
Zápisnica zo stretnutia č. 17 

 

Dátum konania:  27.03.2017 

Čas konania:   16:00-19:00 

Miesto konania: FIIT 2.23 

Prítomní: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. 

Bc. Jakub Hagara 

Bc. Adam Rafajdus 

Bc. Martina Redajová 

Bc. Tomáš Repiský 

Bc. Jozef Sitarčík 

Bc. Martin Vaško 

Zapisovateľ:   Bc. Jozef Sitarčík 

Priebeh stretnutia: 

Dnešné stretnutie začal ako tradične vedúci tímu, a to zhrnutím, že ako bol naplánovaný 

7.šprint, a ako sme si rozdelili úlohy. Každý z nás tiež krátko zhrnul na akých úlohách pracuje, 

a že v akom je aktuálne stave. Niektoré úlohy boli bezproblémové alebo aspoň tak vyzerajú 

z nášho pohľadu. Problematickými úlohami boli úlohy týkajúce sa práce s Marc záznamami, 

keďže nikto z nás s nimi reálne nepracoval.  

Preto Marc záznamy boli hlavným bodom stretnutia. Členovia tímu, ktorí sa pridelili na úlohy 

týkajúce sa Marc záznamov, si na stretnutie vopred pripravili dokumenty, ktoré riešili dané 

úlohy, teda napr. návrh spracovania čísla časopisu do Marc záznamu, alebo návrh 

spracovania jednotlivého článku čísla časopisu do Marc záznamu. Dokumenty boli ako 

tradične uložené na našom tímovom zdieľanom priečinku a v Scrumdesku sa na nich vytvorili 

odkazy pri daných úlohách. V týchto dokumentoch si členovia tímu, ktoré ich spracovali, 

vyznačili červenou veci ohľadom Marc záznamov, ktoré nevedia vyriešiť a potrebujú prebrať 

s vedúcou projektu, ktorá je ohľadom Marc záznamov zbehlá a veľmi dobre sa do toho 

vyzná. Problematické veci boli napr. čo znamená určitý kód pri Marc záznamoch, ako ho 

získať z článku časopisu alebo vydania časopisu atď.. Vyskytli sa aj neproblematické veci, ako 

napr. ktoré kódy v Marc záznamoch sú z pohľadu knihovníka dôležité a teda musia byť nutne 

zobrazené v aplikácii. S tým nám tiež pomohla vedúca projektu, keďže sa v tej oblasti 

pohybuje. 



Po vyriešení problematických úloh ohľadom Marc záznamov, sme sa ešte porozprávali, čo 

ešte je potrebné urobiť v tomto šprinte, teda úlohách, ktoré sa ešte nezačali riešiť. Tých bolo 

málo a členovia tímu, ktorí ich majú na starosti sa zhodli, že tieto úlohy v pohode stíhajú. 

Týmto sa dnešné stretnutie ukončilo. 


