
 

Zápis č. 20 zo stretnutia tímu 03 
 

Miesto:   FIIT STU, miestnosť Jobsovo laboratórium 

 

Dátum:  27.04.2015 

 

Čas:   09:00 

 

Vedúci stretnutia:  Ing. Michal Holub 

 

Zapisovateľ:  Bc. Peter Uherek 

 

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 

 

Téma stretnutia:  Stretnutie počas 9. šprintu 
  



 

Priebeh stretnutia   

 

Sumarizácia šprintu číslo 10 Mračná sa trhajú: 

 Alexové úlohy sú všetky hotové. Bolo vytvorených 60 testov na validácie, vytváranie nových 

používateľov a editácia údajov. Balík malých úloh je hotový taktiež. Bugy boli opravené. 

 Alex taktiež spravil presmerovanie po reanalýze a zablokovanie detailu datasetu pokiaľ sa 

dataset analyzuje.  

 Martinova úloha je v stave Prebieha. Kvôli ranným nevoľnostiam nemohol dokončiť úlohu a tak 

sa musí nejako doliečiť cez týždeň. Prebieha diskusia či sa majú neoznačené stĺpce zobrazovať 

v scrollbare pre grafy. Dohodlo sa, že sa tam môžu zobraziť, takže nebude závisieť aké stĺpce 

používateľ chce práve vidieť. Martina nič neblokuje.  

 Jakub začal pracovať dnes v noci a chcel by to čím skôr dokončiť. Pýta sa Miša na nejaké 

problémy so šírkou Jira okna. Jakuba nič neblokuje.  

 Peter má hotové všetko, síce to nespravil nejako inteligentne pretože sa progressbar 

neaktualizuje bez refreshu. Peto si mysli, že keď zvýši čas tak možno to nejako implementuje. 

Peto opravil nejaké bugy navyše.  

 Igor začal pracovať na úlohe dnes vo vlaku. Nevie čo presne má robiť lebo čudný popis v Jire. 

Alex mu to vysvetľuje a Igor sa snaží pochopiť. Vraj ho nič neblokuje vraví. 

 Stano svoju úlohu vyriešil tak, že na server nasadil novú verziu aplikácie. R zrazu nemalo 

problém z kódovaním. Je to Magic podotkol. Ešte by chcel rozbehnúť logovanie na produkcií.  

Voľná diskusia: 

 Diskusia sa týkala Capistrana a automatického nasadzovania. Stano hovoril, že Capistrano vždy 

niečo prepíše čo nemá a preto ho nechce používať. 

 Peter sa pýtal Miša na správnosť UseCaseov. Rozpravalo sa o tom ako chápeme extend 

a include. Dospeli sme k záveru, že každý to vníma inak a najdôležitejšie je aby sa analytik 

chápal s programátorom a klientom. 

 Stano sa pýtal Miša o design patternoch, ktoré sa nachádzajú v našom projekte.  

 

  

 

 

 

 



 

Plnenie úloh z prechádzajúcich stretnutí 
 

ID Popis úlohy Zodpovednosť Termín zač. Termín uk. Stav 

1001 Zobrazovanie vybraných stĺpcov v 
tabuľke 

Lošák 20.4.2015 4.5.2015 Prebieha 

1002 Balík menších úloh Ostrovský 20.4.2015 4.5.2015 Hotová 

1003 Vytvorenie unit testov pre všetky 
modeli 

Ostrovský 20.4.2015 4.5.2015 Hotová 

1004 Presmerovanie pri spustení 
reanalýzi 

Ostrovský 20.4.2015 4.5.2015 Hotová 

1005 Spojazdnenie percent v indexe 
datasetov 

Uherek 20.4.2015 4.5.2015 Hotová 

1006 Prepočítavanie koordinátov Daniš 20.4.2015 4.5.2015 Prebieha 

1007 Chyba pri spracovaní slovenských 
datasetov 

Paľove 20.4.2015 4.5.2015 Prebieha 

1008 Zle zobrazujúce jira okno Kmeťko 20.4.2015 4.5.2015 Prebieha 

 


