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Metodika dokumentácie 

1. Úvod 
Dokumentovať kód je dôležité hlavne kvôli tomu, aby si ľudia, ktorí majú záujem používať              
naše riešenie, prípadne v ňom pokračovať, mali odkiaľ naštudovať, čo a ako funguje. Je              
dôležité mať miesto, kam sa dá pozrieť a vedieť si nájsť ako sa volá funkcia, ktorá má nejaký                  
význam/účel a taktiež si pozrieť aké má vstupy a aké poskytuje výstupy. Takýto technický              
popis modelu nášho projektu poskytuje technická dokumentácia, ktorej pravidlá je dobré pre            
správne fungovanie tímového projektu zadefinovať. Taktiež je dôležité zadefinovať, akým          
spôsobom vytvárať iné druhy dokumentácií a to tie, ktoré nebudú generované z nami             
vytváraného kódu, ale tie, čo vytvárame samostatne. Na to, aby bola forma vždy jednotná, je               
potrebné   určiť   si   základné   pravidlá   písania   dokumentácie. 

2. Štýl písania dokumentácie  
V každom vzniknutom dokumente musí byť dodržaných niekoľko pravidiel.  

1. Hlavné   kapitoly   majú   nadpis   typu   1 
2. Podkapitoly   majú   nadpis   typu   2 
3. Číslovanie kapitol podľa úrovní 

a. Prvá úroveň - 1 
b. Druhá úroveň - 1.1 
c. Tretia úroveň - 1.1.1 

4. Ďalší   štýl,   resp.   úroveň   nadpisov   je   na   uvážení   tvorcu   dokumentácie 
5. Typ   písma   a   veľkosť   písma   normálneho   textu   je   rôzna   podľa   typu   dokumentu 
6. Riadkovanie   použijeme   veľkosti   1.15 

3. Šablóny dokumentov 
Dokumenty, ktoré sú vytvárané pravidelne majú predpísané šablóny. 
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3.1. Šablóna zápisnice 

ZÁPISNICA   ZO   STRETNUTIA   TÍMU 
zo   dňa    25.9.2017 
 

Miesto   a   čas   konania:  
miestnosť 3.38, 10:00 – 13:00  

Účastníci   stretnutia: 
- Ing. Vincúr Juraj  
- Bc. Andrejkovič Ivan  
- Bc. Broniš Tadeáš  
- Bc. Hózová Gabriela  
- Bc. Janec Nikolas  
- Bc. Lišiak Jaroslav  
- Bc. Ofčarovič Tomáš  
- Bc. Škuta Michal  

Program stretnutia:  
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Rozpísané body programu: 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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3.2. Šablóna retrospektívy 

RETROSPEKTÍVA ŠPRINTU ČÍSLO 1 
Ciele šprintu 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.  

 
Čo išlo podľa našich predstáv? 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.  

 
Čo nešlo podľa našich predstáv? 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Čo plánujeme zlepšiť? 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 


