
Zápis zo stretnutia č. 7 
Dátum a miesto stretnutia: 

16.10.2017 - 4.26 (KMsever), FIIT STU 

Autor: Tomáš Anda 

Prítomní: 
Anda Tomáš 
Buzássy Matúš 
Beňo Dávid 
Nagy Martin 
Pindeš Patrik 
Vereš Igor 

Priebeh stretnutia: 
● Diskusia o dokumentácii 
● Ukážka pokrokov v projekte product ownerovi 
● Diskusia o probléme s portom 5432 
● Diskutovanie o ďalších úlohách 

Poznámky zo stretnutia: 
− 20.10 odovzdaváme dokumentácie 
− odovzdat všetky dokumenty (projektová, technická) 
− tasky su prioritizované a je ich možné prioritizovať v scrumdesku 
− uvažovanie nad vytvorením taskov pre spojenie vytvorených dokumentácii do 

väčších celkov/dokumentov 
− ukážka projektu product ownerovi 
− bola pridaná notifikačna ikonka 
− preberanie taskov v scrumdesk 
− preberanie problému s portom 5432 
− uvazovanie nad kópiou projektu na iný server kvôli konfliktom 
− preposlať komunikáciu ohladom serverových konflikov product ownerovi 
− skusiť vyriešit konflikt so serverom v čo najkratšom čase (4h), v prípade že by sa 

nepodarilo spraviť kópiu na iný server je potrebné riešiť konflikt iným spôsobom 
− prezentovanie výstupu projektu product ownerovi 
− demonštrácia taskov 
− inputy pri registrácii je potrebné dať na required a nie optional 
− pridaváť potvrdenie o opustení projektu  
− pridaváť potvrdenie v projekte pri dôležitých úkonoch napr. delete 
− spraviť scrollovanie v bočnom paneli kvôli prehliadaniu projektov, pri viacerých 

projektoch musí vedieť user scrollovať medzi jeho projektami 
− dropdown limitovany na 50% 
− vyhýbať sa gradientovým prechodom 
− používame flat dizajn a nepridavať gradient lebo nam to narúša dizajn 
− odstrániť gradient v okolí vybraného projektu v ľavom bočnom paneli 



− je potrebné prefarbiť font v bočnom paneli pri vybranom projekte (tmavo oranžova 
farba?) 

− pri invite usera je potrebné aby svietil stav “invited” 
− pridanie tlačidla leave pri projektoch usera (user môže leavnut projekt aj v okne 

projektov) 
− nastaviť v general setting polícko meno usera na required pri editovaní profilu 
− ukážka vytvorených mockupov 
− ukážka pridaného testovania 
− explicitne vytváraťtasky pre dokumentáciu 
− dať do acceptance ktiteria pridanie zmien do dokumentácii 
− Dávid Beňo (android master) bude prostredník a bude komunikovať s osobou ktorá 

nám bude poskytovat dáta v cassandre 
− po dohodnutí stretnutia s osobou nám osoba ukáže ako funguje projekt a 

pushovanie udalostí 
− aplikáciu si môžme nainštalovať do Android telefónov a testovať na vlastných 

zariadeniach 
− testovaním pomôže vyladiť Android aplikáciu  
− je potrebné sa oboznámiť s pluginom 
− je potrebná testovacia aplikácia s prostredím na nasadenie (android studio) 
− oboznámenie sa s dátami, ktoré zbiera plugin a usporiadanie dát v cassandre 
− vytváranie nových epicov a pridávanie nových taskov  
− vytvorenie nových story 
− je potrebné sa oboznamiť s touto funkciou 

https://www.appsee.com/features/user-recordings 
− je potrebné aby sa každý člen tímu oboznámil s testovaním  

Úlohy do ďalšieho stretnutia: 
● Stretnúť sa s osobou, ktorá vyvýja android aplikáciu a dodáva nám dáta 
● Zobrazenie zoznamu nahrávok 
● Modifikácia ľavej lišty v klientskej zóne 

Plnenie úloh za uplynulý týždeň: 
● Takmer všetky úlohy boli splnené 
● Nesplnené úlohy sa presunuli do nového sprintu 

Retrospektíva: 

● zlepšenie komunikácie v tíme 
● napísane dokumentacie 
● lepšie ohodnotené úlohy 
● podarilo sa nám splniť takmer všetky úlohy v sprinte 
● podarilo sa nám splniť úlohy z predošlého sprintu 
● bolo pridané testovanie 
● stále pretrváva problém na našom serveri s portom 5432 

 

https://www.appsee.com/features/user-recordings

