
 

Zápis č. 17 zo stretnutia tímu 03 
 

Miesto:   FIIT STU, Jobsovo laboratórium 

 

Dátum:  31.03.2015 

 

Čas:   9:00 – 12:00 

 

Vedúci stretnutia:  Ing. Michal Holub 

 

Zapisovateľ:  Bc. Martin Lošák 

 

Prítomní:   Ing. Michal Holub 

Bc. Martin Lošák 

Bc. Alex Ostrovský 

   Bc. Stanislav Paľove 

   Bc. Peter Uherek 

 

Neprítomní:  Bc. Igor Daniš (súkromné dôvody) 

 Bc. Jakub Kmeťko (choroba) 

 

 

 

Téma stretnutia:  Prejdenie aktuálneho stavu úloh šprintu 

Navrhnutie budúcich nových funkcií do šprintu po sviatkoch 



 

 

Priebeh stretnutia   

 

 Zosumarizovanie výsledkov úloh z predchádzajúceho stretnutia: 

 

Igor Daniš: 

1. Z minula mi ostalo este fixnut vymazavanie userov ako admin. Problem je opraveny, 

chyba nebola ani tak v mojom kode ako v zlom nastaveni db a foreign klucov vdaka 

ktorym to pre userov s viacerymi datasetmi padalo.. Chyba je uz fixnuta a pushnuta do 

devu. 

2. Taktiez som dokoncil aj strankovanie pre riadky konkretneho datasetu. Tam bol trocha 

problem, a musel som trocha refaktorovat nakolko je zobrazovanie vybrateho datasetu 

riesene velmi kreativnym sposobom natvrdo cez indexy namiesto ocakavaneho 

foreach. Okrem toho som navyse v ramci tejto ulohy pridal aj strankovanie pre 

zoznam vsetkych datasetov ktore ma user ulozene. Tieto veci su uz pushnute do devu. 

Ak je treba este niekam pridat strankovanie, kludne napiste, do buduceho stretka 

mozem urobit vsetko strankovanie naraz. 

3. Posledna uloha bol refaktor dizajnu. Tu mam akutalne rozrobenu, aktualny stav je v 

branchi 802. Prerobil som zatial komplet login screen a od Jakuba cakam na novy 

obrazok pre homescreen. 

 

V jire som resolvol hotove ulohy a okomentoval tu prebiehajucu. 

 

Peter Uherek: 

- 807 scrollovanie, pull request vytvorený, hotové 

- 808 kontakt, pull request vytvorený, hotové 

 

Martin Lošák: 

- 805 hotové, reviewnute, commitnute 

 

Stano Paľove: 

- 806 select na typy, načíta numerické dáta, spraví analýzu, druha funkcia už iba na 

konkrétny stĺpec, nevidí problém v dokončení 

 

Alex Ostrovský: 

- 801 funguje, reviewnute, commitnute v dev, hotové 

 

Jakub Kmeťko: 

- resty z minula sú pull requestnute, Stano to pozrie a nasadí 



 

- 803 vytvoril novu triedu a pridal ju do workflow ale zatiaľ sa nespúšťa, dorieši 

  

 Priradenie úloh v rámci tímových rolí: 

 

Stano  - podpora vývoja, bolo by dobré aby nasadzovanie bolo automatizované, Alex pomôže 

- Staging server zatiaľ nejde kvôli študentskej licencii 

Igor  - Plán dať na web, logický model 

Martin - záloha webu na Dropbox 

- vytvoriť skript na zálohu DB a následný import (psql dump) 

Peťo  - skúsiť automatizované testy (Selenium, New Relic) 

Alex  - Rails Best Practices, kontrolovať, či je kód podľa štandardov, identifikátor pachov 

- mat vedomosť o tom, že niekto nerobí pull requesty a pod. 

 

 Z dôvodu sviatkov naplánovanie úloh do ďalšieho šprintu v tabuľke nižšie, detailnejšie 

popisy úloh v JIRA 

 



 

Stav úloh aktuálneho šprintu 
 

 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Termín zač. Termín uk. Stav 

801 Ako odhlásený užívateľ chcem 

mat možnosti len pre mňa 

Ostrovský 23.03.2015 06.04.2015 Hotová 

802 Refaktor dizajnu Daniš 23.03.2015 06.04.2015 Prebieha 

803 Korektné načítanie datasetu Kmeťko 23.03.2015 06.04.2015 Prebieha 

804 Stránkovanie datasetu Daniš 23.03.2015 06.04.2015 Bez review! 

805 Ukladanie predspracovania Lošák 23.03.2015 06.04.2015 Hotová 

806 Spustenie analýzy Paľove 23.03.2015 06.04.2015 Prebieha 

807 Zmena typov - scroll Uherek 23.03.2015 06.04.2015 Pull request 

808 Posielanie kontaktu Uherek 23.03.2015 06.04.2015 Pull request 

 



 

Bodovanie úloh nasledujúceho šprintu 

 

 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Body 

901 Chyba po zadaní krátkeho hesla v Registration form Ostrovský 2 

902 Pokus o editovanie datasetu skončí s chybou Ostrovský 2 

903 Fixnúť aplikáciu pre rôzne datasety  21 

904 Presunúť analýzu miest do delayed jobu Ostrovský 8 

905 Ako používateľ chcem byť informovaný o výsedku analýzy 

emailom 

Ostrovský 3 

906 Ako používateľ chcem pri riadku s firmou vidieť odkaz na 

externé portály 

Lošák 8 

907 Ako používateľ chcem vidieť histogramy pre jednotlivé stĺpce Paľove 8 

908 Preklikávanie rôznych grafov Kmeťko 5 

909 Zjednotiť jazyk aplikácie do AJ Kmeťko 1 

910 Mesta na mape sa nezobrazujú korektne Daniš 21 

 


