
niečo sa podarilo, ale zostali nedokončené úlohy
veľkú diskusiu vyvolali zvolené dátove typy v návrhu databázy 

dohodli sme sa, že ponecháme/použijeme navrhnutý dátovy typ uuid a zatiaľ 
ponecháme varchar, ktorým neskôr prispôsobime limity 

exporty a zápisníce zverejňované na stránke majú dobrú formu
je problém získať zoznam URL reštaurácií zo Zoomato API, pri pokuse stránkovať výsledky 
prestane API posielať dáta
prihlásenie cez sociálne profily: 

každý sociálny profil môže mať rozličný spôsob unique identifikácie (FB bez mailu ale s 
ID)
ak je iniciované prihlásenie cez sociálne médium k účtu, ktorý bol vytvorený iným 
sociálnym médium, nesmieme to napárovať, ale vypísať upozornenie nech sa prihlási do 
svojho profilu a pridá si tam to sociálne médium

nepodarilo sa nastaviť automatický deployment aplikácie cez Bamboo, pretože je problém 
na strane knižníc aplikácie 

momentálne sa builduje aj master aj develop súčasne, takže sa builduje master aj v 
prípade, že bola zmena spravená iba v develope

zitili sme, že nutne potrebujeme naplánovať spoločný code review
Screeny: 

chceme redukovať počet tlačidiel iba na jedno, ktoré bude predstavovať filter -> radius, 
aj kategória jedla
chceme zmeniť zobrazenie detailu jedla -> preklik na iný screen s možnosťou vrátiť sa

crawlovanie dát 
neúspešné -> neprichádzajú dáta z URL, kde je zoznam denného menu -> vyskúšame 
iné metódy

Martin bude potrebovať čas na refaktor kódu aplikácie v Angulary, aby sme vedeli 
architektúru prispôsobiť vyjasňujúcej sa štruktúre

potrebujeme vyriešiť predovšetkým otázku ohľadom dát
chceme sa prihlásiť do TP cupu
dokončiť UI

Šprint 5 (26.10. - 2.11.)

Retrospektíva

Plánovanie



vyhľadávať jedlá podľa lokality v elasticsearch
vytvoriť prototyp screen flowu v aplikácii s mock dátami

Alpha omega priority:
Chceme dostať aplikáciu do stavu, aby k nej mohol hocikto pristúpiť a vypísať si zoznam jedál 
podľa lokality.
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