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Zhrnutie 
V tomto šprinte sa nám nepodarilo splniť všetky plánované úlohy. Podarilo sa splniť len 16               
storypointov z plánovaných 42. Bolo to spôsobené hlavne zameraním sa členov tímu na iné              
študijné povinnosti. Ďalším dôvodom bolo zlé zvolenie taskov do šprintu, kedže počas            
šprintu sa objavili ďalšie úlohy, ktoré mali väčšiu prioritu ako tasky v šprinte. Kvôli tomu sme                
sa na ne viac zamerali a úlohy s nižšou prioritou, ktoré boli v šprinte plánované od začiatku                 
sa nestihli spraviť. Taktiež nám prácu komplikoval fakt, že viaceré tasky boli medzi sebou              
závislé a nedokončenie jedného spôsobilo nedokončenie viacerých.   

V čom pokračujeme?    

● Dobre odhadovanie bodov pre tasky 
● Reporty z Bitbucketu a JIRY sú v Slakcu, takže sa k ním môžeme hneď vyjadrovať 
● Dobre napísané descriptions k úlohám 
● Dobré zaznamenávanie progresu v Jire, vďaka čomu máme dobrý prehľad o stave 

projektu  

Čo prestať robiť?    

● Nerobiť v dvoch taskoch to isté 
● Nerobiť narýchlo kód a pull request, lebo kvalita klesá 
● Necommitovať zbytočnosti, aby sa nestrácal prehľad medzi zmenami 
● Nepridávať tasky do JIRI po začatí šprintu, radšej si vyhradiť viac času na plánovanie 

šprintu 
● Nevytvárať “jednoriadkové” user stories 
● Nezaraďovať do šprintu tasky s prílišnými závislosťami medzi sebou 

  

Čo začať robiť? 
● Zlepšiť spôsob, akým si medzi sebou šírime zásadné zmeny ( napr. v databázovej 

schéme ) - aby iný člen nestrácal čas hľadaním chyby, ktorá neexistuje. 



● Zamerať sa na skvalitnenie testov 
● Používať možnosť pridávania komentárov k taskom v JIRE pre zlepšenie prehľadu 
● Po každotýždňovom stretnutí tímu spraviť export stavu projektu z JIRY 
● Oboznámiť viacerých členov tímu s použitou technológiou (napr. Docker), aby sa 

nestávalo, že niektoré typy taskov budú stáť na jednom členovi. 
● Treba si vyjasniť, akú funkcionalitu má portál poskytovať a neplánovať pridávanie 

funkcionality, ktorá nie je potrebná 
● Hneď ako nás napadne user story, korektne zapísať ju do JIRY 


