
Zápisnica zo stretnutia č.21 
 

Dátum:  18.4.2018 

 

Toto stretnutie sa nekonalo z dôvodu oslavy 50-teho výročia školy, ktorú sprevádzala konferencia 

IIT.SRC a TPCUP. 

 

Správa o práci členov na tímovom projekte (10. týždeň) 

Tomáš (7 hodín): Spravené: vytiahnutie unikátnych ukážkových dát (dáta máme na tuto úlohu 

nešťastne uložené pro riadkoch v Liste Stringov, tak to bolo trochu zložitejšie), upravenie routy (spolu 

so stĺpcami sa posielajú aj unikátne dáta). In progress: overenie či pri vytváraní nového atribútu už 

taký neexistuje v DB. 

Matúš (5,5 hodiny): Vytváranie diagramov do dokumentácie, merge request, nasadzovanie, pomoc 

chalanom pri navrhnutí úlohy s predbežným ukladaním dát a začal som pracovať na úlohe na 

vytvorenie routy, kde sa potom zavolá deserializacia uloží sa a následná serializácia. 

Michal (5 hodín): Ja som doplnil popis tried do Ing. diela a začal som robiť na tasku na serializáciu 

java objektu, keďže týmto spôsobom si budeme ukladať priebežný stav na BE. 

Gabriel (5 hodín): snažil som sa identifikovať postupnosť vykonávania udalostí ako je select, change, 

click, a keyup v štruktúre JQueryUI a pokúšal som sa zistiť kde všade sú tieto udalosti attachnuté. 

Dôvodom je že všetky vyššie spomenuté udalosti spúšťajú tie isté metódy ktoré volajú request. Je 

nutné obmedziť volanie tých metód len na prípad kedy používateľ zvolí danú možnosť buď kliknutím 

alebo stlačením klávesy enter. Taktiež je problém že JQueryUI neposiela stále rovnaký objekt ale v 

jednom prípade je to obyčajný KeyboardEvent z ktorého sa dá jednoducho pristúpiť k hodnotám 

inputu ale v ďalšom prípade sa posiela iba nejaký objekt. Toto je dôvodom prečo sa niekedy 

zobrazuje [object Event] a niekedy nie. Riešenie môže byť teoreticky ukryté vo vytvorení globálnej 

premennej do ktorej sa bude nastavovať hodnota autocompletu a štandardná metóda autocompletu 

sa nebude používať ale musím overiť či toto nebude mať dopad na správanie autocompletu pri 

dynamickom dopĺňaní hodnôt. 

Lukáš (6 hodín): ja som robil na uložení nového atribútu a pridaní do edit tabuľky....máme to zle 

navrhnuté a vyžaduje to väčšie úpravy medzi komponentami a ešte to neni hotovo (ng modal je 

dynamicky vytvorený preto nefungujú messages parentovi), jeden modal vytvára druhý, pričom sa 

sám zničí a zmizne tak referencia, okrem toho som refaktoroval pár veci. 

Jany (7 hodín): Pracovala som na úlohe upozornenie používateľa, že už atribút v danom okruhu 

existuje. Pripravila som si component s touto chybovou hláškou, už len čakám na informáciu z BE 

(true/false), aby som to mohla napojiť. Začala som aj s druhou úlohou, v ktorej mám posielať request 

na BE (čiže json s tokenom aby si to aj ďalšia teta vedela pozrieť), po každej zmene výberu atribútu. 

Robila som review Tany na úlohu Vytvorenie tagu aj pri lost focus, táto story je už pripravená na 

schválenie. 

 Tany (7 hodín): Ja som pracovala na pridaní súvisiaceho pojmu vo formulári aj na lost focus, táto 

story je hotová, ďalej som pracovala na validácií formuláru, zatiaľ je ošetrené aby neboli prázdne 

inputy, ešte treba dokončiť aby sa validovali postupne, doplnila som našu webovú stránku, ale ešte to 

nie je nahraté na server.  


