
Zápis zo stretnutia č.1 
 

Dátum 28.9.2017 12:00  
Dĺžka stretnutia 2 hodiny 30 minút 
Miesto FIIT STU, 3.21 
Zapisovateľ Elena Štefancová 

 
 
Úvod 

Popis produktu: 

- webová aplikácia 
- modelový use case:  

- Kam ísť na obed? Vyber 4 jedálne, ľudia hlasujú, vyberie sa. 
- Ročník sa chce dohodnúť na termíne testu, ľudia vyklikajú, atď. 

- rozhodovanie  
- cas 
- konkrétny čas 

- rôzne rozhodovacie stratégie - rozdielny postup pri púšťaní piesne a iný pri tom kam 
pôjdeme na obed 

- podobne ako pri skupinovom odporúčaní 
- iný postup pri opakovanom hlasovaní, iný pri jednorazovom 

Nápady: 

- nie ďalší osobný kalendár 

Zhrnutie analýzy: 

- veľa nástrojov - rozhodnutie Kedy? 
- málo nástrojov - Čo ideme robiť? Kam ideme?  

Mantinely: 

+ integrovanie postupných zmien (scrum a nie vodopád) 
+ zoraďovanie priorít  
+ negatívne hlasovania 
+ možnosť hlasovať “ešte neviem” 
+ človek, ktorý vytvára hlasovanie, vyberá stratégiu 
+ viacero stratégií na výber 



+ rozbiť to modulárne - nie vždy potrebuje človek všetko (nepotrebuje vždy hlasovať o 
všetkom) 

+ pekné rozhranie - spraviť ho čo najjednoduchšie 
+ komentáre k možnostiam 
+ možnosť integrácia na slack (koľko percent bežnej populácie ho používa?) 
+ uchovávať históriu 
+ ponuka templatov pri prvotnom vytvorení udalosti 
+ popis hlasovania kolaboratívny 
+ upozornenie na pravidelné hlasovania 
+ upozornenia na deadliny (napr. dovyplnenie možnosti EŠTE NEVIEM) 
- nesústrediť sa na integráciu kalendára (keď tak do neho zapisovať výsledok) 
- nerobiť ďalší časový plánovať, osobného asistenta časové 

Moduly: 

- kedy 
- čo 
- kde 

Úlohy: 

- tímový web 
- čo robíme 
- kto sme 
- zápisy zo stretnutí 
- informatívny web 

- výber nástroja na rozdeľovanie úloh 
- názov tímu 
- plagát 

 

Intro do scrumu 

Kto bude scrum master?  

- čo by mal robiť? - asi ten čo vedie stretnutia, keďže sme tím s pohyblivou pracovnou 
dobou a málo času spolu 

- vedenie stretnutí sa bude posúvať 

Definition of done: 

- hotová funkcionalita 
- otestovanie 
- code review 
- dokumentácie 



Code review: 

- Backend - Michal Hucko 
- Frontend - Michal Dolnák 
- Test - Miroslav Valčičák 
- Dokumentácia - Lukáš Babula 

Preferované technológie: 

- Backend - django 
- Frontend - angular 
- Test - django, prontendové selenium 
- Databáza - PostgreSQL 

Nástroj na spravovanie úloh: 

- Jira - Michal Hucko 

Založenie repozitáciu gitlab: 

- Michal Dolnák 
- 1 repozitár pre frontend a backend 
- každý task v samostatnom branch 
- každý nech si to u seba skúsi rozbehať 

Nasadiť KAM? 

- na server ktorý dostaneme na tímak 

Dokumentácia a zápisnice: 

- všetko v angličtine - dokumentácia, komentáre... 
- Lukáš Babula - zadefinovať pravidlá k dokumentácii 
- môžeme spraviť aj dokumentáciu k produktu - pydoc - Ondrej ešte zistí 
- Ela pozrie minuloročné zápisnice 

Skúsenie bodovania taskov: 

- rozbehanie gitlabu 
- prihlasovanie 


