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Zápisnica tímu č. 4 CoolStoryBro – StoryTeller 
 

Dátum a čas konania stretnutia: 22. 11. 2016 v čase 8:00 – 11:00 

Miesto konania stretnutia: FIIT STU, miestnosť 3.28 

Účastníci stretnutia:  Ing. Karol Rástočný, PhD. 

 Bc. Jakub Ondik 

 Bc. Patrik Januška 

 Bc. Adam Neupauer 

 Bc. Martin Olejár 

 Bc. Miroslav Hurajt 

 Bc. Ondrej Hamara 

Zapisovateľ zápisnice:  Bc. Patrik Januška 

 

Priebeh stretnutia 

V úvode stretnutia sme si rozobrali niekoľko poznámok od vedúceho člena tímu 

k odovzdanej dokumentácii a identifikovali časti, ktoré treba do ďalšieho odovzdania upraviť. 

Týmito poznámkami boli, že máme kapitolu Návrh nazvať Analýza, kapitolu Implementácia 

nazvať Návrh a implementácia. Ďalej, že treba implementáciu popísať štruktúrovanejšie 

a netreba písať detaily, pridať do diagramu procesy, pri návratových hodnotách napísať vstupy 

a výstupy, doplniť komentáre k triedam a k modelu.  

V ďalšej časti stretnutia sme skontrolovali TFS, a teda podiel dokončenej práce v šprinte 

a diskutovali sme, či pre tento šprint stíhame dokončiť všetky zadané úlohy. Následne sme 

vytvorili v TFS nové user stories a k nim tasky. Niektoré user strories sme presunuli na nižšiu 

pozíciu z hľadiska priority, a teda presunuli sme ich na neskôr, nakoľko sa nechceme 

zameriavať len na funkcionalitu.  

Ku koncu stretnutia sme si prešli metodiky, ktoré máme na webovej stránke a ich 

rozdelenie v rámci zadania na predmete Manažment v SI / IS. Zistili sme, že na stránke bude 

vhodné dorobiť, aby sa na obrázky dalo klikať. 

 

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Úloha Zodpovedná osoba Stav 

Templaty pre notifikácie Miroslav Hurajt Aktívne 

Template na notifikaciu pozvania pouzivatela do 

projektu 
Miroslav Hurajt Aktívne 

Vytvorenie wrapera pre RavenJS Jakub Ondik Aktívne 

Pouzivatel ma moznost drag'n'drop tvarov na platno  Adam Neupauer Aktívne 

Perzistencia skice  Jakub Ondik Nové 
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Zobrazenie zoznamu skic projektu Patrik Januska Nové 

 

 

Úlohy do ďalšieho stretnutia 

Úloha Zodpovedná osoba Termín 

Úprava dokumentácie podľa pokynov Martin Olejár 29.11.2016 

Úprava obrázkov na stránke – klikateľné obrázky Adam Neupauer 29.11.2016 

 

 


