
 
Tímový projekt: tím 17 – Osičky 

Fakulta informatiky a informačných technológií v Bratislave 

Akademický rok 2015/2016 

 

 

 

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA TÍMU 

zo dňa 11.05.2016 

 

Miesto a čas konania: miestnosť 2.23, 13:00 – 16:00 

Účastníci stretnutia:  

 Ing. Branislav Steinmüller 

Bc. Lukáš Csóka 

Bc. Martin Dekan 

Bc. Michal Farkaš 

Bc. Silvia Macejková 

Bc. Roman Pikna 

Bc. Pavel Sluka 

Program stretnutia: 

1. Dokumentácia na odovzdanie 

2. Hodnotenie projektu z IIT.SRC 

Podrobnejšie k niektorým bodom: 

1) Dňa 19.5.2016 je potrebné odovzdať finálnu dokumentáciu k dielu. Stretnutie bolo 

preto prioritne o úlohách, ktoré je potrebné dokončiť. Okrem zatiaľ nedokončených 

šprintových úloh boli jednotlivým členom tímu priradené dokumentačné úlohy. 

Vedúci dokumentácie Bc. Martin Dekan prechádzal potrebnú dokumentáciu 

a niektoré časti už doplnil. Zároveň prešiel šprintové úlohy, ktoré musia zapracovať 

ich riešitelia. Úlohy, ktoré je potrebné zdokumentovať, boli priradené riešiteľom a je 

možné ich nájsť v Jire. Bc. Martin Dekan musí prioritne dokončiť časti týkajúce sa 

big picture. Ďalšou dôležitou časťou je technická dokumentácia. Tá by mala byť 

generovaná využitím RDoc, prípadne iného podobného nástroja. V prípade, že výstup 

bude nedostatočný, bude potrebné doplniť komentáre ku zdrojovému kódu. Do 
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dokumentácie je potrebné priložiť aj viaceré príručky. Bc. Lukáš Csóka dokončí 

dokumentáciu k inštalácii a Bc. Pavel Sluka dokončí príručku o importoch dát. 

Vytvoriť je potrebné aj používateľskú príručku, na ktorej tvorbe bude pracovať Bc. 

Silvia Macejková. Dokumentáciu je potrebné odovzdať elektronicky aj vytlačenú. 

K vytlačenej je potrebné pridať statickú verziu webovej stránky tímu, a rovnako aj 

finálnu verziu zdrojového kódu aplikácie z gitu. Podľa pokynov by mali byť tieto 

súčasti priložené na CD alebo inom médiu. Po vzájomnej dohode bude na tento účel 

použitá pamäťová karta. 

2) Na stretnutí sa prechádzalo hodnotenie prezentácie na IIT.SRC. Získanú spätnú väzbu 

je možné zhodnotiť pozitívne. V negatívnych aspektoch hodnotenia sa objavili 

pripomienky, ktoré naznačujú na nedostatočné pochopenie cieľov projektu, prípadne 

na nevenovanie pozornosti počas prezentácie. Okrem toho sa v negatívnych aspektoch 

objavili aj také pripomienky, ktoré sa objavili zároveň aj v pozitívnych. 

 

Pridelenie úloh zo stretnutia:  

Názov úlohy Priradený riešiteľ Termín do 

Práca na úlohách šprintu Podľa úloh v Jire 16.5.2016 

Práca na dokumentácii Podľa úloh v Jire 18.5.2016 

Aktualizácia dokumentácie Bc. Martin Dekan 18.(13.)5.2016 

Inštalačná príručka Bc. Lukáš Csóka 18.5.2016 

Príručka pre import dát Bc. Pavel Sluka 18.5.2016 

Používateľská príručka Bc. Silvia Macejková 18.5.2016 
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Aktuálny prehľad šprintu Metapod (šprint L6) 

 

Zapísal: Bc. Pavel Sluka 

Story Popis Epic Riešiteľ Stav 

TESA-223 Systém informuje používateľa o zmenách stavu Aleftng Silvia IN PROGRESS 

TESA-268 Používateľ si môže vybrať jazyk rozhrania Aleftng Silvia OPEN  

TESA-270 Systém umožňuje formátovať vzorec Aleftng Roman OPEN 

TESA-264 Administrátor si môže zobraziť štatistiku pre konkrétnu otázku Aleftng Roman OPEN 


