
Stretnutie č. 9 

12.04.2017 16:00-18:00 
 Funtoro laboratórium FIIT 

Tím 10 Balooooooon 

 

1. Zúčastnení členovia 

 Bc. Tomáš Urban 
 Bc. Martin Oravský 
 Bc. Jakub Findura 
 Bc. Maroš Frkáň 
 Bc. Ján Pánis 
 Bc. Dominik Pisarovič, zapisovateľ 

 

2. Plán stretnutia 

 Rekapitulácia práce 

 Doplnenie user stories v product backlogu 

 Ohodnotenie User stories 

 Výber user stories do 9. šprintu 
 

3. Priebeh stretnutia 

Stretnutie sme začali v plnom počte vo Funtoro laboratóriu. Ako prvý bod programu sme 

viedli diskusiu o dosiahnutom progrese. Ďalej sme sa venovali Product Backlogu. Prešli sme 

si jednotlivé user stories, zrekapitulovali ich dôležitosť a doplnili nové user stories. Po 

ohodnotení jednotlivých user stories pomocou scrum planning pokru sme si každý 

povyťahovali dôležité stories do šprintu. Individuálne sme si ich rozdelili na tasky 

a definovali Definition of Done. 

Vybrané User Stories: 

 PG10 Poster na TP CUP 

 PG11: Chceme tímové tričká 

 PD18: Chceme mať ošetrené nulové súradnice 

 PD16: Zobrazenie zaujímavých bodov/miest na mape 

 DB3: Zlúčenie GSM a GPS modulu do jednej funkcionality 

 PG14: Zobrazovanie funny csv na webe 

 DB2: Chceme majáčik na jemné dohľadanie balónu 

 PG12: Prezentácia na robime.it 

 PG13: Dotaznik pani Mrškovej 
 

 

 



4. Šprint review a retrospektíva 2. šprintu 

 

 Jano 

o Pracoval na zlúčení gsm a gps, avšak neúspešne, fungujú 

naďalej len samostatne 

o Pracoval s Martinom na oprave Python kódu 

o Spracovával dataset a výsledky z posledného testovania 

modulu 

o  je spokojný s tým čo spravil, pracoval svedomito a usilovne 

avšak nemyslí si že kritické ohodnotenie Martinovej práce 

bolo veľmi adekvátne. Osobne si myslí že 7 bodov je až 

priveľa čo mohol dostať. Čo sa týka jeho hodnotenia, Maroš 

a Jakub mu prikyvujú, ale Maroš nič také nepovedal. Koniec 

koncov šprint prebehol podľa očakávaní, pretože sme 

vysoké očakávania nemali a teda boli naplnené. 

 Dominik  

o  spracoval aktuálne riešenia  

o  pripravil smerovú anténu k majáčiku 

o  Je spokojný, vzhľadom na termíny odovzdávania iných 

projektov 

 Maroš 

o  Pracoval naďalej na komplikáciách s predikciou dopadu 

balónu, treba to ešte prerobiť aby to nešlo v tom istom 

procese 

o  Je spokojný 

 Jakub 

o  Je spokojný 

 Martin 

o  písal statusy na FB stránke, spracoval fotky z testovania 

o  upravil s Janom kód 

o  spravil poster 

o  veľmi spokojný a dúfa že mu to vydrží 

 Tomáš 

o  Je spokojný. Všetko. 

 
1. Čo bolo dobré 

 Úspešné splenenie všetkých user stories 

 Lepšie fungovanie v tíme 



 Zlepšené scrumovanie 

2. Čo bolo zlé 

 Riešenie úloh ALAP 

 Nesprávne definovanie DoD 

 Nedopĺňanie dokumentácie priebežne, resp. vôbec 

 Slabé dokumentovanie plnených úloh 

 


