
Zápisnica stretnutia tímu EduVirtual (tím číslo 4) 
 

Téma stretnutia:  Zhodnotenie stavu prebiehajúceho šprintu, prezentácia 

medzivýsledkov vedúcemu a externému vedúcemu, konzultácia 

nových nápadov 

Dátum stretnutia: 03. 04. 2018 

Miesto stretnutia: FEI STU B402 

 

Prítomní: 

• Vedúci tímu  

o  Ing. Marek Lóderer 

• Členovia tímu 

o Bc. Kristián Koník 

o Bc. Adrián Nagy 

o Bc. Dominik Pastierovič 

o Bc. Valentín Paulen 

o Bc. Dan Pavlenko 

o Bc. Ján Jakub Špuro 

Neprítomní: 

• Nikto 

Zapisovateľ:  Bc. Valentín Paulen 

 

Program stretnutia: 

• Úvodná diskusia o pokroku, nových myšlienkach, identifikovaných problémoch 

• Plánovanie prezentácie produktu a prvotného testovania vzdelávacej platformy na 

základnej škole v Lamači 

• Diskusia o testovaní platformy na skutočnej vyučovacej hodine 

• Príprava na prezentačný workshop Tech Inno Day 

 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia: 



Počas tohto stretnutia šprint ešte prebiehal, úlohy teda neboli uzavreté. Aktuálny stav úloh 

a priebežné výsledky sme prezentovali vedúcim a zapísali sme pripomienky.  

 

Opis stretnutia: 

1. Úvodná diskusia o pokroku: informovali sme vedúceho a product ownera o úlohách, 

na ktorých sme počas týždňa pracovali a o ich aktuálnom stave rozpracovania. 

Prezentovali sme vytváraný CMS systém pre správu úloh v Globe aplikácii, API volania 

a príslušné používateľské prostredie. Taktiež sme ukazovali pokrok v úprave 

používateľského prostredia aplikácie Globe (zobrazovanie správnych odpovedí a 

zobrazovanie vzdialenosti medzi zvolenou a správnou odpoveďou na mape). 

2. Plánovanie prezentácie produktu v Lamači: diskutovali sme o priebehu blížiacej sa 

prezentácie nášho produktu učiteľom a žiakom na základnej škole v Lamači. Určovali 

sme, ktoré časti budeme prezentovať, akým spôsobom ich budeme prezentovať 

a ako získame spätnú väzbu od vyučujúcich a žiakov. Plánovali sme doladenie 

posledných detailov v produkte, ako je prihlasovanie a zobrazenie časomiery. 

Definovali sme prezentačnú množinu úloh. 

3. Diskusia o testovaní platformy na skutočnej vyučovacej hodine: z dôvodu blížiaceho 

sa ostrého nasadenia vzdelávacej platformy do vyučovacieho procesu na viacerých 

školách sme pripravovali plán na najbližšie týždne. Určovali sme časti, ktoré treba 

dorobiť alebo upraviť a stanovili sme im priority. Prechádzali sme si scenáre 

používania platformy a možnosť integrácie s platformou Newton. 

4. Príprava na prezentačný workshop Tech Inno Day: pripravovali sme body, ktoré 

zahrnieme do prezentácie na Tech Inno Day 2018. Navrhovali sme dizajn prezentácie, 

kľúčové slová a tiež funkcionalitu, o ktorej budeme počas prezentácie hovoriť. 

Plánovali sme stretnutie s profesionálnym grafikom, ktorý nám pomôže s prípravou 

prezentácie a prezentačných materiálov. 

 

 



Aktuálny stav úloh v systéme manažmentu projektu: 

 

Šprint 9 Backlog 

ID Názov Členovia 
(Zodpovedný, ostatní) Dátum zadania Očakávaný dátum 

ukončenia Stav 

9070 

[PC] Vyhodnocovanie testu - 
ukazka vzdialenosti medzi 
zvolenou a spravnou 
odpovedou 

D. Pastierovič 12. 03. 2018 09. 04. 2018 Otvorená (100% hotovo) 

9062 [WEB/PC] Prenos 
prihlaseneho pouzivatela J. J. Špuro 12. 03. 2018 09. 04. 2018 Otvorená (80% hotovo) 

9023 [PC] Zobrazenie odpovedi pre 
slepu mapu D. Pastierovič, K. Koník 26. 02. 2018 09. 04. 2018 Otvorená (26% hotovo) 

9063 [API] Zaznamenavanie 
vsetkej aktivity do LRS 

V. Paulen, D. Pastierovič, J. 
J. Špuro, A. Nagy 12. 03. 2018 09. 04. 2018 Otvorená (56% hotovo) 

9064 
[AR/VR/PC] Zjednotenie 
dizajnu na webe, AR/VR a v 
Globe aplikacii 

K. Koník, J. J. Špuro 12. 03. 2018 09. 04. 2018 Otvorená (48% hotovo) 

8831 [PC] Návrh vyberania testov 
učiteľom V. Paulen, J. J. Špuro 26. 03. 2018 09. 04. 2018 Otvorená (62% hotovo) 

9099 [AR/VR] Finalizacia AR/VR 
aplikacie A. Nagy, D. Pavlenko 26. 03. 2018 09. 04. 2018 Otvorená (65% hotovo) 

 


