
Stretnutie v 12. týždni
 

Dátum, čas a miesto: 9.12.2020, 12:00, Google Meet 

Prítomní:  
Ing. František Horvát, PhD. 
Bc. Katarína Juhásová 
Bc. Lukáš Anda 
Bc. Dávid Baári  
Bc. Šimon Ferančík 
Bc. Dávid Kecskés 
Bc. Roman Slonskyi 
Bc. Mykola Yanko 

Neprítomní a dôvod neprítomnosti: - 

Zapisovateľ: Bc. Katarína Juhásová 

Program stretnutia bez vedúceho tímového projektu: 

1. stand-up  
2. retrospektíva 

Zápisy k bodom programu stretnutia bez vedúceho tímového projektu: - 

Výstupy retrospektívy: 

- Čo bolo dobre: 
- zlepšili sme štruktúru projektu 
- nové funkcionality aplikácie 
- určovanie taskov pre šprint 

- Čo chceme vylepšiť: 
- time management plánovaní taskov (brať do úvahy vyťaženosť na ostatných 

predmetoch pre dané 2 týždne) 
- robenie taskov posledný deň šprintu 
- počet nedokončených taskov 
- dochvíľnosť 
- objasnenie renderovania pre RL 
- komunikácia  
- spôsob rozmýšľania (každý by mal rozmýšľať a nie len čakať, že mu niekto 

povie krok po kroku čo má urobiť) 
- S čím chceme prestať: 

- nedokončenie taskov a user stories pre šprint 
- nedostatočná tímová uvedomelosť 



Program stretnutia s vedúcim tímového projektu: 

1. odprezentovanie výsledkov od posledného stretnutia 
2. odprezentovanie výstupov retrospektívy 
3. vytvorenie nových user stories, taskov a estimates na ďalší šprint 

Zápisy k bodom programu stretnutia s vedúcim tímového projektu: 

- plán práce na ďalší šprint: 

* user stories z predchádzajúceho šprintu 

Sumarizácia úloh:  

celý tím - práca na taskoch zo šprintu 5, deadline: 15.12.2020 

Ďalšie stretnutie: 16.12.2020, 12:00, Google Meet 

User story Task Estimate Vypracuje 

Upravenie 
dokumentov 
na odovzdanie 

Pridanie zápisníc a informácií o 
šprintoch 4 a 5 do riadenia projektu 

3 Bc. Katarína Juhásová 

Pridanie inštalačnej príručky do 
dokumentu o inžinierskom diele 

2 Bc. Dávid Baári 

Pridanie používateľskej príručky do 
dokumentu o inžinierskom diele 

2 Bc. Dávid Baári 

Doplnenie časti “Architektúra 
systému” v dokumente o 
inžinierskom diele 

2 Bc. Lukáš Anda 

Doplnenie časti “Moduly systému” v 
dokumente o inžinierskom diele 

2 Bc. Lukáš Anda 

Doplnenie časti “Výsledky 
testovania” v dokumente o 
inžinierskom diele 

2 Bc. Roman Slonskyi 
Bc. Lukáš Anda 

Update dokumentov na stránke 1 Bc. Šimon Ferančík 

Natrénovanie 
RL * 

Natrénovanie modelu nad ref1  3 + 24h Bc. Katarína Juhásová 

Export modelu 1 Bc. Katarína Juhásová 

Renderovanie vykonaných actions 8 Bc. Šimon Ferančík 

Doplnenie 
optimalizova- 
ných 
funkcionalít do 
aplikácie * 

Vytvorenie nového diagramu s ref. 
trasou a max vybranými 5 okruhmi  

8 Bc. Dávid Kecskés 


