
 

Zápisnica zo stretnutia tímu YSTAD č. 12 - 2017/2018 
 
Stretnutie sa uskutočnilo dňa 13.12.2017 so začiatkom o 8:00 v miestnosti 3.28 na FIIT STU. 
 
Prítomní:   Tomáš Gárbš  

Martina Halajová 
Martin Hauskrecht (scrum master) 
Lukáš Meňhert (zapisovateľ) 
Filip Mrocek  
Michal Staškovan 
Filip Súkeník 
 
Karol Rástočný (product owner) 
Slavomír Bača (product owner) 
Slavomír Maťašovský (product owner): skype 
 

Neprítomní:  
 

 
 
Body stretnutia: 

1. StandUp 
- Riešenie problémov: nekonzistencia dát na backende, riešenie rozhrania pre portfolio list 

2. Odovzdávanie US 
- Lukáš ešte bude dokončovať Service pre prepočítavanie periódy 
- Bude sa dokončovať login na frontende. 
- Sľúbili sme, že svoje úlohy dokončíme do Vianoc 

3. Retrospektíva a riešenie issues z retrospektívy 
- Nekonzistencia v názvoch na backende, frontende. Bude treba urobiť refactoring. 
- Dlhé rozdeľovanie taskov: špecifická situácia, ktorá súvisí primárne s časovou tiesňou na 

konci semestra, no asi to súvisí aj s pesimistickým prístupom 
- Nerozbehané demo: možno by bolo dobre ohnúť ten scrum viac ku kanbanu, aby nám to 

viac vyhovovalo, na stretnutí priradiť ľudí k taskom aj s estimáciou 
- Čo a kedy dokumentovať?: Momentálne sa dokumentujú všetky resty. Response sa zatiaľ 

nedokumentuje, čo by sme mohli zmeniť. Zmeny vo Fuse téme zatiaľ nedokumentujeme, 
čo tiež treba zlepšiť. (dependencies, prečo a i.). Vytvorí sa readme, do ktorého budeme 
zapisovať zmeny. 

- Crucible review by bolo dobré šupnúť k tasku do komentára, rýchly prechod Jira -> 
Crucible 

- Podrobnosť zápisnice je ‘questionable’ 
- Doménová znalosť: show stoppers treba poriešiť, spísať do dokumentu, nech sa k tomu 

nemusíme neskôr vracať 
- Momentálne je len jeden zabezpečený rest. 
- Veľký redux switch: neskôr sa urobí reducer a switch sa rozbije. 



 
 
 
Prijaté rozhodnutia: 

1. Budeme písať migrácie 
2. Treba lepšie naplánovať flow integrácie  

 
Úlohy: 

1. Každý si rozbehá backend aj frontend 
2. Treba spraviť loader pre postgre, aby boli dáta konzistentné (FilipS) / spraví sa query a ručné 

naseedovanie... v postgre zostane id usera a pid, ktoré bude synchronizované s influxom 
3. Zmeniť funkcionalitu prioritizácie farieb pri cumulative chart (MichalS) 
4. Registráciia/login: prekliky na frontende John Doe nemôže byť default, login presmeruje na 

dashboard  
5. Dokončiť integráciu grafov  

 


