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Priebeh stretnutia: 

Prvé rozhodnutie je že pokračujeme v šprinte. Ideme teraz standup 

Tomáš Pohl 

 nemal žiadnu konkrétnu úlohu pridelenú, pomáhal snajdymu s crawlerom, a potom teda začal 

robiť na story ako administrátor - > podobnosť s dokumentami (more like this query), má to 

lokálne spravené skoro, nevie presne čo ide do konfiguračného súboru 

• Ako chceme boostovat 

• Čo všetko tam má byť ? 

Peter Malik 

Ide ukázať progress na user story, sú tam dve verzie, ako správca produktov chcem zobraziť 

zoznam produktov od konkrétneho predajcu, Diskusia je o frontende , aký view použiť, aký typ 

zobrazenia, má zmysel použiť aj detailne aj listové zobrazenie kvôli idckam a podrobnostiam 

Je správca produktov iná rola ako Admin. Admin sme my, a správca je admin eshopu (majiteľ 

eshopu). Zatiaľ to stačí pre túto user story , potom budeme pokračovať. 

Andrej Ščasný 

Metodika pre verziovanie, zhodli sme sa na tom že verziovanie (commit message, code review a 

názvy branchov budú po anglický, hlasovalo sa). Treba upraviť v confluence ukážkový príklad. 

Feature branche sa budú mazať pri mergovani do developu. Akceptačné testy by sa mali niekde 

na timaku vyskytovať (merge do mastera). 

Diskusia ohľadom synchronizácie mongodb a elasticsearch, rozhodli sme sa nakoniec že 

pôjdeme do abc, 

Lokálna databáza pre každého developera je konečne rozhodnutie, žiadne serverové develop db 

Spraviť k tej user story aj nejaké triviálne rozhranie, zatiaľ to nebudeme nejako extra hrotiť ale 

keď bude tp cup nech to nejako vyzerá, alebo pre účely dema (keď to budeme ukazovať 

zákazníkovi že ako to funguje) 



Jozef Schneider 

Metodika manažérska metodika, je už v stave myslí si že je hotová , doplní sa v ďalších 

šprintoch, navrhol tam vec,že pri medzisprintovom stretnutí si ukážeme burnout chart, to môžme 

spraviť dajme tomu po tomto standupe, uvidíme ako to dopadne. Okrem tohto robil crawler, 

získali sme nejaké dáta, (superballist), dámska alebo panská sekcia (skúsi či ide panská sekcia), 

pýta sa či stačí 17000 produktov, jasné že stačí. Má pár otázok ohľadom ČI, či to musíme mať > 

chceme to mať lebo to zrýchli činnosti 

Ďalší návrh, mohli by sme zvoliť nejakého človeka, ktorý bude sledovať stránku TP Cupu, nech 

je niekto v obraze.  

Domca bude updatovať stránku, a snajdy bude sledovať TP Cup stránku že čo sa tam bude diať 

(aj Tímak stránku). 

V burnout charte by mali byť tašky, a user stories bude peťo dávať ako done. Mal by všetko 

vidieť predtým ako sa to presunie do done. 

Ako to bude s workflowom, reportér asignee, dohodli sme sa že reportér bude robiť review, 

review musí byť spravená na hocijakom tašku, je jedno či to je kód alebo nie, dohodli sme sa že 

pri pokri budeme určovať kto bude robiť review pre ktorý task. 

Dominika Dolhá 

Ja som petovi, spravila ten front end na zobrazovanie produktov, urobila to s tými obrázkami, a 

peťo si urobil aj listové zobrazenie. Robila na US - Ako správca dať chcem importovať dáta do 

databázy, prijatie a uloženie si json od používateľa (Eshopov), spracuje json, spracovanie 

obrázkov, atď. Trošku nás spammovala ale nevadí. Príjmame json, je to robené multithreadovo, 

vieme poslať že koľko produktov chceme umportnut, koľko pokusov má dovolené opakovať 

sťahovanie obrázku lebo to blblo, connection timeout, nech ho skipne a pôjde ďalej.  

Dominik 

Dominik mal task z minulého šprintu, upload je reviewnuty aj všetko, je viacmenej spravený. Je 

už mergnuty v develop. Mal ďalší user story, ukladá jsony, je tam problém s knižnicou djongo, 

atribúty ktoré niesu v ostatných produktoch, images ako zvlášť model, hádže to chybu, hľadal 

cez google, slabá komunita nikde nič. Ukázal to na projektore, snažíme sa spoločne nájsť chybu 

lebo bez toho sa celý tím nepohneme ďalej. Záver asi stackoverflow, na nič sme nedošli, treba 

further reasearch. 

Standup skončil, ideme riešiť problém ohľadom djonga a mapovania (ukladania do db). 

 


