
Zápisnica zo stretnutia č. 8

Zapísal: Bronislava Pečíková

November 13, 2017

Predmet: Tímový projekt
Názov projektu: Deep search
Názov tímu: Neverest
Číslo tímu: 26

Čas: 11:00 - 14:00
Miestnosť: FIIT STU 3.28

Prítomní:
Peter Berta, Matej Adamov, Michal Krempaský, Oliver Macko, Bronislava

Pečíková
Neprítomní:

Erik Jankovič

Obsah stretnutia:

• Webové sídlo tímu:

– Peter odprezentoval analýzu web stránok minuloročných tímov, up-
ozornil na ich pozitíva a negatíva a na základe toho sme dospeli k
nasledovným záverom:

∗ zápisky z tímových stretnutí dáme na stránku vo forme samostat-
ných dokumentov (teda pre každé stretnutie osobitný dokument)

∗ pokúsime sa o čo najpríjemnejší dizajn stránky

• Prebrali sme Erika a Olivera a ich pokračovanie v tíme

• Identifikovali sme problémy, ktoré vznikli ako dôsledok Erikovho odchodu
z tímu:

– momentálne nie je žiaden z členov tímu schopný robiť podporu vývoja

– nikto z členom tímu neovláda technológiu Docker

– je potrebné prevziať správu webového sídla tímu

– je potrebné zdokumentovať časti inžinierskeho diela, ktoré implemen-
toval Erik

• Dohodli sme sa, že Matej si vezme na zodpovednosť správu webového sídla
tímu

• Otázka nového zodpovedného za podporu vývoja ostala otvorená

1



• Diskutovali sme o tom, či budeme aj napriek Erikovmu odchodu vyvýjať
cez Docker, táto otázka ostala tiež otvorená.

• Následne sme sa venovali dokumentácii:

– vytvorili sme finálny prehľad podielu práce jednotlivých členov tímu
na šprintoch

– diskutovali sme o tom, či budeme ešte pred odovzdaním presúvať
všetky dokumenty do latexu - dohodli sme sa, že to spravíme až po
prvom odvazdaní

• rozdelili sme si zodpovednosti, za zdokumentovanie jednotlivých aplikacii
managementu:

– dokumentácia - Broňa

– komunikácia - Matej

– riadenie tímu - Peter

– testovanie, rizika, kvalita - Michal

– podpora vývoja - Oliver

• Metodiky:

– metodika dokumentácia - Broňa

– metodika komunikácie - Matej

– metodika pre stretnutia tímu, metodika riešenia úloh - Peter

– metodika testovania, code review - Michal

– metodika verziovania - Oliver

• Pani vedúca nám oznámila, že 13.11.2017 o 11:00 nám dohodla stretnutie
so správcami serveru

Závery vyplývajúce zo stretnutia:
Od štvrtého šprintu píšeme dokumentáciu v Latexu

Úlohy vyplývajúce zo stretnutia:

• do 14.11.2017 bude mať každý spracovanú a aspoň jedným z členov tímu
zrevidovanú svoju časť dokumentácie

• aspoň dvaja členovia tímu sa musia dostaviť na hore spomenuté stretnutie

• prebratie správy webového sídla tímu - Matej
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