
Zápisnica pre stretnutie č.10 
Téma stretnutia: Šprint review, retrospektíva a plánovanie piateho šprintu 
Prítomní: Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu) 

Bc. Michal Polák 
Bc. Michal Selický 
Bc. Michal Števuliak 
Bc. Marek Števuliak 
Bc. Martin Fukas 
Bc. Nghia Pham Van 
Bc. Ľubomír Samotný 

Neprítomní: 
Zapisovateľ: Bc. Nghia Pham Van 
Miesto stretnutia: FIIT STU, miestnosť 4.26  
Dátum stretnutia: 28.11.2017 

Priebeh stretnutia: 

1 Šprint review 
● Dokumentácia riadenia: 

○ Roly členov tímu: zápiskov na dokumentovanie (zápisky sú činnosť), code conventions 

na kvalitu  

○ Buď celé zmeniť na činnosti alebo manažmenty a potom činnosti v zátvorke vymenovať 

○ Plánovanie - napr. Uviesť že sme postupovali metodikou scrumu a konkrétnejšie - máme 

backlog ktorý sa priebežne napĺňa - kto tam pridával úlohy, stretnutí sme ich vyberali, 

ohodnocovali, snažili sme sa zobrať počet úloh podľa velocity, koľkokrát sme sa 

stretávali, počas semestra sme zaviedli standup cez Slack 

○ Manažment stránky tímu - udržiavanie dokumentácie o stave projektu 

○ Prevzatia - či product owner akceptoval, nie ktoré boli naplánované. Aby bolo vidieť 

ktoré sme spravili, ktoré nestihli, ktoré sa preniesli atď  

○ Globálna retrospektíva - štatistiky ako napr. Čas, napr. Aj po členoch tímu aj globálne  

● Dokumentácia - Inžinierske dielo: 

○ Do úvodu pridať že to je v rámci tímového projektu a pridať o čo ho chceme rozšíriť 

○ V globálnych cieloch spomenúť iba to čo sme stihli v zimnom semestri 

○ Celkový pohľad - nejaký kontext pridať - s akými systémami komunikuje portál  

○ Ku každému registru napísať odsek, čo z neho čerpá, niečo aj o slovensko.digital  



○ Upraviť diagram komponentov aby bol viac špecifický a odrážal architektútu projektu 

○ Viac opísať diagramy tried.  

○ Diagramy rozdeliť po vrstvách, bližšie opísať aj atribúty 

○ Na začiatku globálneho pohľadu uviesť že to je pôvodný stav v akom sme to prebrali.  

○ Moduly konkrétnejšie opísať, hlavné je riešenie. Testy stačí spomenúť a odkázať sa na 

ne.  

● Elastic 6 prináša mnohé zmeny a aj problémy pre nás. Bude potrebné prepísať veľké množstvo 

kódu a veľa vecí treba úplne prerobiť (napr. Fazety uz neexistujú, viaceré agregácie na jednej 

úrovni už nie sú možné).  

● Plán aktualizácie RoR je zatiaľ na verziu 4. Najnovšia je verzia 5.1 ale tá potrebuje aj vyšsiu 

Ruby verziu.  

● OCR zmlúv z CRZ padá ak bola zmluva naskenovaná a niečo bolo dopísané rukou. Spýtať sa 

M.Barlu či to oni nejako riešili, inak ošetriť aby sa uložil iba obrázok.  

● Upravenie statických stránok nie je veľmi elegantné, možno to v budúcnosti budeme ďalej riešiť 

keď budeme upravovať administrátorské rozhranie.  

 

2 Výstup zo ScrumDesku 

Na konci šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú 
vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek. 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Retrospektíva  

 

4 Šprint Plánovanie  

Naplánovali sme si nasledujúce úlohy pre piaty šprint: 

Úloha: Info o subjekte 

Kategória: User story 

Ohodnotená náročnosť: 3 

Pridelená komu: Michal Polák, Martin Fukas 

Čo urobiť: 

● Refaktoring backendu  

● Napísanie testov 

● Zobrazenie na frontende v sidebare namiesto otázok 

● Zmeny mockupu 

 

Úloha: Aktualizácia RoR po poslednú 4.X verziu 

Kategória: Infrastructure Story 



Ohodnotená náročnosť: 5 

Pridelená komu: Marek Števuliak 

Čo urobiť: 

● Lokálne 

● Otestovať 

● Na serveri 

 

Úloha: Aktualizácia Elastic 

Kategória: Infrastructure story 

Ohodnotená náročnosť: 5 

Pridelená komu: ľubomír Samotný, Michal Selický 

Čo urobiť: 

● Rozbehanie search nad documents a pages 

● Návrh riešenia faziet 

 

 

 

Úloha: Setup CI 

Kategória: Infrastructure story 

Ohodnotená náročnosť: 3 

Pridelená komu: Nghia Pham van 

Čo urobiť: 

● Setup 

● Metodika 

 

Úloha: Setup automatickej Code Review 

Kategória: Infrastructure story 

Ohodnotená náročnosť: 2 

Pridelená komu: Marek Števuliak 

Čo urobiť: 

● Setup 

● Aby bola prístupná stránka aj navonok 

 



Úloha: Dokumentácia  

Kategória: Management story 

Ohodnotená náročnosť: 2 

Pridelená komu: Nghia Pham van 

Čo urobiť: 

● Dokončiť dokumentáciu riadenia 

● Dokončiť dokumentáciu inžinierskeho diela 

 

Úloha: Prezentácia na MTS 

Kategória: Management story 

Ohodnotená náročnosť: 1 

Pridelená komu: Nghia Phamvan 

Čo urobiť: 

 

 
 

 

 

 

Úloha: Zrušenie zmluvy CRZ XML 

Kategória: User Story 

Ohodnotená náročnosť: 2 

Pridelená komu: Michal Števuliak 

Čo urobiť: 

● Zrušenie zmluvy - pole so stavom, dátum  

● Evidencia sťahovania v DB - nová tabuľka  

● Ošetrenie chyby Docsplitu pri OCR naskenovanej zmluvy - uloží sa iba obrázok a nespadne to 

 

 


