
Zápisnica stretnutia tímu EduVirtual (tím číslo 4) 
 

Téma stretnutia:  Zhodnotenie stavu prebiehajúceho šprintu, prezentácia 

medzivýsledkov vedúcemu a externému vedúcemu 

Dátum stretnutia: 30. 04. 2018 

Miesto stretnutia: FEI STU B402 

 

Prítomní: 

• Vedúci tímu  

o  Ing. Marek Lóderer 

• Členovia tímu 

o Bc. Kristián Koník 

o Bc. Dominik Pastierovič 

o Bc. Valentín Paulen 

o Bc. Dan Pavlenko 

o Bc. Ján Jakub Špuro 

Neprítomní: 

• Bc. Adrián Nagy 

 

Zapisovateľ:  Bc. Valentín Paulen 

 

Program stretnutia: 

• Úvodná diskusia o pokroku v šprinte 

• Prediskutovanie nových detailov o rozpracovaných úlohách 

• Plánovanie študentského testovania na základnej škole v Lamači 

 

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. Opäť 

sme diskutovali o migrácii na nový virtuálny server a sumarizovali sme požiadavky na 

zaradenie nášho produktu do platformy Newton. Prezentovali sme grafické 

vylepšenia v Globe a Vuforia aplikáciách. 

2. Prediskutovanie nových detailov o rozpracovaných úlohách: bavili sme sa o spôsobe, 

akým budeme ukladať a posielať aplikáciám profilovú fotku používateľa. Definovali 

sme požadovaný dátový formát fotky v Unity aplikáciách. Určili sme záverečné zmeny 

v Server Communicator-e. 

3. Plánovanie študentského testovania na základnej škole v Lamači: spolu s p. 

profesorom Podhradským sme zhrnuli veci, ktoré je potrebné pripraviť pred 

prichádzajúcim testovaním našej vzdelávacej platformy. Definovali sme požadovaný 

formát dát o študentoch a identifikovali sme 4 nové testy. Témou rozhovoru bol aj 

stav prekladu vzdelávacích materiálov. 



Aktuálny stav úloh v systéme manažmentu projektu: 

 

Šprint 11 Backlog 

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

ukončenia Stav 

9062 
[WEB/PC] Prenos 
prihlaseneho pouzivatela 

J. J. Špuro 12. 03. 2018 07. 05. 2018 Otvorená (80% hotovo) 

9063 
[API] Zaznamenavanie 
vsetkej aktivity do LRS 

V. Paulen, D. Pastierovič, J. 
J. Špuro, A. Nagy 

12. 03. 2018 07. 05. 2018 Otvorená (60% hotovo) 

9119 
[AR/VR] Doladovanie 
grafickych prvkov 

A. Nagy, D. Pavlenko, V. 
Paulen 

09. 04. 2018 07. 05. 2018 Otvorená (64% hotovo) 

9120 
[WEB] Sprava kurzov, cviceni 
a filtrovanie 

V. Paulen, J. J. Špuro 09. 04. 2018 07. 05. 2018 Otvorená (89% hotovo) 

 


