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Zápis z tímového stretnutia č.19 

 

Dátum:   13.4.2015 

Miesto stretnutia: Jobsovo softvérové štúdio 

Čas:   11.00 – 14.00 

Účastníci:  Vedúci projektu:  Ing. Peter Lacko, PhD. 

Členovia tímu: Bc. Juraj Kochjar  Bc. Martin Kaššay 

      Bc. Matej Kloska  Bc. Patrik Gallik 

      Bc. Roman Roštár 

Vypracoval:  Bc. Patrik Gallik 

 

 

Téma stretnutia: Zhodnotiť priebeh šprintu č. 8. 

Priebeh stretnutia: 

 Hlavnou témou stretnutia sa prekvapujúce stal odchod jedného nášho člena tímu. 

 Diskusia o vyhodnotení úloh, ktoré sa vykonali v poslednom šprinte. 

 Zhodnotenie, že sme ako tím počas sviatkov nepracovali toľko, ako sme si 

predsavzali, opäť sme zabrali až na konci šprintu. 

 Riešenie implementačných problémov. 

 Vytvorenie tlaku pred blížiacim sa IIT.SRC, diskutovanie o podrobnostiach udalosti. 

 Dohodnutie si neoficiálneho stretnutia cez víkend, aby sme stihli dodať funkcionalitu 

do IIT.SRC. 

 Na konci sme sa opäť trochu namotivovali na prácu. 

Zadané úlohy do budúceho stretnutia: 

Popis úlohy Zodpovedný 

Vylepšiť prázdny zoznam aplikácií Juraj Kochjar 

Dopísať tooltipy pre kroky 2 – 5 Juraj Kochjar 

Vytvorenie príručky Juraj Kochjar 

Chyba pri odhlásení Patrik Gallik 

Databázové tabuľky sa nerovnajú Matej Kloska 

Článok Robime.it Juraj Kochjar 
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Prihlásenie pomocou LDAP Matej Kloska 

Integrácia vkladania úlohy Roman Roštár 

Naimplementovať starý zabudnutý zoznam 

aplikácií + grafy 
Patrik Gallik 

Nastaviť reverse proxy Matej Kloska 

Upraviť sumarizáciu v kroku 5 Martin Kaššay 

Chyby vo vkladaní úloh Roman Roštár 

Doplnenie seed-u Matej Kloska 

 

Zhodnotenie stretnutia: V úvode stretnutia sme sa od vedúceho tímu dozvedeli, že jeden 

z našich členov už s nami nebude ďalej pokračovať. Demotivovaní týmto zistením sme sa 

venovali diskusii o blížiacom sa IIT.SRC a o nutnosti vytýčiť si konkrétne ciele, čo chceme 

do udalosti stihnúť. Taktiež padol návrh, že sa stretneme oficiálne aj v sobotu a nedeľu, čo 

všetci členovia tímu uvítali s neutíchajúcim nadšením. 


