
Tím č.2 

Retrospektíva 

 

21.11.2017 
Miesto stretnutia : 5.45 FIIT STU 
Čas stretnutia : 8:00 

Prítomní : 

• Bc. Katarína Bedejová 
• Bc. Marcel Sabol 
• Bc. Matej Belluš 
• Bc. Miroslav Procházka  
• Ing. Rastislav Bencel 
• Bc. Michal Gottstein  

Neprítomní :  

• Bc. Marián Hesek 
• Bc. Michal Hampel 

 

Čo bolo počas šprintu dobre ? 

Zhodnotenie všetkých taskoch. Konečne zhodnotenie done taskoch. Uzatvorenie „done“ 
taskoch. Napr.  BSSID generátora (K. Bedejová). Zhodnotenie prečo sa nestihli zvyšne tasky 
spraviť. Opakujúci sa problém nedostatku času (Man dayov).  

Taktiež sa jedinci K. Bedejová a M. Hampel pobavili s Mariánom Š. na tému, že SCRUM je pre 
náš tím a náš project veľmi nevhodný. Marián Š. Sľúbil, že sa stretne s naším vedúcim projektu, 
podľa svedectiev R. Bencela sa tak však dodnes neudialo. 

Čo treba do ďalšieho šprintu zlepšiť ? 

1. Vymedziť si väčšie množstvo času pre úlohy na tímový projekt. Zvýšiť im prioritu 
2. Informovať oficiálnym kanálom na to určeným, že sa na stretnutie člen tímu nedostaví 
3. V prípade, že na ceste do školy sú časté nepredvídateľné udalosti, je potreba sa z toho 

poučiť a vyraziť skôr 

 

Z predchádzajúcich stretnutí: 

Čo treba zlepšiť? 



1) Esitimovanie taskov je potrebne zlepšiť: 
• menšie tasky, tasky je potreba zjednodušiť (rozmeniť na drobné) 
•  estimačná jednotka bol vybraný BSSID Generation i17 task (hlasovanie 5 vs 2) 

 

2) Lepšie plánovanie: 
•  menej dependency (závislosti) medzi taskami 
• Tasky majú byt čo najviac samostatné 

 

3) Všetko na poslednú chvíľu 
• Tasky sa robia až posledné dni pred šprintom 
• progrese skôr - do 5 dni nejaké informácie o progrese na taske. Jednoduchá analýza, 

zhodnotenie, začiatok implementácii (aby sa problémy odhalili skôr) 
4) Viac dokumentácie. Inštalačne príučky pre jednotlivé časti produktu treba vytvárať 

a uchovávať online (dostupne pre všetkých) 

 

Čo bolo počas šprintu dobre? 

Discord ako komunikačný prostriedok sa overil ako spoľahlivé riešenie.  

 


