
Stretnutie v 5. týždni
 

Dátum, čas a miesto: 21.10.2020, 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. prezentácia výsledkov a prípadných problémov od posledného stretnutia (stand-up) 
2. pripomenutie scrum metodík a zhrnutie bodov, na ktoré si treba dávať pozor 
3. prediskutovanie účasti na TP cupe 
4. prediskutovanie zmenu štruktúry v boarde, zváženie potrieb projektu a prispôsobenie 

boardu 

Zápisy k bodom programu stretnutia bez vedúceho tímového projektu: 

- prototyp aplikácie bol od posledného stretnutia upravený podľa návrhu, prebehla 
analýza a prvotné predspracovanie dát, začala práca na tímovej stránke, pričom sa 
objavil problém so spustením stránky cez URL 

- diskutované body: 
- je potrebné dbať na dôkladnú definíciu user stories (As a < type of user >, I 

want < some goal > so that < some reason >.) a tasky definovať v závislosti od 
nich 

- využívať ohodnocovanie user stories pomocou story points  
- aplikovať planning poker na určenie estimates/story points 
- pri definovaní user stories dbať na definition of done, základné podmienku 

môžu pozostávať z :naprogramovať, napísať testy, vykonať testovanie, 
integrácia, code  

- pre user stories prípadne pridať definition of ready  
- vlastnosti user stories: 

- independent 



- negotiable (nech ponúknu priestor na diskusiu) 
- valuable (majú predstavovať hodnotu pre vývojára/product 

ownera/stakeholdera a pod.) 
- estimable (ich veľkosť alebo zložitosť by mala byť porovnateľná s 

ostatnými user stories) 
- small 
- testable (mali by mať akceptačné kritéria) 

- ak sú náhodou aj viaceré tasky v rámci šprintu od seba závislé, určiť si 
deadliny pre tieto tasky dopredu 

- po zvážení pozitív a negatív sme sa rozhodli, že sa nezúčastníme TP cupu 
- v závislosti od projektu by bolo vhodné nerozdeľovať tasky ako “to do”, “in 

progress”, “done” ale zvážiť pridanie ďalších možností ako “ready to review”, “ready 
to deploy” a pod., po diskusii boli pridaná kolónka “ready to review” 

Program stretnutia s vedúcim tímového projektu: 

1. prezentácia výsledkov od posledného stretnutia 
2. objasnenie spôsobu definície user stories 
3. objasnenie priebehu retrospektívy na ďalší týždeň 
4. zodpovedanie otázok vyplynutých zo stretnutia bez vedúceho 

Zápisy k bodom programu stretnutia s vedúcim tímového projektu: 

- od ďalšieho šprintu budú user stories definované spolu s vedúcim projektu spolu aj s 
definition of ready a následne budú tasky definované iba členmi tímu 

- retrospektívu na ďalší týždeň bude viesť Mykola (scrum master) a v rámci nej by mali 
byť zhrnuté metódy a pozorovania zo šprintu, ktoré chceme 
zachovať/zmeniť/vylepšiť, vyhodnotiť prácu na taskoch, ako zvládame scrum 
metodiku, vyhodnotenie, či boli tasky rovnomerne rozdelené a pod. 

- jednotky atribútu CRS: hodnoty predstavujú uhly v stupňoch a je potrebné ich vhodne 
normalizovať (predeliť 10 000) 

- predpokladaný počet komponentov: 3 

Sumarizácia úloh: 

Bc. Katarína Juhásová - vytvorenie predikčného modelu, deadline: 27.10.2020 
Bc. Lukáš Anda - rozdelenie jednotlivých okruhov z dát, deadline: 22.10.2020 
Bc. Roman Slonskyi, Bc. Mykola Yanko - vytvorenie 3 rôzne vyčistených datasetov, 
deadline: 25.10.2020 
Bc. Dávid Kecskés - vylepšenie dizajnu prototypu, deadline: 27.10.2020 
Bc. Dávid Baári, Bc. Šimon Ferančík - sprístupnenie stránky cez URL, ďalšia práca na 
obsahu stránky (minimálne opis členov tímu), deadline: 27.10.2020 

Ďalšie stretnutie: 28.10. 2020, 12:00, Google Meet 
 


