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Bc. Ľubomír Fischer 
 
Vedúci projektu: Ing. Ivan Kapustík 
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Základné informácie 
Dátum:   13.11.2018 
Miestnosť:   3.21 
Čas:    8.00-11.00 
Vedúci stretnutia:  Ing. Ivan Kapustík 
Zapisovateľ:   Bc. Adam Mikolášek 
 
Prítomní:  
Bc. Andrej Kútny 
Bc. Zoltán Csengődy 
Bc. Adriana Beňovičová 
Bc. Filip Dian 
Bc. Kitti Nagyová 
Bc. Adam Mikolášek  
 

Obsah stretnutia  
• Bc. Christopher Liebe sa rozhodol opustiť náš tím aj štúdium na FIIT 
• Je potrebné overovať testovania aj v yourkite 
• Je potrebné udržiavať backlog primerane naplnený aby sme vedeli čo treba do 

budúcnosti robiť 
• Priority v backlogu budeme robiť na stretnutiach spolu s product ownerom. 
• Prešli sme si jednotlivé tasky, ktoré sme počas šprintu robili  
• Riešili sme do akej miery je podobný simulovaný robotický futbal a naozajstný 

robotický futbal - nie je potrebné riešiť kameru robota 
• Treba prepracovať videnie hráča Austin Villa aby sme získali informácie zaujímavé 

pre náš projekt 
• Treba sa dohodnúť na formáte dokumentov - uľahčiť prácu človeku, ktorý ich 

spracováva 
• Treba skontrolovať x a y osu medzi komunikáciou - ako informácie hráčovi prídu a 

ako ich vyhodnotí (ako vypočíta svoju polohu x a y ) 
• doplniť commitovanie v source tree, doplniť pull request a dohodnúť sa s tímom či je 

to OK 
• Komunikácia by nemala prebiehať vo viacerých vláknach - vlákna sú OK ale nemá 

zmysel posielať packety viacerými vláknami a potom to synchronizovať 
• Zoltán bude nový webmaster 
• Reč (komunikáciu medzi hrácmi) zatiaľ netreba riešiť 
• Slack neposiela notifikácie medzi 20:00 večer a 8:00 ráno 
• Robili sme retrospektívu k druhému šprintu 
• Všetci členovia tímu sa vyjadrili k retrospektíve 

 


