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Priebeh stretnutia: 
● Review taskov 
● Retrospektíva (kontrola zlepšení) 
● Plánovanie nových taskov 

Poznámky zo stretnutia: 
−        Review príklady pre modely v EA, naming, príklady 
−        Review style guide, neúplne, chýbal dokument 
− Review model používateľa v databáze, timestamp, created modifed doplniť do 

metodiky 
− Od klienta po server neposielať plaintext - kvôli bezpečnosti 
− Review login UI a logiky, možná zmena práce - jeden človek nech robí UI a na to 

mať potom pripomenky, než aby si kazdý spravil vlastné UI a potom vznikajú 
problémy, takisto napríklad pri komponentoch v php 

− Review Reset hesla, UI a logika, 
− Review konfigurácie 
− Retrospektíva, možno by mohla byť aj metodika alebo spoločný dokument na 

phpstorm - ako využiť jeho silu, debug, deploy 
− Plánovanie nových taskov 
− V prípade písania nového kódu, vždy spraví ten istý človek aj unit testy aj 

diagramy 
− Bezpečnosť, vybrať protokol, https - kvôli heslám, prenosu údajov od klienta, keby 

sme chceli zabezpečené spojenie do databázy postgre 
− Rozhodnutie či chceme používať css alebo niečo novšie 
− bitbucket skelet - src/template/layout/report v prípade *.ctp tak posielať css-ka, 

src/template/treetest/builder.ctp, css-ka nebudú fyzicky vo view, ale layout si ich 
získava - príklad: máme zadefinované defaultné style guidy, ale ak chceme nejako 
overridenuť css v špecifickom prípade, mohol by sa využiť custom css 

− Spisovanie nových taskov už do budúceho šprintu: editácia profilu do user 
management = meno - editovať, email – nie, email korešpondenčný – áno, krajina 
– áno dropdown, timezone – áno (cmt alebo gmt) podľa krajiny dropdown, 



timeformat – áno absolútne alebo relatívne (pred x hodinami), heslo – áno, 
potvrdiť druhým polom - overenie hesla 

− Nový epic - team management, roly – admin, viewer a owner, vytvorenie 
používateľa cez email pozvánku, vytvorenie tímu – owner, editácia tímu – delete, 
zmena názvu tímu - iba owner môže meniť názov tímu, odobrať práva členom 
tímu, pridať členov tímu a mať možnosť zmeniť ich roly 

− Spraviť validáciu polí aj na strane klienta a aj servera, aby klient nemohol posielať 
nesprávny text, príklady do databázy - meniť text - lowercase 

− Problémy s commitmi – plugin, cakeStorm – referencie v súboroch, settings editor 
file types do html pridať ešte *.ctp, settings editor file types php *.ctp 

− Vysvetlenie princípu branches a serverov - obrázok nižšie 
 

 
 

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
● Študovanie KnockoutJS a CakePHP 
● Dokončenie úloh z predošlého sprintu 

Plnenie úloh za uplynulý týždeň: 
● Takmer všetky úlohy boli splnené 

Retrospektíva: 

Pri písaní jednotlivých taskov sme začali lepšie popisovať dané tasky. 

 


