
Zápis 7. Stretnutia tímu č. 4  

Autor zápisu:    Bc. Miroslav Kudláč  

Dátum:     29.10.2014   

Miestnosť:    Jobbs Lab  
 

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:  

 Preberali sme, čo sme urobili počas týždňa, prešli sme si naše úlohy, tie splnené a aj tie 

nesplnené. 

 Po príchode vedúceho sme hovorili o našej prezentácií, ktorú sme prezentovali v rámci TP 

panelu – prezentácie. Vedúci skonštatoval, že prezentácia bola z jeho pohľadu úspešná, 

rovnako ako aj z nášho a toho sa musíme držať aj ďalej. Musíme sa držať našej vízie v tomto 

projekte 

 Preberali sme návrh a implementáciu. Pri implementácii metamodelu sa nemusíme držať 

prototypu. Musíme sa držať našej architektúry, ktorá je dobrá. 

 Lukáš diskutoval plánovanie projektu – ako vytvárať grafiku k metamodelu. Ako 

vykresľovať čiary, ako ich napájať na rôzne elementy. 

 Spomínali sme našu predstavu GUI, prediskutovali sme ju s vedúcim. Zhodli sme sa na tom, 

že v GUI by mal byť insert a delete. Pri vykonaní delete sa vymažú okrem vymazaných 

elementov aj prepojenia, ktoré boli s týmto elementom spájané. Update sa urobí niekedy 

neskôr.  

 Martin preberal s vedúcim general ordering. 

 Diskutovali sme, čo všetko potrebujeme do dokumentácie, ktorú máme odovzdať. Preberali 

sme formát dokumentácie. Michal spolu s Hanou dostali za úlohu zistiť všetky náležitosti 

a vytvoriť dané dokumenty. Miro s Lukášom tieto dokumenty skontrolujú a doplnia. 

 



 Retrospektíva v prvom týždni počas 3. šprintu: 

o Continue 

 Komunikácia 

 Metamodel 

o Start: 

 Všetky tasky sú pridelené vedúcemu tímu a on ich rozdeľuje ostatným 

členom. 

o Stop 

 Riešenie veci na poslednú chvíľu 

Rozdelenie úloh: 

ID  Pridelené členovi  Opis úlohy  

1  Michal, Lukáš Inžinierske dielo  

2  Hana, Miro Dokumentácia riadenia 

 


