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ID: 1 Názov rizika: Nedostupnosť člena tímu z dôvodu vážneho zranenia 

Dopad: nízky Pravdepodobnosť: stredná Časový rámec: krátkodobý 

Spúšťač Člen tímu sa zraní alebo ochorie 

Súvislosti Člen tímu sa počas semestra náhle zraní alebo ochorie a nebude schopný na určitý čas 

pracovať na tímovom projekte 

Dôsledok Oneskorené splnenie úloh 

Preventívne 

riešenie 

Predchádzať chorobám, dávať si na seba pozor. 

 

ID: 2 Názov rizika: Neschopnosť vytvoriť funkčnú verziu aplikácie na konci každého 

šprintu  

Dopad: stredný Pravdepodobnosť: stredná Časový rámec: stredne dlhý 

Spúšťač Výsledná verzia nebola riadne otestovaná alebo sa nestihli splniť úlohy 

Súvislosti Verzia aplikácie, ktorá je prezentovaná na konci šprintu nie je v takom 

stave, aby bol s ňou vedúci tímu spokojný a vyžaduje si opravu 

chýb a jej sfunkčnenie 

Dôsledok Zhoršené hodnotenie a práca navyše na chybách v ďalšom šprinte 

Preventívne 

riešenie 

Pravidelné testovanie a vzájomná kontrola funkčnosti 
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ID: 3 Názov rizika: Člen tímu nevie vyriešiť zadanú úlohu  

Dopad: vysoký Pravdepodobnosť: vysoká Časový rámec: krátkodobý 

Spúšťač Neznalosť alebo slabé vzdelanie v danej oblasti 

Súvislosti Člen tímu začne pracovať na úlohe, ale aj po viacero pokusoch je úloha nad jeho sily a 

nedokáže ju spraviť 

Dôsledok Nesplnenie úlohy, veľký dopad na daného člena tímu. Stredný dopad na tím, musia 

úlohu vyriešiť. 

Preventívne 

riešenie 

Pravidelné testovanie a vzájomná kontrola funkčnosti 

 

ID: 4 Názov rizika: Podcenenie času potrebného na napísanie dokumentácie 

Dopad: vysoký Pravdepodobnosť: nízka Časový rámec: dlhodobý 

Spúšťač Zlé ohodnotenie náročnosti úlohy a rozvrhnutia času 

Súvislosti Člen tímu si zle rozvrhne čas potrebný na napísanie dokumentácie 

Dôsledok Dokumentácia nebude v požadovanej kvalite, horšie hodnotenie 

Preventívne riešenie Priebežná práca na dokumentácii a vzájomná kontrola 
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