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Zápisnica zo stretnutia č. 23 
 

Číslo aktuálneho šprintu: -- 
Dátum: 12.5.2022 
Vypracoval: Marek Víťaz 
Prítomní:  

 Andrej Belák 
 Martin Jankuliak 
 Dávid Korman 
 Martin Kukučka 
 Blažej Rypák 
 Marek Víťaz 

Neprítomní:  
 

Obsah stretnutia:  

Posledné, o niečo neformálnejšie stretnutie tímu v letnom semestri. Bolo potrebné ho zrealizovať 
pre skompletizovanie všetkých úloh a povinností, ktoré neboli síce súčasťou šprintu č.11, ale je 
potrebné ich vzhľadom na požiadavky predmetu zrealizovať. 

Produkt bol teda odovzdaní druhému tímu na používateľské testovanie ešte minulý týždeň, pričom 
výsledok v podobe protokolu z testovania sme obdržali až po oficiálnom ukončení šprintu č.11. 
Ukázalo sa, že náš produkt je v akceptovateľnom stave vzhľadom na jeho stabilitu a robustnosť pri 
práci s ním. Tento výsledok nám dodal potrebnú istotu a dôveru vo vyvíjaný produkt. 

Produkt bol taktiež v predchádzajúcich dňoch úspešne integrovaný na knižničný systém Elvíra, čo 
zahŕňalo viacero potrebných úkonov. Document Wizard bolo potrebné zaobaliť do balíka, ktorý sa 
následne nahral na repozitár manažéra balíkov, odkiaľ bol následne stiahnutý a integrovaný do 
knižničného systému ako samostatný modul pre zobrazovanie a prácu so súbormi vo formáte PDF. 
Pri integrovaní sa objavili menšie problém a zdržania, no v rámci tímu sme si predsavzali, že 
neodídeme domov pokiaľ nedosiahneme úspešného výsledku. 

Čo sa týka tvorby náležitostí vzhľadom na TP Cup, teda článku na blog, krátkeho opisu 
a propagačného videa, tieto boli včas vytvorené a nahraté na zadaný adresár v Google Drive. 

Na stretnutí sme si prebrali a následne rozdelili úlohy vzhľadom na blížiace sa odovzdanie 
kompletnej dokumentácie a statického webového sídla. 

Úlohy: 

Bug fixing 

1. Po loade nejde kresliť na dve načítané strany 
2. 2D objekty fix posun a scale 
3. Watermark po zrušení okna nejde klikať na žiadne akcie 
4. Delete bug – deletuje sa o stranu dopredu 
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5. Rotácia do opačnej strany 
6. Pridať chýbajúce ikonky 

 


