
 

Zápis č. # zo stretnutia tímu 03 
 
Miesto:   FIIT STU, miestnosť Jobsove štúdio 
 
Dátum:  16.03.2015 
 
Čas:   9:00 - 11:00 
 
Vedúci stretnutia:  Ing. Michal Holub 
 
Zapisovateľ:  Bc. Igor Daniš 
 
Prítomní:   Ing. Michal Holub 

Bc. Igor Daniš 
Bc. Martin Lošák  
Bc. Alex Ostrovský 

   Bc. Stanislav Paľove 
   Bc. Peter Uherek 

 
Neprítomní:  Bc. Jakub Kmeťko 

 
 
Téma stretnutia:  Preberanie aktuálneho stavu šprintu, zhrnutie úloh členov tímu. 



 

 

Priebeh stretnutia   
 

• Návrhy, prednesy, dohody 
- Peťo navrhol, že by sme mohli spraviť dokument, kto koho blokuje. Nakoniec sme 
však zistili, že podobný cieľ sa dá dosiahnuť prelinkovaním úloh v jire. 
- V priebehu stretnutia Jakub oznámil že sa nebude môcť zúčastniť stretnutia. Z tejto 
situácie sa následne diskutovala potreba kontrolovať predpokladaný stav účasti členov 
vedúcim tímu ešte pred jeho začatím. 
- Na záver sa diskutoval problém pri ktorom hocikto môže editovať hocikoho dataset. 
Alex navrhol že sa zmení url, na čo sa ale reagovalo tým že sa to vyrieši before 
filtrom. Martin zároveň poukázal že on už podobnú úlohu v jire vytvoril. 
- Peťo chcel aby sa zmenil celý vizuál, lebo by si to vedel lepšie predstaviť. Stano s 
ním následne živo diskutoval o zmene a pridaní novej funkcionality, z čoho vyplynulo 
že Peťove návrhy sú subjektívne a nešpecifické. 
- Michal navrhol, že by sme mohli rozšíriť graf o ďalšiu funkcionalitu 
- Diskutovala sa tiež potreba tzv. "staging" servera.  Stano sľúbil že ho vytvorí hneď 
ako mu GitHub schváli školský účet. 
- Igor opätovne prisľúbil logický model aplikácie. 
- Igor zmienil potrebu korektného zachytávania výnimiek. 
 
 

• Zosumarizovanie výsledkov úloh z predchádzajúceho stretnutia: 
o  Igor Daniš:  

704 Zobrazenie datasetov po nahratí datasetu 
 - dokončené, problém sa vyriešil pridaním redirectu po ukončení 
spracovacej procedúry 
709 Admin rozhranie 
 - rozrobená, na stretnutí ukázal aktuálny stav úlohy na localhoste. Pridal 
do aplikácie stránkovanie pre tabuľku používateľov a tak isto filtrovanie 
requestov na základe používateľských práv. 
Ukázal, že  je nutné ešte implementovať vymazávanie používateľov. 
 

o  Peter Uherek: 
706 Úprava tabuľky datasetov 
 - hotová, ukázal spojenie dvoch tabuliek v detaile datasetov 
 

o  Martin Lošák: 
707 Konfigurácia R skriptu 



 

 - Takmer dokončená, Stano pouákazal na to, že konfiguráciu treba 
získavať z existujúceho konfiguračného súboru.  
 

o  Stano Paľove: 
705 Demo dataset 
 - úloha je stále v stave riešenia, Stano opísal že po zaregistrovaní 
používateľa sa spúšťa synchrónne nová analýza datasetu, ale že pri code 
review mu Igor naznačil že by to bolo lepšie robiť cez seeds.rb a taktiež 
asynchrónne . S týmto riešením Michal súhlasil a navrhol Stanovi nech sa to 
prerobí podľa code review. 
 

o  Alex Ostrovský: 
702 Chýba Undefined method: 
 - dokončené, problém vraj bol v nespúšťaní seeds.rb 
703 Opravenie zobrazenia typov 
 -  Alex oznámil že je to už dokončené a mergnuté do devu 
 

o  Jakub Kmeťko: 
701 Revízia vzhľadu: 
710 Jira Okno:  
 - k stavu úloh sa z dôvodu neúčasti nevyjadril. 
 

 

  

 

 

 

 



 

Plnenie úloh z prechádzajúcich stretnutí 
 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Termín zač. Termín uk. Stav 
709 Admin rozhranie Igor Daniš 10.3.2015 23.3.2015 Prebieha 
704 Zobrazenie datasetov po nahratí Igor Daniš 10.3.2015 14.3.2015 Dokončená 
706 Úprava tabuľky datasetov Peter Uherek 10.3.2015 16.3.2015 Hotová 
707 Konfigurácia R skriptu Martin Lošák 10.3.2015 23.3.2015 Prebieha 
705 Demo dataset Stano Paľove 10.3.2015 23.3.2015 Prebieha 
702 Chýba Undefined Method Alex Ostrovský 10.3.2015 12.3.2015 Hotová 
703 Opravenie zobrazenia typov Alex Ostrovský 10.3.2015 12.3.2015 Hotová 
701 Revízia vzhľadu Jakub Kmeťko 10.3.2015 23.3.2015 Prebieha 
710 Jira okno Jakub Kmeťko 10.3.2015 23.3.2015 Prebieha 
 


