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Priebeh stretnutia: 

1)  Predstavenie členov tímu 
2)  Diskusia o potrebných technológiách 
3)  Diskusia o nadchádzajúcich úlohách 
4)  Definition of done - test, pull, code review, 

push, merge 
a)Continuous integration  
b)dokumentácia 

5)  Retrospektíva - čo sa udialo za posledný 
šprint, konunikácia, vývoj,... 



6)  Diskusia o predstavách študentov o 
budúcnosti a úlohách v tíme 

7)  Postup plánovania úloh pre šprint: 
a)Epic - niečo veľké abstrkatné (manažment 

používateľov) 
b)Feature - konkrétnejšie (prihlásenie 

používateľov) 
c)User stories - use case 
d)Task - príklad: naimplementovať databázu 

8)  StandUp meeting - čo som urobil, čo 
plánujem urobiť, aké mám problémy 

9)  Po každom šprinte by mal každý člen niečo 
vytvoriť 

10) Ruby - Ubuntu virtuálka alebo to čo je vo 
Win10 (WSL) 

11) Predstavenie témy: 
a)  Ontológia - terms, glossaries a prepojenie 

medzi terms 
12) Ontológia pre certifikácie, a certifikácie sa 

priradia službám 
13) Podobnosť certifikácií (noriem) 

a)Full gap 
b)Partial gap 
c)No gap 

14) TpCup 



a)prezentovanie ľudom z IT nie druhému 
tímu 

b)článok na IITSRC 
c)poster na IITSRC  

15) Keď príde čas, pripraviť metodiku na správu 
kódu pomocou Gitu 

 
 
Úlohy: 

1)  Rozmýšlať nad výberom technológie  
a)Rozbehať aplikáciu v Python -> M.V. 
b)Rozbehať aplikáciu v RubyOnRails -> 

M.Š. 
2)  Založiť Slack a nainštalovať desktopovú 

verziu -> B.U. 
3)  Zvažovať nástroj na manažment Issue 

tracking (RedMine, TFS, Jira) ->J.T. 
4)  Vymyslieť názov tímu -> J.J. 
5)  Vytvoriť plagát ->D.G. 
6)  Vytvoriť stránku tímu keď bude server ->TBA 
7)  Založiť google drive a pozvať všetkých 

vrátane vedúcich -> M.G. 
8)  Keď sa dozvieme úlohy v tíme treba si ich 

rozdeliť ->TBA 



9)  Porozmýšlať nad funkciami systému (Google 
drive doc) -> J.J. 

10) Vytvoriť šablónu pre zápisnicu ->B.U. 
11) Poslať metodiku prezentáciu a excel -> M.L. 

 
 


