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Zápisnica tímu č. 4 CoolStoryBro – StoryTeller 
 

Dátum a čas konania stretnutia: 14. 12. 2016 v čase 8:00 – 11:20 

Miesto konania stretnutia: FIIT STU, miestnosť 3.28 

Účastníci stretnutia:  Ing. Karol Rástočný, PhD. 

 Bc. Jakub Ondik 

 Bc. Patrik Januška 

 Bc. Adam Neupauer 

 Bc. Martin Olejár 

 Bc. Miroslav Hurajt 

 Bc. Ondrej Hamara 

Zapisovateľ zápisnice: Bc. Jakub Ondik 

 

Priebeh stretnutia 

Stretnutie sme začali retrospektívou šprintu Huginn. Vyjadrovali sme sa k agile a biznis panelu, 

ktorého sme sa zúčastnili minulý týždeň, pričom agile panel sme hodnotili ako veľmi dobrý 

a prospešný pre ďalšie fungovanie tímu.  

Manažér komunikácie Miroslav spomenul zlyhanie komunikácie. Zhodli sme sa, že 

príčina zlyhania je v práci na poslednú chvíľu a nekladenie otázok v prípade výskytu problému 

či už časového, alebo vedomostného. Karol na tento fakt nadviazal možnými zlepšeniami pre 

fungovanie tímu agile spôsobom, pričom sme sa dohodli o používaní primárneho 

komunikačného prostriedku (Slack po prvom šprinte používali len traja členovia tímu) 

a dohodli sme sa na obnove komunikácie cez Slack. Taktiež padla myšlienka o individuálnych 

reportoch v určený deň a čas, ktoré budú zahŕňať stručný opis toho, čo dotyčný člen tímu 

(ne)spravil na tímovom projekte, prípadne aké mal problémy. 

Ďalším bodom retrospektívy, ktorý spomenul Jakub, bolo rozdelenie tímu na dve časti 

pozostávajúce z dvoch a štyroch členov tímu, pričom menšiu časť tvorili Ondrej a Miroslav. 

Pri Miroslavovi sme identifikovali toto rozdelenie na konci tretieho šprintu, kedy mal zranenie 

a zníženú produktivitu nie len na tímovom projekte, pričom prvé dva šprinty pracoval bez 

problémov. U Ondreja sme identifikovali niekoľko problémov, medzi ktorými boli práca na 

poslednú chvíľu, nekladenie otázok, resp. kladenie otázok len jednému členovi tímu, málo 

skúsenosti, neochota sa učiť a rozmýšľať nad jeho kódom a veľmi časté výhovorky. Tieto 

problémy sme sa mu snažili vysvetliť vrátane toho, že nevidíme, čo spravil, pokiaľ to 

necommitne do repozitára, prípadne pokiaľ nenahrá súbory (alebo sa k jednotlivým častiam 

nevyjadrí). Tiež sme riešili, prečo neovláda metodiky (ani tú svoju). Karol prechádzal pull 

requesty (prehliadky kódu), v ktorých bol Ondrejov kód, a uznal, že pripomienky boli 

opodstatnené. Následne riešil, prečo Ondrej nedodržuje metodiky a ako čomu sa naučil medzi 

jednotlivými pull requestami (prehliadkami) a komentármi k jeho kódu. Karol sa vyjadril tak, 

že pokiaľ Ondrej nezačne pracovať a nedokončí si úlohy cez medzisemestrálne obdobie, tak 



2 

 

v prvom šprinte letného semestra Ondreja z tímu vyhodí. Ondrej teda prisľúbil, že začne 

pracovať viac a dokončí si úlohy. 

V závere stretnutia sme si prešli večernú prezentáciu na MSI / MIS a pripomenuli, čo 

sme si sľubovali od projektu na začiatku semestra, či si to ešte od projektu sľubujeme a čo 

máme spraviť pre naplnenie našich vízií. 

 

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia 

Úloha Zodpovedná osoba Stav 

Pripraviť prezentáciu o tímovom projekte Jakub Ondik dokončené 

Doplniť tímovú stránku Adam Neupauer dokončené 

Doplniť a opraviť dokumentáciu Martin Olejár dokončené 

Vytlačiť a odovzdať big picture dokumenty Miroslav Hurajt prebieha 

 


