
  

Zápis č. 18 zo stretnutia tímu 03 
 
Miesto:   FIIT STU, Jobsovo laboratórium 
 
Dátum:  13.04.2015 
 
Čas:   09:00 – 12:00 
 
Vedúci stretnutia:  Ing. Michal Holub 
 
Zapisovateľ:  Bc. Alex Ostrovský 
 
Prítomní:   Ing. Michal Holub 

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

   Bc. Stanislav Paľove 
   Bc. Peter Uherek 

Bc. Jakub Kmeťko 
 

Neprítomní:   
 

 
Téma stretnutia:  Zhodnotenie predchádzajúceho šprintu kvôli sviatku a priebežné 

riešenie aktuálneho šprintu  



  

  

Priebeh stretnutia   
 

•   Mišo  povedal,  že  najprv  si  prejdeme  úlohy  zo  staršieho  šprintu  lebo  bol  sviatok  úlohy  z  
minulého  šprintu:  

•   801  Alex  -‐>  napísať  vo  finálnej  dokumentácii  aj  testy  na  ktoré  sa  to  skúšalo  

•   802  refactor  dizajnu  Igor  -‐>  je  to  otestovane  s  skúšal  to  Igor  na  safari,  chrome  a  Martin  Lošák  
na  firefoxe  

•   803  Jakub  -‐>  funguje  to,  bol  problém  s  bodkočiarkou  ale  podarilo  sa  mu  to  vyriešiť  

•   804  Igor  -‐>  problém  s  tým  nebol  a  spravil  navyše  stránkovanie  aj  na  nahraté  datasety  

•   805  Martin  -‐>  nemal  s  tým  problém  a  funguje  to  

•   806  Stano  -‐>  funguje  

•   807  Peťo  -‐>  funguje  

•   808  preto  -‐>  je  tam  problém  s  nasadením,  že  mail  autentifikácia.  Stano  sa  na  to  musí  pozriet    
prechádzame  na  šprint  9  

•   Mišo  povedal  Alexovi  registračný  formulár  napísať  explicitne  že  ma  byt  minimálnej  dĺžky  6  
pozrieť  pri  edit  vyskakovacom  formulári  že  ide  zavrieť  krížik  

•   Igor  ukázal  svoj  hotový  task  Mišovi  a  rozprávali  sa  o  nejasnostiach  

•   Mišo  a  Igor  sa  hádali  o  tom  čo  spraviť  o  tom  ako  je  to  zle    

•   Chceme  informovať  používateľa  keď  dám  re  analýzu  a  informujem  užívateľa  o  všetkých  info  
bude  jednoduchá  tabuľka  kde  budú  výpisy  a  ta  sa  potom  zobrazí  -‐  úloha  na  ďalší  šprint  

•   Stano  hovoril,  že  je  to  hotové  ale  posiela  údaje  v  URL  a  že  to  nie  je  najšťastnejšie  a  opýtal  sa  
ako  by  to  trebalo  spraviť  

•   Mišo  povedal,  že  cez  helper  a  Alex  poradil  pomocou  render  a  nie  redirect  

•   Martin  a  Mišo  sa  rozprávali  o  jeho  tasku  a  ako  vytiahnuť  typ  pre  stĺpec  

•   Stano  ukázal  jeho  úlohu  Mišovi  

•   Peťo  na  svojej  úlohe  ešte  vôbec  nerobil  lebo  to  nestihol  

•   Jakub  preložil  všetko  do  AJ  ale  pridali  sa  dneska  veci  do  devu  tak  to  ešte  spraví  

•   Jakub  preklikávanie  grafov  funguje,  jedine  čo  mu  robí  problém  sú  selecty  ktoré  musí  ešte  
počas  tohto  týždňa  doriešiť  



  

•   mali  by  sme  napísať  druhému  teamu  testovacie  scenáreIgor  povedal  že  začína  prichádzať  na  
chuť  ruby  a  Mišo  že  do  konca  tímaku  dôjde  aj  na  rails  

 

 

 

 

 



  

Plnenie úloh z prechádzajúcich stretnutí	  
  

ID Popis úlohy Zodpovednosť Termín zač. Termín uk. Stav 
901 Chyba po zadani kratkeho hesla v 

Registration form 
Ostrovský 6.4.2015 20.4.2015 Hotová 

902 Pokus o editovanie datasetu skonci 
s chybou 

Ostrovský 6.4.2015 20.4.2015 Hotová 

903 Fixnut aplikaciu pre rozne datasety Uherek 6.4.2015 20.4.2015 Prebieha 
904 Presunut analyzu miest do delayed 

jobu 
Ostrovský 6.4.2015 20.4.2015 Hotová 

905 Ako používateľ chcem byť 
informovaný o výsedku analýzy 
emailom 

Ostrovský 6.4.2015 20.4.2015 Hotová 

906 Ako pouzivatel chcem pri riadku s 
firmou vidiet odkaz na externe 
portaly 

Lošák 6.4.2015 20.4.2015 Prebieha 

907 Ako pouzivatel chcem vidiet 
histogramy pre jednotlive stlpce 

Paľove 6.4.2015 20.4.2015 Prebieha 

908 Preklikavanie roznych grafov Kmeťko 6.4.2015 20.4.2015 Prebieha 
909 Zjednotit jazyk aplikacie do AJ Kmeťko 6.4.2015 20.4.2015 Prebieha 
910 Mesta na mape sa nezobrazuju 

korektne 
Daniš 6.4.2015 20.4.2015 Hotová 

  


