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Zápisnica č. 6 

Stretnutie č. 6 Vedúci tímu: Ing. Peter Magula, PhD X Prítomní členovia tímu: 

Téma stretnutia: Šieste stretnutie Bc. Lukáš Danielovič X 

Dátum stretnutia 18.11.2013 Bc. Marek Dukát X 

Čas stretnutia 17:30 Bc. Lukáš Lenčeš X 

Miesto stretnutia: 1.04 Bc. Anton Pôbiš  

Vypracoval: Bc. Lukáš Lenčéš   

 

Priebeh stretnutia 

Prebrali sme formálnu úpravu našej doposiaľ vypracovanej dokumentácie, 

identifikovali sme určité nedostatky. Budú opravené Lukášom L. 

Pán Magula nás informoval, že 17.12. bude stretnutie tímov – bude potrebné 

pripraviť prezentáciu nášho projektu (úvod, analýzu, návrh, prípadne prototyp).  

Lukáš D. predstavil GNS3 ako ideálny systém na implementáciu v našom 

projekte. Navrhol dve varianty: ako súčasť portálu a ako inštalovaná aplikácia 

na strane používateľa. 

Marek navrhol databázu používateľov a testov a asociovanie testov ku témam. 

Pán Magula k tomuto pridal ideu kategorizácie testov (od ľahkých po 

experimentálne).  

Zhodli sme sa, že návrh nie je ešte úplný a vyžaduje si revíziu. Je potrebné 

doplniť spomenuté databázy a typy používateľov (verejný, registrovaný, 

administrátor). Pán Magula navrhol tiež pridať ku stránke portálu udalosti 

(Svetový deň IPv6, konferencie...) 

Treba si rozdeliť odovzdané dokumenty tímu 3 a spracovať posudok. 

Odovzdanie posudku je 22.11. 14:00. Dohodli sme sa, že pánovi Magulovi 

odošleme posudok v stredu večer. 

Treba doplniť na stránke tímu informáciu o odovzdaní dokumentov tímu č.3 ako 

aj informáciu o prebratí ich dokumentu. (spracuje Lukáš D. ) 
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Rozdelenie jednotlivých úloh členom tímu 

Nasledujúcimi úlohami do najbližšieho stretnutia sú vypracovania posudkov 

dokumentov tímu č. 3.  

 Termín ukončenia Vypracuje 

Posudok analýzy 20. 11. 2013 19:00 Bc. Lukáš Lenčéš 

Posudok špecifikácie 

požiadaviek 

20. 11. 2013 19:00 Bc. Marek Dukát 

Posudok návrhu 20. 11. 2013 19:00 Bc. Lukáš Danielovič 

Posudok dokumentácie 

riadenia 

20. 11. 2013 19:00 Bc. Anton Pôbiš 

 

Záver 

Je nutné vykonať formálne opravy v dokumentácií (zlomy strán, citovanie).  

V nasledujúcom stretnutí sa bude potrebné vrátiť ku doplneniu špecifikácie 

požiadaviek a návrhu. 

Nasledujúci termín stretnutia s vedúcim tímu je dohodnutý na pondelok 25. 11. 

2013 17:30. 


