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ZÚČASTNENÍ 

Všetci + Ing. Rastislav Bencel, PhD. 

BODY STRETNUTIA 

● Prehľad vykonanej práce za šprint 

POZNÁMKY 

● Je dobré raz za šprint prezentovať vedúcemu aktuálny stav projektu 

○ Prezentovať bežiaci projekt u niekoho 

● Je možné dohodnúť stretnutie s dodávateľmi 

○ Vedúci ich skontaktuje a uvidíme, či sa podarí dohodnúť 

brainstorming budúci týždeň 

● Na tímovom stretnutí sa pobavíme o tom, ako zahrnieme informácie od 

dodávateľov do nášho riešenia 

○ Pripravíme si nejaké nákresy a nápady do tímového stretnutia 

○ Nápady potom skomprimujeme a pošleme vedúcemu, v piatok sa na ne 

pozrie 

● Poznámky zo stretnutia nemusíme písať do oficiálnej dokumentácie 

○ Do dokumentácie napíšeme iba to, že sa vykonalo stretnutie 

● Na tímovom stretnutí sa môžeme porozprávať o tom, či je nutné zobraziť 

REQUEST-RESPONSE v nejakej readme dokumentácii alebo len pomocou Swagger 

● Treba špecifikovať port, na ktorom sa spustí FE, aby sa to nebilo s BE 

● Bolo by dobré vytvoriť metodiku na správu chýb (buggov) 

○ Možno vlastný trello board 



● V rámci vypracovania analýzy nasadenia budú prezentované výsledky v 
krátkej prezentácii 

 



Tímové stretnutie 
12. November2020 / 18:00 

ZÚČASTNENÍ 

Všetci 

BODY STRETNUTIA 
● Šprint review 
● Retrospektíva 
● Vytváranie úloh na ďalší šprint 
● Zhodnotenie prínosu prezentácie od dodávateľov 
● Prezentácia o nasadení aplikácie 

○ Prípadná diskusia o výbere portov pre nasadenú aplikáciu 
● Ako zdokumentujeme rozhrania ? 

○ Updatom README 
○ Exportom dokumentácie vygenerovanej cez Swagger 

POZNÁMKY 
● Treba komunikovať s vedúcim a vyžiadať si pomoc pri vytváraní US/taskov 
● Definition of Done: 

○ Zadefinovať si podmienky splnenia US 
○ Podľa podmienok splnenia vytvoríme tasky 

■ Tasky majú vlastnú definition of done (Metodika aplikovania 
Scrum) 

○ US je splnená ak: 
■ má splnené všetky podmienky 
■ Je prezentovaná a akceptovaná PO 
■ Je zdokumentovaná (voliteľná vlastnosť) 

● Preto si zhodnotíme US z ukončeného šprintu intuitívne a podľa tejto 
Definition of Done vyhodnotíme až ďalší šprint 

 

Nasadenie 
● Nasadenie sa vykoná najprv vytvorením  “Hello World” aplikácie, aby sa 

overilo fungovanie virtuálnych hostov 
● Určenie portov sa bude riešiť neskôr pri implementácii 

 

Príprava šprintu 
● QR kód sa vytvára na BE 



● Tasky sú v trelle rozdelené podľa ich príslušnosti k storkám 
 

Zohľadnenie informácií od dodávateľov 
● Informácie si každý sám navrhne a potom ich spojíme a odošleme vedúcemu 

ASAP (najneskôr v nedeľu) 
● Písať do docov na disku 
● Úlohou je napísať čo musíme mať v našom projekte 

○ Na základe informácií obdržaných od dodávateľov 


