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Základné informácie 
Dátum:   18.2.2019 

Miestnosť:   4.26 

Čas:    8.00-11.00 

Vedúci stretnutia:  Ing. Ivan Kapustík 

Zapisovateľ:   Bc. Zoltán Csengődy 

 

Prítomní:  

Bc. Andrej Kútny 

Bc. Zoltán Csengődy 

Bc. Christopher Liebe 

Bc. Adriana Beňovičová 

Bc. Filip Dian 

Bc. Kitti Nagyová 

Bc. Adam Mikolášek  

Bc. Ľubomír Fischer 

 

Obsah stretnutia  
 

Filip Dian prezentuje svoje úlohy. 

Christopher Liebe prezentuje svoju úlohu 

Ľubomír Fischer nerobil na žiadnej úlohe. 

Adriana Beňovičová prezentuje úlohu o analýze použitia funkcii zisťovania čiar. Je potrebné 

určiť výstup z danej úlohy, ktorý bude prínosom aj pre ostatných členov tímu pre 

zapracovanie ostatných úloh súvisiace s Adrianinou úlohou. 

Kitty Nagyova prezentuje svoje úlohy. Je potrebné doplniť recenzentov (reviewer) k úlohám, 

ku ktorým ešte neboli priradený. 

Andrej Kutny prezentuje svoje úlohy. Hovoril o úlohách ktorým sa chce ešte venovať. 

Adam Mikolášek nebol na posledných stretnutiach a tak pokračuje v úlohe (isGoealBox), 

ktorú naposledy riešil. Chce ju viac analyzovať a rozpracovať.  

Zoltán Csengődy prezentuje svoju úlohu. Od posledného stretnutia nepracoval na svojej úlohe 

lebo má súvis s viacerými úlohami, ktoré sa budú rozoberať na tomto cvičení, keďže máme na 

to vyhradený čas. 

Filip Dian priraďuje recenzentov k úlohám. 

Filip Dian vysvetľuje ako pochopil fungovanie metódy justLineSeen. Poznámky do budúcna 

sú zjednodušenie, overenie a testovanie pôvodnej metódy či je v skutočnosti správne 

implementovaná. 

Ivan Kapustík vysvetľuje akým spôsob vidí robot (agent) body na ihrisku. 

Rozšírenie, resp. ošetrenie úlohy justLineSeen o pridávanie duplicitných kontrolných bodov. 

Upresnenie úlohy Adriany. 

Ivan Kapustík odchádza zo stretnutie. Tím ostáva sám na riešenie úloh, ktoré by sme riešili na 

stretnutí bez vedúceho projektu. 

Ľubomír spisuje špecifikáciu úloh. 

Diskusia tímu k úlohe justLineSeen pre lepšie pochopenie danej úlohy. Analýza danej 

problematiky videnia čiar agentom. 

Koniec stretnutia o 11:00. 



Úlohy na ďalšie stretnutie 
Diskusia o úlohách, na ktorých pracoval tím. 

Ďalšie poznámky 
 


