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BODY STRETNUTIA 
● Dozvedieť sa informácie o stretnutí s dodávateľmi 

● Získať spätnú väzbu k vytvorenému backlogu 

POZNÁMKY 

Informácie o stretnutí s dodávateľmi 
● dodávatelia očakávajú bodový zoznam toho, čo nás z pohľadu projektu 

zaujíma na železničnej preprave 

● napríklad uchovávané dáta o vagónoch, ako sa komunikuje pri preprave a 

podobne 

● približne 28. októbra budeme mať prednášku o fungovaní železničnej 

dopravy s dôrazom aj na naše témy záujmu 

● je vhodné, aby sme v decembri mali vytvorený jednoduchý prototyp 

aplikácie (web aj mobil) 

Spätná väzba k backlogu 
● úlohy špecifikovať konkrétnejšie: napr. pre komunikáciu BE/BC by bolo 

vhodnejšie mať úlohy ako “navrhnúť typ správ na komunikáciu” alebo 

“vybrať protokol komunikácie” 

● spôsob určenia zoznamu podtaskov (cez checkboxy) je dobrý spôsob na 

prehľad o tom, čo sa v danom tasku má urobiť a už je urobené 



Iné informácie 

● šprint budeme mať od stredy do stredy (s tým, že posledný bude skrátený, 

keďže je do nedele) 

● je vhodné na začiatku zvoliť NoSQL db, lebo nepoznáme konečnú formu 

ukladaných dát (neskôr je možné prejsť na relačnú db) 

● treba poznámkovať stretnutia s vedúcim v takýchto reportoch :) (tímové 

stretnutia netreba) 

● je vhodné si spísať metodiky ohľadom postupov v rámci realizácie 

projektu 

○ nahrávanie dokumentov, definícia splnenia úlohy, … 

○ code style guide (spôsob písania kódu) 

● retrospektíva po každom šprinte 

● dokumentácia projektu 

○ skôr technického charakteru, popisuje implementáciu 

○ je vhodné spomenúť aj výsledky analýzy, netreba však na úrovni 

výskumnej práce ako je BP/DP a podobne 

 

ÚLOHY DO ĎALŠIEHO STRETNUTIA 
● začať pracovať na taskoch, snaha o ich dokončenie 

● úprava nejasne definovaných taskov 

● dohodnutie tém, ktoré nás ohľadom železničnej dopravy zaujímajú 

● vytvorenie webového sídla 

 


