
 

Zápisnica zo stretnutia tímu YSTAD č. 1 - 2017/2018 
 
Stretnutie sa uskutočnilo dňa 27.9.2017 so začiatkom o 7:00 v miestnosti 3.28 na FIIT STU. 
 
Prítomní:   Tomáš Gárbš  

Martina Halajová 
Martin Hauskrecht 
Lukáš Meňhert 
Filip Mrocek (scrum master) 
Michal Staškovan 
Filip Súkeník (zapisovateľ) 
 
Karol Rástočný (product owner, online z Grécka) 
Slavomír Bača (product owner) 
Slavomír Maťašovský (product owner) 
 

Neprítomní:  
 
Stundup problems - problem s dokermi  
 

 
 
Body stretnutia: 

1. odovzdanie hotovych user stories 
2. retrospektiva 
3. vypocitanie velocity 
4. grooming 
5. planning 

 
Prijaté rozhodnutia: 

1. Pokručejeme v téme poskytnutej product ownerom (Fuse) 
2. Pri retrospektíve sa pôjde zaradom a každý sa vyjadrí. Ak niekto nechce nemusí sa 

vyjadriť. 
 

Konverzácia: 
● vyriešiť to, či je potrebné rozbehnúť nejaký paralélny deployment enviroment, 

dirty database 
● Problém s frontend témov - 3 rôzne zdroje informácií 
● CI  

○  doker build je v poriadku, ale asi nefunguje spravne, problem s influxdb 
○ neprejst na jenkins? 

● Tasky odovzdávať priebežne, product owners kontrolovať priebežne (problém 
s tým, že boli user stories vrátené deň pred koncom šprintu) 

● Treba rozhodnut o tom kedy si pytat pomoc  



 

Retrospektíva: 
● Komunikácia v tíme v poriadku (+) 
● Komunikácia tím vs product owners v poriadku (+) 
● Priradzovanie taskov jednotlivcom (--) 
● Problém s definition of ready a definition of done (-) 
● Tasky je potrebné opisovať (description), pretoze pocas práce casto tapame (-) 
● Skvelý prístup od product ownerov - zapájanie sa a pomáhanie tímu (+) 
● Slabá informovanosť celého tímu (-) 
● Pridávanie taskov počas šprinut (---) 

 
- pohľad ownerov 
● Martin, výborná práca (++) 
● FilipM skvelý scrum master (++) 
● Slabšia komunikácia - nevyužitie toho, že sú product owneri dostupní (-) 
● Lepšia definícia epicov a userstories (-) 
● Dobrý štart (++) 
● Pokles disciplíny v druhej polovici šprintu - čo sa stihlo prvý týždeň, je to čo je 

na konci šprintu (-) 
● Viacero taskov nemá ani na konci šprintu priradených riešiteľov - neboli 

riešené (-) 
 

- výsledok -  
- PO budú opisovať tasky podrobne :) (definition of done?) 
- PO nekomunikovať priamo s jednotlivcami, ale do general pridať to, čo 

je potrebné, pričom tím sa musí vyjadriť (možno problém s tým, že task 
je mimo userstories a pridáva sa počas šprintu) 

- Tím pripraví definition of ready, user stories by mali byť pripravené pred 
stretnutím, na stretnutí už iba rozbijeme na tasky 

- PO pripravia definition of done 
- tím sa bude snažiť myslieť na to, že máme k dispozícií komunikáciu s 

PO 
- po dokončení tasku (to be resolved) priebežne notifikovať PO na slacku 
- Vytvorenie maintanance user story, ktory bude reprezentovat vsetky 

neocakavane problemy  
 
 

- Spravených 21 story pointov, určená velocity 25 
 


