
Zápis zo 7. týždňa 

 
Dátum a čas stretnutia: 07.11.2016, 17:00 - 19:00 

Miesto stretnutia: JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a) 

Vedúca tímu: Alena 

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

Vedúci stretnutia: Ondrej Zapisovateľ: Marek Overovateľ: Veronika 

      

Priebeh stretnutia 

Stretnutie sme začali revíziou stavu pridelených úloh. Alenka na stretnutí zo zdravotných 

dôvodov nebola prítomná. 

 

Vyhodnotenie šprintu 

 

 
 

BEAC-36 Implementácia API pre komunikáciu so serverom 

 Sandra: Všetky údaje o eventoch a exponátoch, ktoré boli predtým pevne definované 

v aplikácií, sú načítavané zo servera, okrem obrázkov, ktoré nie sú vystavené z backendu. 

 čiastočne akceptované product ownerom, pre úplné akceptovanie je potrebné doplniť obrázky 

na serveri 

BEAC-38 Implementácia API pre komunikáciu so serverom 

 Marek: Prebehol refaktoring kódu a príprava na implementáciu API. Boli vytvorené základné 

volania. Dáta ešte nie sú používané na prezentačnej vrstve. 

BEAC-39 Implementácia API pre komunikáciu so serverom 

 Marek: Prebehol refaktoring kódu a príprava na implementáciu API. Boli vytvorené základné 

volania. Dáta ešte nie sú používané na prezentačnej vrstve. 

BEAC-40 Pridávanie eventov a exponátov 

 Andrej: Vyskytol sa problém s CORS policy – požiadavky medzi frontendom a backendom 

nefungovali. Riešením bolo pridanie ošetrení na strane servera. 

BEAC-41 API pre zobrazenie existujucich eventov 

 Juraj: API bolo vystavené a otestované volaním z mobilnej platformy. 



BEAC-42 API pre zobrazovanie informacií o exponáte 

 Juraj: API bolo vystavené a otestované volaním z mobilnej platformy. 

BEAC-43 API pre pridanie eventu a exponátu vo web admine 

 Juraj: API bolo vystavené a otestované volaním z mobilnej platformy. 

BEAC-44 Implementácia logiky na API & controllery 

 Peter: Bolo vytvorené API pre komunikáciu s backendom a potrebné controllery. 

BEAC-45 Implementácia API pre komunikáciu so serverom 

 Ondrej: Bolo vytvorené API pre komunikáciu s backendom. Dáta sú do určitej miery 

prezentované aj na prezentačnej vrstve. 

BEAC-46 Implementácia obrazovky s detailmi o exponáte 

 Veronika: Pri implementácií sa u Veroniky vyskytli problémy s verziami Androidu. 

Požiadala o pomoc Ondreja, ktorý úlohu dokončil. 

 akceptované 

BEAC-48 TP Cup prihláška 

 Andrej: Spolu s Marekom vytvoril dokument podľa pokynov uvedených na stránke prof. 

Bielikovej spolu so zapracovaním zmien od Alenky. 

 akceptované 

BEAC-49 TP Cup prihláška 

 Marek: Spolu s Andrejom vytvoril dokument podľa pokynov uvedených na stránke prof. 

Bielikovej spolu so zapracovaním zmien od Alenky. 

 akceptované 

 

Retrospektíva 

Start: 

 Dbať na splnenie nadväzujúcich úloh 

 Dodržiavať architektúru 

 Dodržiavať workflow definovaný v Jire 

 

Stop: 

 Porušovanie dohodnutej architektúry 

 Nazývať dva rôzne tasky/subtasky rovnakým menom 

 

Continue: 

 Komunikácia počas riešenia úloh 

 Odhadovanie času potrebného na riešenie úloh 

 Zaznamenávanie času stráveného nad úlohami 

 

  



Nový šprint 
 

 
 

Spätná väzba 

Sandra (Museum of the Macedonian Struggle) – 25.10.2016 

 Návrh sa potencionálnemu klientovi páčil, no obával sa o vhodnosť jeho použitia pri 

historickej výstave 

Veronika (ZOO Bratislava) – 29.10.2016 

 Klient potrebuje viacej času na to, aby si vytvoril názor. Spätnú väzbu podá neskôr, 

prípadne si vyžiada ďalšie otázky 

Marek (PHILIPS Slovakia - Showroom) - 3.11.2016 

 Potencionálny klient ešte nedopovedal. 

Andrej (Múzeum dopravy Bratislava) – 24.10.2016, 3.11.2016 

 Potencionálny klient ešte nedopovedal. 

Juraj (Prírodovedné múzeum Bratislava) – 31.10.2016 

 Potencionálny klient ešte nedopovedal. 

Ondřej (Slovenská národná galéria) – 6.11.2016 

 Potencionálny klient ešte nedopovedal. 

 


