
Zápisnica zo stretnutia tímu YSTAD č. 10 - 2017/2018 
 
Stretnutie sa uskutočnilo dňa 29.11.2017 so začiatkom o 7:00 v miestnosti 3.28 na FIIT STU. 
 
Prítomní:   Tomáš Gárbš  (scrum master) 

Martina Halajová  (zapisovateľ) 
Martin Hauskrecht 
Lukáš Meňhert 
Filip Mrocek 
Michal Staškovan 
Filip Súkeník 
 
Karol Rástočný (product owner) 
Slavomír Bača (product owner) 
Slavomír Maťašovský (product owner) 
 

 
 
Body stretnutia: 

1. Stand-up 
a. Filip S. :  

i. DONE: dorobená registrácia a login na BE 
ii. ISSUE: -- 

b. Martina: 
i. DONE: -- 

ii. ISSUE: problém s POST requestom v Angular service (Authentication)  
c. Martin:  

i. DONE: na BE REST pre login 
ii. ISSUE: problém s vytvorením unit testu 

d. Tomáš: 
i. DONE: design pre detail portfólia 

ii. ISSUE: -- 
e. Lukáš: 

i. DONE: vytvorenie komponentu pre zmenu periódy Cumulative chartu 
ii. ISSUE: potrebujeme nové REST API (dáta z BE) 

f. Filip M.:  
i. DONE: AKS k Reduxu 

ii. ISSUE: -- 
g. Mišo: 

i. DONE: legenda k Cumulative chart a dynamické “preklikávanie” 
zobrazených portfólií 

ii. ISSUE: problém s preklilávaním portfolií v grafe - nefunguje to v real-time, 
pravdepodobne problém so subscribovaním porftólií v Reduxe 

2. Diskusia k problémom, ktoré vyplynuli zo stand-upu 



3. Odovzdanie US a ukončenie šprintu 
a. Documentation - DONE 
b. Write Issue Tracking Methodology - DONE 
c. Upgrade Fuse theme - DONE 
d. Implement Redux - DONE 
e. Cumulative chart contains designed control - UNFINISHED  
f. Registration and log-in - UNFINISHED  
g. Dashboard - Portfolio List Design - DONE  
h. Team Page Maintanance - DONE 
i. Maintanance - DONE 

4. Retrospektíva 
a. + schopnosť členov tímu zdielať problémy 
b. + Redux 
c. + práca na komunikácii 
d. + paralelizácia prace 
e. + prioritné riešenie issue 
f. + angažovanosť v tíme 
g. + učíme sa z vlastných chýb 
h. - nedokončené technické úlohy 
i. - odkladanie prace na víkend 
j. - nepracovalo sa na blokovaných taskoch aj keď sa to dalo paralelizovať 
k. - koniec semestra znamená malo času 
l. - overhead členov tímu 
m. - zdĺhavý prechod na Angular 5 
n. - slabá synchronizácia  
o. - nejasný stav taskov 
p. - zle nastavený definition of ready - neodhalili sme skrytú závislosť v US 
q. - finishovanie US - nikto nezliepa tasky 
r. - estimovanie času taskov je príliš neskoro (až keď ide task do In Progress) 
s. - robenie taskov, ktoré mi nie sú priradené 
t. - bitbucket neposiela notifikáciu o komentári v commite  
u. - zle definovane scopy taskov/US 
v. LEARNT:  

i. Lukáš: Redux 
ii. Mišo: validácie, Angular, Redux 

iii. Filip M: Redux a byť príliš iniciatívny sa nevypláca 
iv. Martin: Spring Boot autorizácia 
v. Tomas: autorizácia a viac si stáť za definition of done , ťažko sa moderujú 

diskusie v Slacku  
vi. Filip S: rozbehavať Windows 10 :) 

vii. Martina: Redux a service 
viii. Karol: štrukturavať Angular 

ix. Slavo M: Python Jupiter notebook 
x. Slavo B: trpezlivosti 

w. THANKS: 
i. Filip S.: Tomáš, Martin, FilipM 



ii. Slavo B: Tomáš (ako scrum master), FilipM (Redux), Lukáš 
iii. Lukáš: Slavo M, FilipM, Tomáš 
iv. Mišo: FilipM Lukáš Karol Maťa, Tomáš 
v. Martin: Maťa, FilipM, Tomáš 

vi. Tomaš: FilipM (Redux), Karol (Angular 5) 
vii. Martina: FilipM  a všetkým za dokumentáciu 

viii. Karol: Slavo B (za trpezlivosť), Slavo M (za promtné odpovedanie), v3etkým 
5. Inicializácia šprintu 

a. prenesenie nedokončených US 
b. estimácia šprintu na 15 story points 
c. grooming US Computation of portfolios summary data 
d. zobratie US z backlogu 

i. Registration - Email verification 
ii. Dashboard - Portfolio List Implementation 

iii. Computation of portfolios summary data 
 
 
 
Prijaté rozhodnutia: 

1. Estimovať čas taskov HNEĎ!!!!! 
2. Viac sa sústreďovať na biznis value 
3. Nasledujúci Scrum Master - Martin  

 
 
 


