
 

 

Zápis č. 11 zo stretnutia tímu 03 

 

Miesto:   FIIT STU, miestnosť 3.28 

 

Dátum:  11.12.2014 

 

Čas:   10:00 – 13:00 

 

Vedúci stretnutia:  Ing. Michal Holub 

 

Zapisovateľ:  Bc. Martin Lošák 

 

Prítomní:  Ing. Michal Holub 

Bc. Martin Lošák 

   Bc. Stanislav Paľove 

   Bc. Peter Uherek 

Bc. Igor Daniš 

Bc. Jakub Kmeťko 

Bc. Alex Ostrovský 

 

Neprítomní:   

 

Téma stretnutia:  Ukončenie a vyhodnotenie posledného šprintu 

 Lessons Learned do budúcna 



 

 

Priebeh stretnutia   
 

Na začiatku stretnutia sme si zhodnotili a ukončili úlohy z posledného 5. šprintu zimného 

semestra. 

 

Jakub Kmeťko 

 501 Refactor dizajnu – vytvoril pull request do gitHubu až včera o polnoci, nemal mu 

kto spraviť CodeReview. Vravel, že mu to zabralo dosť času, ale dizajn je upravený 

a responzívny. Michal a ostatní to videli, úloha hotová. Drobné chyby mu boli 

povedané, Jakub ich plánuje opraviť. 

 503 Spísanie vyhodnotenia šprintu do dokumentácie riadenia – Jakub to zavesil na 

Dropbox, úloha je hotová. Michal by odporúčal do budúcna automatizovaný export 

z Jiry s tým, že je potrebné verziovať produkt každý šprint 

 

Igor Daniš 

 502 Zrevidovať, mergnúť, nasadiť funkčný dev – úloha hotová, Jakub nedodal svoje 

veci načas, takže bez jeho vecí. Na produkcii problém s databázou kvôli starej verzii 

s CSV súbormi bez nových stĺpcov. Potrebné dropnúť a vytvoriť nanovo databázu. 

Igor odporúčal do budúcna spraviť testovací server a konfiguračné súbory mimo 

GitHub, aby mal každý svoje iba na locali. 

 507 Automatické nasadzovanie - capistrano, scripty – hotové, Igor vravel, že bolo 

časovo náročné. Nasadzovanie prebieha vo fázach, z GitHubu sa naklonuje master 

vetva a automaticky sa spustí migrácia. Igor pridal funkcionalitu posielania mailu po 

deploymente. Michal odporúčal spraviť custom event v AppMonitore. 

 401 Spustenie analýzy dát – úloha bola akceptovaná, môže byť spustených viacero 

analýz, funguje analýza min/max, chýba progress bar a do budúcna treba dokončiť 

mailovú notifikáciu a pridať viacero funkcií analýzy. 

 

Peter Uherek 

 504 Doplniť čo chýba v dokumentácii k riadeniu – úloha je hotová, chýba nahodiť 

grafy, ktoré sa nahodia po ukončení tohto šprintu z Jiry 

 

Stanislav Paľove 

 505 Vymyslieť funkcie a popísať ich – úloha je hotová, odkonzultovaná s tímom 

 

Martin Lošák 

 506 Doplniť dokumentáciu k inžinierskemu dielu – úloha je hotová, chýba doplniť 

Globálne ciele na Letný semester, bude do odovzdania dokumentácie 

 

Alex Ostrovský 

 508 Zmena typu stĺpca priamo nad stĺpcom - on change update – úloha je hotová, do 

budúcna treba vymyslieť ako automaticky určovať, čo je to za typ stĺpca. Momentálne 

sa updatuje typ stĺpca podľa zadania používateľa 

 



 

 

Všetky úlohy okrem 401 robili ich zodpovedajúci členovia, preto každý získava celé bodové 

hodnotenie. Úloha 401 sa hodnotí počtom 10 bodov pre Petra Uhereka a 30 bodov pre Igora 

Daniša. 

 

Lessons Learned 

 Stano odporúča do budúcna určiť lepšie globálne ciele 

 Michal súhlasí a vraví, aby do budúcna bol prvý šprint viac analyzačný čo sa týka 

globálnych cieľov, nedávať dôležitú úlohu iba jednému človeku 

 Stano navrhol zdieľať informácie ohľadne Ruby, aby si každý nemusel vyhľadávať 

spoločné problémy 

 Martin Košut vypadol z tímu, je potrebné po ňom upraviť dokumentáciu 

 Michal sa pýtal ohľadne použitia jazyka R pre výpočty, Stano argumentoval 

zastaranosť gemu, nakoniec sa aj s Igorom zhodli na použití vlastného R servera na 

výpočty 



 

 

Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí 
 

ID Popis úlohy 
Zodpovedn

osť 
Termín zač. Termín uk. Stav 

401 Spustenie analýzy dát Daniš 13. 11. 2014 11. 12. 2014 Hotová 

501 Refactor dizajnu Kmeťko 27. 11. 2014 11. 12. 2014 Hotová 

502 Zrevidovať, mergnúť, nasadiť 

funkčný dev 

Daniš 27. 11. 2014 11. 12. 2014 Hotová 

503 Spísanie vyhodnotenia šprintu do 

dokumentácie riadenia 

Kmeťko 27. 11. 2014 11. 12. 2014 Hotová 

504 Doplniť čo chýba v dokumentácii k 

riadeniu 

Uherek 27. 11. 2014 11. 12. 2014 Hotová 

505 Vymyslieť funkcie a popísať ich Paľove 27. 11. 2014 11. 12. 2014 Hotová 

506 Doplniť dokumentáciu k 

inžinierskému dielu 

Lošák 27. 11. 2014 11. 12. 2014 Hotová 

507 Automatické nasadzovanie - 

capistrano, scripty 

Daniš 27. 11. 2014 11. 12. 2014 Hotová 

508 Zmena typu stĺpca priamo nad 

stĺpcom - on change update 

Ostrovský 27. 11. 2014 11. 12. 2014 Hotová 

509 Automatizované testy s 

implementáciou (model, controller, 

integračný a čiastkový unit test) 

Košut 27. 11. 2014 11. 12. 2014 Nesplnená 

 


