
 

Zápis č. 19 zo stretnutia tímu 03 
 

Miesto:   FIIT STU, miestnosť  Jobsovo laboratórium 

 

Dátum:  20.04.2015 

 

Čas:   9:00 - 12:00 

 

Vedúci stretnutia:  Ing. Michal Holub 

 

Zapisovateľ:  Bc. Stanislav Paľove 

 

Prítomní:   Ing. Michal Holub 

Bc. Igor Daniš 

Bc. Martin Košut 

Bc. Martin Lošák  

Bc. Alex Ostrovský 

   Bc. Stanislav Paľove 

   Bc. Peter Uherek 

Bc. Jakub Kmeťko 

 

Neprítomní:   

 

 

Téma stretnutia:  Vyhodnotenie predchádzajúceho šprintu a naplánovanie nasledujúceho 

šprintu  



 

 

Priebeh stretnutia   

 

Začiatok stretnutia  

Mišo povedal úvodne slová a zhrnutie plánu na dnešné stretnutie 

Prejdenie úloh z minulého šprintu. 

905 - Alexova  úloha funguje bez problémov. Alex do budúcna navrhol pridať výzor e-meilov. 

903 - Peťova úloha  funguje opravil čiarky a duplicitu id v datasete. Alex  poznamenal, že 

určovania mesta  zaberie veľa času. Google často určuje aj stringy, ktoré nie sú mesto ako 

mesto. Navrhol nechať výber mesta na používateľa. Peťo a Alex navrhli pridanie 

funkcionality na načítanie latitude a longtitude priamo z datasetu. 

901 - Alex opravil krátke  heslo. 

907 – Funguje. Opraviť  bug pre zobrazovanie histogramu ked sa preklikáva XY graf. 

902  - oprava editovania datasetu. Hotovo funguje  

904  - presunutie funkcie do delay jobu. Funguje 

906  -  Hotovo. Mato pridal ICO pre vyhľadanie firmy. Treba upravitť JIRA okno. Igor 

navrhol  upravenie tabuľky aby sa nerozširovala po X osy, ale aby bola skrolovateľná. 

Viacerý navrhli  cestovateľné  JIRA okno. Alex navrhol Rozšírenie demo datasetu.  

909 -  Kubo upravil jazyk v AJ. Všetko funguje. Preložiť ešte captchu 

910 -  Úloha bola hotová a prezentovaná  už v minulom stretnutí. 

908 – Hotová. Treba ešte upraviť preklikávanie dopredu a dozadu. Zmeniť popis osy Y. 

 

Peto navrhol odstránenie tabuľky pod start analyze a premiestnenie tlačidla pre štart analyzi. 

Úprava Home obrazovky rozšíriť hlavný obrázok. Zmenšiť div pre „we are here to help“. 

Michal navrhol zmeniť pozadie na hlavnom obrázku home obrazovky na transparentné. 

Michal prešiel na odovzdanie produktu na testovanie. Treba napísať testovacie scenáre. 

Preberalo sa  s kým si vymeníme projekt. Dohodli sme sa, že si vymeníme projekt s týmom 

pracujúcim na AppMonitore. Treba získať záznam  čo a ako sa testovalo.  

Preberalo sa  vytváranie scenárov  

3 scenáre pre každú funkcionalitu. Napísať ich jednoducho nie príliš formálne. Peťo navrhol, 

že napíše všetky test case a ostatný  potom vyjadria svoje pripomienky. 



 

Plánovanie nasledujúceho šprintu.  

Bug ohľadom produkcie. Zapnúť logovanie nájsť príčinu. Vyskúšať rôzne datasety.  

Ohodnotenie: 13 bodov. Zodpovedný: Peťo 

Úpravy na detaile datasetu. Tabuľka  bude mat fixnú šírku bude sa scrollovať x-ová os. JIRA 

okno bude cestovať s obrazovkou od vrch po spodok tabuľky. Minimálna veľkosť divu 

v ktorom sa zobrazuje tabuľka bude na výšku JIRA okna. Na detaile sa posunie celý obsah 

doľava na vzniknuté mieste sa dá JIRA okno do nového divu. V tabuľke sa bude zobrazovať 15 

riadkov v strankovaní. Stránku treba optimalizovať na rozlíšenie 1600x900. Opraviť 

zobrazovanie počtu všetkých riadkov v datasete. 

Ohodnotenie: 13 bodov. Zodpovedný: Jakub 

 Bug na prepočítavanie koordinátov. Volá sa prepočítanie koordinátov aj pre stĺpce, ktoré sa 

nemenili 

Ohodnotenie: 5 bodov. Zodpovedný: Igor 

Balík uloh 172.170.173.168  

Ohodnotenie: 3 body. Zodpovedný: Alex 

166 ohodnotene  

Ohodnotenie: 2 body. Zodpovedný: Mato 

Analýza percent + zobrazenie v detaile aj v showe.  Odstránenie tabuľky analýz. Nech sa 

nedá dva krát spustiť analýza ak už jedna beží. Pomocou progres baru. Vymazat updated 

a types z indexu datasetu.  

Ohodnotenie: 5 bodov. Zodpovedný: Peťo 

Zmeniť status na indexe stránky upraviť ho podľa aktuálneho stavu datasetu. Zmeniť 

download succes na relevantnejší status. Pridať status pre reanalýzu. Nebude sa dať kliknúť 

na detail ak beží reanalýza.  

Ohodnotenie: 5 bodov. Zodpovedný: Alex 

Vyber stĺpcov pre zobrazenie pomocou checkboxov, ktoré chcem zobraziť. a potom po 

kliknutím na  tlačidlo sa načíta tabuľka už len s vybranými stĺpcami. Keď nie sú stĺpce zvolené 

používateľom defaultne sa zobrazujú všetky. Voľba používateľa je perzistentná aj po odchode 

z detailu datasetu aj po odhlásení. 

Ohodnotenie: 13 bodov. Zodpovedný: Maťo 

Základne unit testy. Testy pre všetky modely.  

Ohodnotenie: 13 bodov. Zodpovedný: Alex 



 

Bodovanie úloh aktuálneho šprintu 
 

 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Body 

1001 Zobrazovanie vybraných stĺpcov v tabuľke Lošák 13 

1002 Balík menších uloh Ostrovský 3 

1003 Vytvorenie unit testov pre všetky modeli Ostrovský 13 

1004 Presmerovanie pri spustení reanalyzi Ostrovský 5 

1005 Spojazdnenie percent v indexe datasetov Uherek 5 

1006 Prepočítavanie koordinátov Daniš 5 

1007 Chyba pri spracovaní slovenských datasetov Paľove 13 

1008 Zle zobrazujuce jira okno Kmeťko 13 



 

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 Hotová 

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 Hotová 

907 Ako pouzivatel chcem vidiet 

histogramy pre jednotlive stlpce 

Paľove 6.4.2015 20.4.2015 Hotová 

908 Preklikavanie roznych grafov Kmeťko 6.4.2015 20.4.2015 Hotová 

909 Zjednotit jazyk aplikacie do AJ Kmeťko 6.4.2015 20.4.2015 Hotová 

910 Mesta na mape sa nezobrazuju 

korektne 

Daniš 6.4.2015 20.4.2015 Hotová 

 

 


