
Zápisnica 
 

Tím 23: Stress busters 

Stretnutie číslo 6 

31.10.2017 

 

Prítomní: 

● Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (vedúca tímu) 

● Tomáš Bako  

● Martin Baláž 

● Matúš Brandýs 

● Patrik Husár 

● Patrik Krupa 

● Matúš Matula 

● Kristián Ostatník 

● Peter Vašek (zapisovateľ) 

 

Prerokované body: 

● Krátke zhrnutie práce jednotlivých členov tímu za uplynulý týždeň 

● Dohodli sme sa, že stručné zápisnice budeme vytvárať aj z menších, priebežných stretnutí 

● Retrospektíva 2. šprintu: 

o komunikácia medzi členmi sa zlepšila 

o potreba dohodnúť sa na spôsobe ukladania dokumentov 

o  rastie nám komplexnosť používaných technológií – návrh na vyriešenie Docker-om 

o  slabá odozva na pull request-y v tfs 

o  burndown chart druhého šprintu nevyzerá dobre – dohodli sme sa na jasnom 

definovaní časového ohraničenia úloh a vytváraní väčšieho množstva menších úloh 

● Patrik Krupa urobil krátku prezentáciu ku spravovaniu pull request-ov v tfs 

● Dodefinovali sme tímové role 

● Prerokovali sme blížiace sa odovzdanie dokumentácie ku riadeniu projektu a inžinierskemu 

dielu 

● Dohodli sme sa, že označenie User story ako Done budeme vykonávať na stretnutí po 

odprezentovaní splnenia zadania úlohy 

● Pripravili sme zoznam úloh pre tretí šprint + planning poker: 

o Vyhodnotenie predchádzajúceho šprintu: Patrik Krupa 



o Dokumentácia Android aplikácie: Martin Baláž 

o Dokumentácia webovej aplikácie: Kristián Ostatník 

o Dokumentácia serverovej časti projektu: Matúš Brandýs  

o Finálna dokumentácia ku inžinierskemu dielu: Patrik Krupa 

o Spísanie manažmentu plánovania a rizík: Kristián Ostatník 

o Spísanie manažmentu dokumentácie: Tomáš Bako 

o Spísanie manažmentu komunikácie: Tomáš Bako 

o Spísanie manažmentu testovania: Kristián Ostatník 

o Finálna dokumentácia ku riadeniu projektu: Tomáš Bako 

o Rozšírenie databázy, naplnenie databázy dátami: Patrik Husár 

o Pridanie RESTového rozhrania pre komunikáciu so serverom: Matúš Matula 

o Vytvorenie Docker image-ov pre Javu: Martin Baláž 

o Vytvorenie Docker image-ov pre Python: Matúš Brandýs 

o Návrh spracovania a vyhodnotenia dát: Patrik Husár, Peter Vašek 

● Odhad časovej náročnosti, pridelenie reviewerov pre vytvorený kód a dokumentáciu 

 


