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Zhodnotenie úloh 

- návrh grafických rozhraní zatiaľ nie je hotový 
- definícia post get bola stanovená, avšak stále sa upravuje názvoslovie a detaily 
- databázová schéma je kompletná 
- DjangoRest už potrebuje len test a dokumentáciu 
- Django implementácia bola zavrhnutá, ale vzniknuté zdroje boli použité na 

inicializáciu Dockera 
- pre frontend bola vytvorená infraštruktúra a inicializácia formulárov 
- Jira nasadená, zostáva migrácia z Asany 

 

Pre účely komunikácie hotových úloh bola diskutované možnosť označovania a 
komentovania týchto udalostí na Slacku a bol dohodnutý názov status. 

V rámci tímu sme sa po krátkom prieskume prevažne zhodli na tom, že sa zúčastníme 
súťaže TPCup. Rozdelili sme si medzi sebou úlohy na napísanie všetkých potrebných 
dokumentov a motivácii 

Prebrali sme podnet na migráciu repozitára z Gitlabu na Github kvôli dostupnosti 
prémiových študentských účtov, pričom zatiaľ sme nenarazili na príčiny, kvôli ktorým by 
bolo nutné vykonať migráciu. 

Vzhľadom na nasadzovanie serverových technológií ako Docker, Jenkins a 
Confluence sme usúdili, že máme nedostatok RAM pamäte na serveri a požiadame o jej 
zvýšenie. 

Definícia testov je pre zatiaľ nejasná, napriek tomu že požiadavka na testy sa 
nachádza v definition of done. Prediskutovali sme potrebnú granularitu a hĺbku testovania, 
pretože rôzne validácie sú dostupné v samotnom frameworku DjangoRest a preto nie je 
potrebné písať vlastné testy pre každý scenár. Konkrétne príklady je treba zhrnúť následne v 
rámci metodiky. 



Pre účely dokumentovania postupov a interných príručiek boli diskutované a 
uvažované dva prístupy, jeden pomocou Google dokumentov a druhý pomocou wiki. Na 
základe použiteľnosti a funkcionality sme sa väčšinovo zhodli na Atlassian Confluence. 

Kvôli zjednoteniu vývoju a spolupráce všetkých členov tímu sme diskutovali o 
spísaní metodík. Jednotlivé oblasti, pre ktoré považujeme vhodné spísať si metodiku sme 
(možno až príliš) podrobne rozobrali a rozdelili si ich stanovenie. 


