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Verzia číslo: 2
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1 Zhodnotenie predchádzajúceho šprintu

V tejto kapitole uvádzame v prehl’adnej tabul’ke zoznam - ktorý predstavuje zhodnotenie pred-

chádzajúceho šprintu. Nakol’ko tretí šprint trval iba jeden týždeň, nepodarilo sa nám zapracovat’

všetky zmeny, ktoré boli uvedené v minulom zhodnotí. V rámci budúceho šprintu by sme mali

začat’ komentovat’ kód a začat’ vytvárat’ testy. Taktiež by sme mali presúvat’ úlohy v nástroji na

manažment úloh priebežne, tak ako sa mení ich stav v skutočnosti.

Start Komentovanie kódu

Vypracovanie testov

Odhad hodín na úrovni úloh

Keep Komunikácia v tíme

Manažment stravovania

Komentovat’ na YouTracku - vypracovanie, kontrolu

Stop Presúvanie úloh do Done na konci
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2 Progres tímu v šprinte

Burn down chart:

Obr. 20: Burn-down chart

Zelená krivka v grafe predstavuje ideálny progres tímu počas dvoch týždňov. Modrá krivka

predstavuje náš reálny progres. Ako sa dá vidiet’ na burn down chart, náš progres nebol úplne

ideálny. Za to môže aj fakt, že sa nám podarilo rozbehat’ YouTrack až v strede týždňa, vd’aka

čomu sme do YouTracku hodili používatel’ské príbehy až v strede šprintu.
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Cumulative flow

Obr. 21: Cummulatie flow

Legenda
Otvorená úloha

Rozpracovaná úloha

Úloha, ktorú treba overit’

Ukončné úlohy
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Čas strávený nad jednotlivými úlohami:
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Celkové hodnotenie:

Tento šprint trval iba jeden týždeň, nakol’ko hned’ v d’alšom týždni bol 1. Kontrolný bod

tímového projektu. Tomu zodpovedá počet naplánovaných používatel’ských príbehov. Ideálny

čas strávený vypracovaním úloh by mal byt’ 48 hodín. My sme sa v tomto šprinte venovali práci

na projekte 88 hodín. (ak nepočítame čas strávený písaním dokumentácie, exportovaním úloh

a správy webového sídla), čo vychádza priemerne na človeka približne 14 hodín a 30 minút.

Podarilo sa nám splnit’ 3 používatel’ské príbehy a 20 úloh.
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