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1 Úvod

Táto metodika sa zaoberá komunikáciou na Slacku, ktorý tím využíva na formálnu aj na nefor-

málnu komunikáciu prostredníctvom internetu a na riešenie otázok týkajúcich sa nielen vývoja,

ale aj fungovania tímu. Metodika je záväzná pre všetkých členov, ktorí sú súčast’ou tímu.

2 Slack

2.1 Možnosti

Na komunikáciu v tíme využívame Slack, kde sme si vytvorili skupinu pre náš tím. K tejto

komunikácii majú prístup len členovia tímu. Slack umožňuje dva spôsoby komunikácie:

• priamo člen s členom - táto komunikácia sa využíva, ked’ jeden člen tímu potrebuje riešit’

nejaké konkrétne otázky smerujúce priamo na iného člena tímu. Otázky sa netýkajú nejakej

problematiky, ktorá by mohla byt’ zaujímavá pre všetkých alebo viacerých členov tímu.

• kanály - tu komunikujú všetci členovia alebo skupina členov na určité témy

2.2 Kanály

Kanály sú vytvárané za účelom komunikácie a riešenia otázok a problémov na určitú tému.

Dôvodom vytvárania kanálov je poriadok a prehl’adnost’ tém. Komunikácia na slacku prebieha

na týchto kanáloch:

• #clanky Vzhl’adom na tému nášho projektu, je potrebné preštudovat’ vel’a článkov. Tento

kanál slúži na zdiel’anie informácií, ktoré sa jednotliví členovia dočítajú v odborných

článkoch.

• #dev Tento kanál slúži na riešenie všeobecných otázok, ktoré sa týkajú vývoja aplikácií.

Spočiatku sa využíval len tento kanál na riešenie otázok vývoja, ale neskôr bol rozdelený

na kanál pre webovú a mobilnú aplikáciu.

• #dev_android Kanál na riešenie otázok, ktoré sa týkajú mobilnej aplikácie.

• #dev_webapp Kanál na riešenie otázok, ktoré sa týkajú webovej aplikácie.
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• #dev_webapp_github Kanál slúži na automatické posielanie informácií o udalostiach z

githubu.

• #dev_webapp_travis Kanál slúži na automatické posielanie informácií o udalostiach zo

systému travis.

• #dizajn Kanál rieši otázky dizajnu webovej a mobilnej aplikácie.

• #dokumentacia Kanál vznikol za účelom tvorby dokumentácie a riešenia otázok na túto

tému.

• #general Tento kanál rieši všeobecné otázky týkajúce sa tímu.

• #inovations Kanál vznikol pre podporu a diskusie nových nápadov, ktoré sa týkajú sys-

tému.

• #jedlo Na tomto kanáli sa rieši stravovanie počas stretnutí, ktoré bývajú cez obed.

• #misa Kanál slúži na komunikáciu k úlohám na predmet manažovanie informačných

systémov.

• #random Kanál slúži na riešenie rôznych otázok, ktoré nezapadajú do žiadneho iného

kanálu a nemá zmysel pre ne vytvárat’ nový kanál.

• #stretnutia Kanál slúži na otázky a plánovanie oficiálnych, ale aj neoficiálnych stretnutí.

• #web-sidlo Tento kanál slúži na komunikáciu ohl’adne webového sídla nášho tímu a

dopĺňanie informácií do tohto sídla.

Nový kanál na Slacku môže vytvorit’ ktorýkol’vek člen tímu, ak potrebuje otvorit’ novú tému na

riešenie otázok a problémov, ktoré nezapadajú do žiadneho z už otvorených kanálov.
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