
Zápis z 8. týždňa 

 
Dátum a čas stretnutia: 14.11.2016, 17:30 – 20:30 

Miesto stretnutia: JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a) 

Vedúca tímu: Alena 

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

Vedúci stretnutia: Ondřej Zapisovateľ: Juraj Overovateľ: Veronika 

      

Priebeh stretnutia 

Keďže Alenka na poslednom stretnutí nebola prítomná, museli sme odprezentovať staré tasky 

zo 4.šprintu.  

 

BEAC-36 Implementácia API pre komunikáciu so serverom 

BEAC-45 Implementácia API pre komunikáciu so serverom 

BEAC-46 Implementácia obrazovky s detailmi o exponáte 

Android už staré tasky odprezentoval minulý týždeň v sobotu. 

 

BEAC-40 Pridanie eventu a exponátu 

 Prezentoval Andrej 

 Pripomienky 

 Ohľadom zadávania dátumu do poľa a síce, že používateľ nemôže zadávať 

ľubovoľný string, ale treba tam dať DatePicker 

 Vždy čo najkonkrétnejšie napísať popis úlohy -> do retrospektívy 

 Čiastočná akceptácia – treba dorobiť zobrazovanie 

 

Peter hovoril o tom, že nám ukáže, ako testovať aplikácie cez Fabric. 

 

BEAC-38 Implementácia API pre komunikáciu so serverom 

BEAC-39 Implementácia API pre komunikáciu so serverom 

BEAC-44 Implementácia logiky na API & controllery 

 Prezentoval Marek 

 Pripomienky 

 Nenapísaný popis 

 Nespojené s backendom 

 Neakceptované 

 

BEAC-41 API pre zobrazenie existujúcich eventov 

BEAC-42 API pre zobrazovanie informácií o exponáte 

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

 Prezentoval Juraj 



 Pripomienky 

 Dať popis o vytváraní dokumentácie do dokumentácie 

 Akceptované 

 

Vznikla debata o tom, či a ako používať správne Jiru. Snažili sme sa minimalizovať množstvo 

námahy pri písaní zápisnice. Riešili sme, či nie sú v zápisnici a v Jire duplicitné dáta, ktoré do 

zápisnice zbytočne ručne píšeme. 

Jiru používame ďalej ale lepšie (píšeme popisy, ...). 

 

Alenke treba všetko posielať na mail, pretože čo nemá v Inboxe, to neexistuje. 

 

BEAC-32 Podrobnejší návrh aplikácie 

 Prezentoval Peter 

 Pripomienky 

 Task nebol spravený 

 Neakceptované 

 

 

Ďalej sme riešili tasky z aktuálneho 5.šprintu. 

 

 

BEAC-51 Zobrazovanie všetkých eventov a ich exponátov 

Zobrazovanie eventov je hotové. Zobrazovanie exponátov bude dorobené. 

 



BEAC-30 Integrácia API eventov na klientovi 

Implementovali a integrovali sme API - hotové. Mapovanie na objekty nie je hotové. 

 

BEAC-51 API pre zobrazovanie eventov a exponatov vo web admine 

Základné API vytvorené. Čakanie na Peťa, aby definoval requesty a objekty. 

 

BEAC-24 Implementácia UI - všetky zostávajúce detaily UI a interakcie 

BEAC-29 Implementácia UI - všetky zostávajúce detaily UI a interakcie 

Marek ide spraviť testovanie. Urobil detail exponátov, detail eventu (skrolovací panel s 

obrázkami), klikateľné exponáty s checkboxami, prekliknutie zo searchu do detailu eventu, v 

profile interaktívne tagy. Zvyšné nie sú hotové, bližšie definované v Jire. 

 

BEAC-57 Dokumentácia k dielu a dokumentácia k riadeniu 

Ondrej poslal konvencie, čiže k Androidu sú metodiky spísané. Čaká sa na iOS a na diagramy 

k architektúre. Spísané metodiky k manažmentu. 

 

BEAC-24 Implementácia UI - všetky zostávajúce detaily UI a interakcie 

Upravený kód na použitie API. Chcú upraviť UI, aby to bolo použiteľné. 

 

BEAC-30 API pre zobrazovanie exponatov 

Základné API urobené. Treba dohodnúť a dorobiť detaily. Spravená revízia, pripravená práca 

s obrázkami. 

 

BEAC-24 API pre zobrazovanie udajov 

Treba dohodnúť a dorobiť detaily. Stanoviť konkrétne objekty a requesty. Peťo pošle detaily a 

ak nie, tak to spravím podľa seba. 

 

BEAC-24 Prerobenie My Profile obrazovky na API 

Urobené načítavanie údajov a záujmov o používateľovi. Treba spraviť načítanie fotky. 

 

BEAC-24 Prerobenie My Events obrazovky 

Urobené funkčné listenery. 

 

BEAC-24 Prerobenie obrazovky Search event 

Treba upraviť dizajn. Ešte nezačala robiť. 

 

BEAC-57 Zdrojový kód - konvencie 

Napísané, čiže hotové. Ale treba to ešte odobriť. 

 

BEAC-57 Metodika verziovania zdrojového kódu 

Začal, ale nie je to hotové. Zatiaľ je len založený dokument. 

 

Dohodnutý človek na komunikáciu s Alenkou – Marek. Hlavná komunikácia je cez mail -> 

slack, pokiaľ Alenka dlho neodpovedá, treba zavolať. 


