
Zápis zo stretnutia č.10 
 

Dátum 30.11.2017 12:00  
Dĺžka stretnutia 2 hodiny 40 minút 
Miesto FIIT STU, 3.21 
Zapisovateľ Michal Dolnák 

 
 
Priebeh sedenia: 

● každý člen tímu zhodnotil svoje úlohy v šprinte a všetky až na jednu boli splené 
● všetky úlohy sa stihli, až úpravu loga, ktoré bolo zablokované  inou úlohou, tá sa 

presunula do nového šprintu 
● burndown chart je v poriadku, zlé sú iba odhady trvania úloh 
● úlohy budeme zapisovať najprv do jiry a len potom spustíme šprint 

Prezentácia UI/UX: 
● Ela a Andrej odprezentovali wireframy 
● na úvodnej stránke sa doplnil popis jednotlivých stratégií 
● je potrebné otestovať ako budú používatelia prechádzať jednotlivými stratégiami a či 

sa budú vedieť preklikávať naspäť na popis stratégií 
● používatelia si po vybratí stratégie budú vedieť vybrať, či bude hlasovanie single 

choice, multi choice alebo negative 
Nový workflow pre vývoj: 

● lokálne sa backend vyvíja prostredníctvom docker.compose.yml 
● máme nový test/staging environment, ktorý beží povedľa našej produkcie pod url 

/test/ 
● frontend testy sa v dockeri spúšťajú v samostatnom kontainery protractor 
● lokálne sa frontend testy spúšťajú prostredníctvom lokálne nainštalovaného selenia a 

protractoru  
TP-odovzdanie: 

● odovzdáva sa 13.12.2017 
● neodovzdáva sa motivačný list, stránka projektu 
● odovzdáva sa globálny cieľ na zimný a letný semester, doplniť posledné 2 šprinty, 

doplniť metodiky  
● jenkins sa zapracuje do metodiky testovania ako samostatná kapitola 
● upravujú sa metodiky v latexu! a nie v gmail disk-u 
● exportnúť burn down chart z jiry 
● zamyslieť sa nad technickou dokumentáciou ku frontendu a backendu 

Debata o ďalšom šprinte: 
● budúce stretnutie odprezentuje každý člen tímu svoju metodiku 



● budeme mať týždňový šprint 
● dnes 30.11.2017 o 19.00 je retrospektíva 
● nebudeme sa púšťať do robustného modulu stratégií 
● dohodlo sa 37 story pointov na tento 1 týždňový šprint 
● dohodli sme sa na nasadení terajšieho UX do aplikácie 

Debata ohľadom testovania wireframov: 
● odhad času na nasadenie našeho dizajnu do aplikácie bol 5 story pointov 
● dohodli sme sa na testovaní wireframov 30 sekundovými testami 
● produkt owner si zobral slovo a rozhodol hádku o tom, čo sa bude robiť v ďalšom 

šprinte  
● testovanie wireframov sa bude robiť aspoň na 5 ľuďoch a potom človek spracuje 

získané pripomienky  
● kto bude mať na starosti opisy, tak pôjde za Ondrejom a dohodnú sa na obsahu 
● treba prehodiť úlohy do backlogu 

MFS - stretnutie: 
● nestihlo sa na stretnutí 


