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Metodika 

Problémy, ktoré majú mnoho prístupov riešenia a existuje riziko, že každý člen tímu by daný 

problém riešil inak, sú vhodní kandidáti pre vytvorenie metodiky. Týmto sa zabezpečí, aby k 

danému problému tím pristupoval jednotne. 

Treba každú metodiku dať do Confluence. Pri úprave metodiky v Confluence je potrebné danú 

metodiku exportovať a PDFko vložiť na Git do MonAnt-Assets: presentational-web/public/doc 

Tvorenie novej metodiky 

Za spísanie základného obsahu metodiky je zodpovedný člen tímu, ktorý sa danému problému 

venuje. Po spísaní metodiky je poskytnutý priestor pre diskusiu, návrhy, námienky a vylepšenia. 

Keď sa tím zhodne na tom, že s definíciou je spokojný, metodika prichádza do platnosti a všetci 

členovia tímu sa ňou budú riadiť. 

Zodpovedný člen tímu, ktorý je zodpovedný za spísanie a údržbu dokumentu, je v danom 

dokumente uvedený. 

Úprava metodiky 

Pri formulovaní novej metodiky sa môže stať, že určitá časť problému alebo procesu nebola 

zachytená, bola pochopená nesprávne, alebo sa vyskytol priestor pre zlepšenie. V takomto prípade, 

ak väčšina tímu usúdi za vhodné, sa metodika aktualizuje. Podobne ako pri procese tvorenia novej 

metodiky, s novou verziou by mali byť všetci oboznámení a mať priestor pre diskusiu. Po 

dohodnutí sa na novej verzií, sa tím bude touto verziou riadiť. Tento typ zmeny sa považuje za 

funkcionálnu. Takáto zmena v metodike musí mať prínos pre tím. 



V prípade zmeny formátovania, gramatiky alebo reorganizácie nie je potrebný proces opísaný 

vyššie. Tento typ zmeny sa považuje za refactoring. 

Dostupnosť 

Metodika je spísaná formou dokumentu. Takýto dokument je hierarchicky zaradený v priečinku 

“Metodiky”, ktorý je prístupný všetkým členom tímu na Google Drive. V podpriečinku 

“Metodiky/Archív” sa nachádzajú staré verzie metodík. 


