
Zápis č. 5 z 6. týždňa LS 

 
Dátum a čas stretnutia: 20.03.2017, 16:00 - 19:30 

Miesto stretnutia: JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a) 

Vedúca tímu: Alena 

Prítomní: Peter, Veronika, Marek, Juraj, Ondrej, Sandra, Andrej 

Vedúci stretnutia: Juraj Zapisovateľ: Ondrej Overovateľ: Peter 

      

Priebeh stretnutia 

 

Dohodli sme sa, že ku každému stavu úlohy sa napíše aj dátum. 

 
Pridávanie obrázku k eventom 

 - Nie je jasné že to je k eventu (pridať popis). 

 - Všetky oblasti zmeniť na sekcie, všetky kategórie zmeniť na sekcie. 

 - Zmeniť riadkovanie, aby bolo jasné ktoré tlačidlo patrí ku ktorému textfieldu. 

 

Pridávanie obrázku k exponátu 

 - Uploaduje sa na dva kroky, bolo by dobré aby to bolo na jeden. 

 

Upload mapy a metadat, Naplnenie DB dátami z minuloročnej IIT.SRC 

 - Andrej si tam opraví nejaké srandy (viď vyššie), ale funguje to.  

 - Andrej hodí ku každému exponátu jednu fotku. Tie fotky by mal dodať Marek. 

 

[Android] Vytvorenie funkcie na nacitanie vzdialenosti z beaconov 

 - Nefungovalo to, keď bola podmienka, že sú beacony na jednej čiare. 

 - Vypočítať vzdialenosť pomocou vzorca. 

 - Zatiaľ nebudeme riešiť prípad keď sú všetky 3 beacony na čiare. 

 - Od 15 m už tá vzdialenosť nie je použiteľná. A snažíme sa, aby v dosahu kruhu 

s polomerom 12 m boli vždy aspoň 4 beacony. 

 



Vyhodnotenie šprintu 

 
 

 

 

 



 

Retrospektíva 

Start: 

• Pri prehadzovaní z Test na Documentation nezabudnúť prehodiť aj človeka! 

• Dodržiavanie deadlinov 

• Dávať do backlogu všetky deadline aby sme na ne nezabudli 

• Otvárať šprint a písať  popisy k úlohám a časové odhady na konci stretnutia 

• Vytvoriť zápisnicu, dokončiť ju, poslať na mail Alenke a nahrať na web v deň 

stretnutia 



• Stretávať sa 15 min. pred oficiálnym stretnutím za účelom testovania UI (Zistené 

chyby sa aktualizujú v popise) 

• Andrej bude kontrolovať stav v Jiry 

• Do piatku každý upraví dokumentáciu k starým úlohám a odošle Veronike 

• Všetka dokumentácia bude posielaná do nedele Veronike. Dokumentácia bude 

k predpísanom formáte a bude odovzdaná na čas. Ak nebudú dodržané podmienky 

nebude úloha uznaná. 

End: 

•  

 

 

  



Nový šprint 

 

 


