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Produkt 

Pozitíva: 

 Vytvorený návrh a prototyp rozhrania 

 Prerobená metóda na vyhľadávanie diel 

 Uzavretie požiadaviek na produkt na konci semestra 

Nedostatky: 

 Zmeny pri metóde na vyhľadávanie citácií neboli dostatočne otestované 

a metóda je nefunkčná pri viacerých scenároch použitia 

 Chýbajúce testy, zmeny v kóde sa veľmi ťažko testujú a produkt je 

náchylný na chyby 

Prevencia nedostatkov: 

 Je nutné mať dobre implementované testy, pre každú pridanú 

funkcionalitu ich dopĺňať a tak sa nestane, že sa vydá verzia, ktorá je 

úplné chybová 

 

Proces 

Pozitíva: 

 Komunikácia v tíme sa zlepšila  

 Všetko je momentálne úloha v Jire 

 Úlohy v Jire sa momentálne zadávajú jasne a presne 

 Zamerali sme sa na lepšie odhadovanie času úlohám a tak mohli byť 

úlohy rozdelené rovnomernejšie  

 Lepšie rozdelenie ľudí na jednotlivé oblasti práce na projekte – vytvorili 

sme skupinky po 2 ľuďoch, čo zefektívnilo prácu 



 

Nedostatky: 

 Zlepšilo sa vytváranie a zadávanie úloh, avšak logovanie práce a času na 

úlohách sa zhoršilo, zostávali tak v JIRe vysieť otvorené tasky, aj keď boli 

dávno hotové 

 Veľmi slabá dokumentácia aj resolvnutých taskov 

 Niektorí členovia tímu si znova nesplnili svoje povinnosti, aj keď už boli 

pevne zadefinované 

 Chýbajúce exporty zo systému pre správu úloh 

 

Prevencia nedostatkov: 

 Manažér dokumentácie dohliadne na lepšiu dokumentáciu úloh 

v systéme pre správu úloh 

 Prehodnotenie úloh a rolí problémových členov v tíme a ich možné 

následné presunutie na inú časť projektu 

 Vytváranie pravidelných exportov a lepšia administrácia systému pre 

správu úloh 
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