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1. Základné informácie 
 
Dátum:   2.11.2016 
Miestnosť:  4.20 
Čas:   11:00 – 14:30 
Vedúci stretnutia: Bc. Jozef Zaťko 
Zapisovateľ:  Bc. Miloš Štefčák 
 
Prítomní: 
1. Bc. Jozef Zaťko  
2. Bc. Jozef Blažíček 
3. Bc. Ján Ďurica 
4. Bc. Jakub Chalachán 
5. Bc. Matúš Ivanoc (online cez Skype) 
6. Bc. Maryna Kovalenko (online cez Skype) 
7. Bc. Miloš Štefčák 

 

2. Opis stretnutia 
 

Toto stretnutie bolo opäť raz bez nášho vedúceho p. Kapustíka, viedol ho p. Zaťko. Stretnutie začal 
Ján Ďurica s hodnotením šprintu a celkovým hodnotením úloh. Zhodnotil úlohy, ktoré sa nám podarilo 
spraviť a vyjadril sa a oboznámil p. Zaťka s problémami, ktoré nastali pri implementačných úlohách. 
Keďže úlohy na seba nadväzovali, jedna úloha nebola splnená v dôsledku toho, že nastal problém 
s komunikáciou medzi JIMom a TF. Údaje, ktoré mali byť dostupné v TF, neboli, a tým pádom chalani 
nemohli spraviť svoju úlohu. Neskôr sme sa k tomuto problému vrátili a pokúsili sme sa to poriadne 
zanalyzovať. 

Ďalej sme rozoberali JIRU. Prišli sme na pár problémov, ktoré sme skonzultovali s Marynou 
(manažérkou plánovania). Problém bol v tom, že úlohy vytvorené v JIRE nemali bližší popis a keď sme 
sa k úlohe vrátili po pár dňoch od stretnutia, vôbec sme nevedeli, čo treba k danej úlohe spraviť. Zhodli 
sme sa teda, že bude dobré ak k úlohám bude aj popis, pre lepšie pochopenie, čo treba robiť pri 
konkrétnej úlohe. 

Ďalšou dôležitou témou, ktorú sme rozoberali boli testy. Zhodli sme sa, že je dobré písať testy ku 
každej implementačnej úlohe. Keďže ani jeden člen nemal nejaké veľké skúsenosti s písaním 
jednotkových testov, p. Zaťko nám ukázal a pokúsil sa nám vysvetliť na názorných príkladoch tie 
jednoduchšie. Zhodnotili sme, že každý si spraví nejaký test, ktorý bude prospešný pre funkcionalitu 
projektu. 

Následne dostal slovo Matúš a on nás oboznámil s problémom okolo Wiki. Zistil, že nemáme 
aktuálnu DB k Wiki, ale máme len DB z roku 2014. Riešil to s kolegom z tímu Bender aj s p. Lackom. Ten 
to mal ďalej riešiť s p. Steinmüllerom a mal zistiť, či sa nedá nejako obnoviť DB z minulého roku, keďže 
niekde nie je uložená. Medzitým došli dvaja členovia z minuloročného tímu Bender, ktorí nám k tomu 
tiež niečo povedali. Nezdržali sa dlho a po pár minútach naše stretnutie opustili. Taktiež bola 
spomenutá metodika testovania a commitovania, keďže Matúš to má na starosti. Upresnili sa veci, 
ktoré neboli jasné a táto metodika má byť priebežne dopĺňaná.  

V druhej polke sme sa venovali hlavne dokumentácii, ktorú nám treba o dva týždne odovzdať. 
Dohodli sme sa na veciach, ktoré treba spraviť, analyzovali sme úlohy a rozdelili sme ich na 
jednotlyvých členov. Určili sme si globálne ciele, hlavne čo sa implementácie týka a hneď sme si 
niektoré aj ohodnotili story pointami: 

 Parsovanie čiar 
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 Prepočítavanie čiar 

 Komunikácia medzi TF a JIMom 

 Zobrazovanie čiar v TF 

 Analýza čiar iných tímov  

 Hodnovernosť informácií na základe počtu videných bodov 

 Namapovanie absolútnych hodnôt čiar na tie reálne ihriskové 
 

Na konci sme si zadali úlohy na ďalší šprint a spravili sme si retrospektívu končiaceho šprintu, ktorá 
bude bližšie popísaná v druhom dokumente. 

 

2.1. Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho 
stretnutia 

 

JIRA issue Súhrn Zodpovedný Stav 

 Rozšírenie parseru Maryna Kovalenko, 
Jozef Blažíček 

Splnené 

37 Prepočítanie relatívnej pozície z 
parseru 

Ján Ďurica, 
Miloš Štefčák 

Splnené 

38 Vykresľovanie čiar Jakub Chalachán, 
Matúč Ivanoc 

Nesplnené 

42 Metodika testovania Matúš Ivanoc Splnené 

43 Metodika commitovania a 
verziovania 

Matúš Ivanoc Splnené 

 

3. Úlohy na ďalšie stretnutie 
 

Názov úlohy Termín Zodpovedný 

Komunikácia JIM - TF  Ján Ďurica, Miloš Štefčák 

Zobrazovanie čiar v TF  Jakub Chalachán, Matúš Ivanoc 

Analýza čiar zahraničných tímov  Maryna Kovalenko 

Aktualizácia webu  Jakub Chalachán 

Kapitoly manažérske roly a metodiky  všetci 

Sumarizácia šprintu  Miloš Štefčák 

Vygenerovať export z JIRY  Maryna Kovalenko 

Napísať úvod k riadeniu  Jakub Chalachán 

Globálna retrospektíva za prvé 3 šprinty  Ján Ďurica 

Preberací protokol  Jozef Blažiček 

Napísať úvod k inžinierskemu dielu  Maryna Kovalenko 

Dokumentácia k riadeniu a inžinierskemu dielu  Jozef Blažíček 

Opis použitých pluginov  Matúš Ivanoc 

Zápisnica zo 6. stretnutia  Miloš Štefčák 

 

4. Poznámky a odporúčania 
 

Nerobiť úlohy na poslednú chvíľu. 


