
Zápis 12. Stretnutia tímu č. 4    

Autor zápisu:      Bc. Miroslav Kudláč    

Dátum:         18.2.2015       

Miestnosť:      
Študovňa FIIT    

   

Prítomní:       Vedúci:         
Ing. Ivan Polášek, PhD.    

            Členovia tímu:     Bc. Miroslav Kudláč    

                        Bc. Andrej Železňák    

                        Bc. Francisc Juras    

                        Bc. Michal Valovič    

                        Bc. Hana Baranovičová    

                        
Bc. Lukáš Markovič   

    

        

    

            Bc. et Bc. Martin Melis   

   

Priebeh stretnutia:    
Toto stretnutie bolo prvé v novom semestri. Na začiatku stretnutia sme si povedali, ktoré časti projektu 

ešte nie sú dotiahnuté a aké nové prvky chceme do nášho projektu vložiť. Spoločne sme spísali backlog 

úloh. 

Po príchode vedúceho sme sa rozprávali o harmonograme tohto semestra. Čaká nás ešte biznis panel, kde 

si musíme pripraviť prezentáciu o našom projekte. Taktiež sme hovorili o nových školských laboratóriách, 

konkrétne 3D-LAB a laboratórium na sledovanie aktivity programátora. Viac sme sa bavili o prvom 

menovanom. Dohodli sme sa, že spoločne s ostatnými študentmi fakulty pomôžeme nainštalovať 

a spojazdniť hardvér, ktorý škola zakúpila.  

Potom sme sa bližšie s vedúcim bavili o našom projekte. Vedúci od nás chce aby sme vytvorili fragment 

a opravili niektoré bugy a grafiku na našich elementov. Ako úlohy naviac sme si stanovili generovanie 

modelu do formátu XMI. Plán sa pozdával každému a vieme, že teraz musíme naše úlohy čo najskôr 

dokončiť, pretože nás čakajú prezentácie – IITSRC, TP-CUP atď...  

Po odchode vedúceho sme úlohy nadhodnotili, vytvorili sme prvý šprint a spustili sme ho. Veríme, že 

dané úlohy stihneme dokončiť. Nie všetky úlohy sú jednoduché, algoritmus na vytvorenie hrany nie je 

vôbec triviálna záležitosť, rovnako ako ukladanie prvkov do poľa, kvôli generovaniu do XMI. Keďže je 

nutný refaktoring obrovskej časti zdrojových kódov. 

 

 

 

 



Úlohy v šprinte:  
 

1. Doriešiť nedostatky kódu Andrej Železňák 

2. Slidemenu Hana Baranovičová 

3. Tlačítka s textúrou Michal Valovič 

4. Začať algoritmus pre vykreslenie hrany Lukáš Markovič 

5. Upraviť pohľady kameru Miroslav Kudláč 

6. Vpisovanie do elementov Francisc Juras 

7. Upraviť grafiku elementov Martin Melis 

8. Článok na TP CUP Lukáš Markovič 

9. Aktualizácia stránky Miroslav Kudláč 

  


