
Zápisnica pre stretnutie č.8 
Téma stretnutia: Šprint retrospektíva a review, plánovanie 4. šprintu 
Prítomní: Ing. Róbert Móro, PhD. (vedúci tímu) 
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Bc. Marek Števuliak 
Bc. Martin Fukas 
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Zapisovateľ: Bc. Nghia Pham Van 
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Dátum stretnutia: 14.11.2017 

Priebeh stretnutia: 

1 Šprint review a celková diskusia 
● V Ing. Diele odlíšiť čo sme my pridali 

● Na začiatku časti Moduly systému jasne povedať že sme toto my dorábali 

● V dokumentácií riadenia aj kriticky zvážiť či dostatočne robíme manažment rizík napr. s 

Alianciou. Zhodnotiť či dostatočne robíme mitigáciu rizík.  

● Do sumarizácie šprintov aj napísať zhodnotenie, koľko úloh sa nestihlo atď. Odkázať sa aj na 

prílohu s exportami. Pridať aj Retro.  

● Priložiť aj velocity po všetkých troch šprintoch, vytvoriť globálnu retrospektívu 

● Je potrebné mať záznam o Code Review pre prezentáciu na MTS.  

● Do posledného šprintu by bolo dobré dať si task na opravenie existujúcich testov aby boli všetky 

zelené 

● Komentáre k taskom zapísať aj do ScrumDesku a nie len do zápisnice.  

 

 

 

 



2 Retrospektíva 

 

3 Výstup zo ScrumDesku 

Na konci šprintu z nástroja pre spoločný manažment projektu vyplynuli štatistiky, ktoré sú 
vizualizované prostredníctvom nasledujúcich grafov a tabuliek. 

 



 



 

4 Šprint Plánovanie  

Naplánovali sme si nasledujúce úlohy pre štvrtý šprint: 

Úloha: Aktualizácia Ruby na verziu 2.1 - server + lokál 

Kategória: Infractructure story 

Ohodnotená náročnosť: 2 

Pridelená komu: Marek Števuliak 

Čo urobiť: 

● Upraviť gemfile 

● Aktualizovať lokálne aj na serveri 

 
Úloha: Aktualizácia ElasticSearch 

Kategória: Infractructure story 

Ohodnotená náročnosť: 8 



Pridelená komu: Michal Selický, Ľubomír Samotný  

Čo urobiť: 

● Upraviť query 

● Napísať testy 

● Aktualizovať verziu 

 

Úloha: Doriešenie statických stránok 

Kategória: Infractructure story 

Ohodnotená náročnosť: 2 

Pridelená komu: Nghia Pham van 

Čo urobiť: 

● Opraviť Reverse Proxy v apache konfigurácií 

● Doplniť chýbajúce statické stránky do DB 

 

 

  



Úloha: Štahovanie z RPO (presunuté z predchádzajúceho šprintu) 

Kategória: Proof of Concept Story 

Ohodnotená náročnosť: 3 

Pridelená komu: Michal Polák 

Táto úloha sa presunula do ďalšieho šprintu pretože sa jej rozsah rozšíril počas šprintu a úloha tak bola                  

podhodnotená.  

Čo urobiť: 

● Naplniť model 

● Napísať background job 

 

Úloha: Parser XML so zmluvami z CRZ  (presunuté z predchádzajúceho šprintu) 

Kategória: Proof of Concept Story 

Ohodnotená náročnosť: 3 

Pridelená komu: Michal Števuliak 

Táto úloha sa presunula do ďalšieho šprintu pretože sa narazilo na bugy a úloha sa nestihla 

Čo urobiť: 

● Opraviť bug s extrahovaním 

● Získať dodatok parsovaním HTML 

● Zístiť informácie o rezortoch 

 

Úloha: Opraviť mená dodávateľov a objednávateľov na fazete 

Kategória: User Story 

Ohodnotená náročnosť: 3 

Pridelená komu: X 

Čo urobiť: 

● Normalizovanie tvaru názvu a vyhľadávanie všetkých podľa IČO napr. 

Túto úlohu sme nezaradili to tohto šprintu pretože sme už naplánovali dostatočné množstvo story.  

  

 

  



Úloha: Informácia o zadávateľovi - mockup 

Kategória: User Story 

Ohodnotená náročnosť: 2 

Pridelená komu: Martin Fukas 

Čo urobiť: 

● Spracovať 3 návrhy: 

o Samostatná stránka 

o Namiesto otázok na bočnom panely 

o So zmluvou niekde 

● Ideálne aj na frontende vytvoriť prototyp 

 

Úloha: Plán aktualizácie Ruby on Rails 

Kategória: Infrastructure Story 

Ohodnotená náročnosť: 3 

Pridelená komu: Marek Števuliak 

Čo urobiť: 

● Pozrieť sa na zmeny vo verziách 

● Vytvoriť plán aktualizácie 

● Vyskúšať lokálne 

 

Úloha: Setup automatickej Code Review 

Kategória: Infrastructure Story 

Ohodnotená náročnosť: 3 

Pridelená komu: X 

Čo urobiť: 

● Metodika 

● Setup na serveri 

● Prepojiť aj s CI 

Túto úlohu sme nezaradili to tohto šprintu pretože ju blokuje úloha aktualizácie Ruby a je spojená so                 

setupom CI.  

 

 

  



Úloha: Analýza CI 

Kategória: Infrastructure Story 

Ohodnotená náročnosť: 2 

Pridelená komu: Nghia Pham van 

Čo urobiť: 

● Výber vhodnej služby 

● Metodika CI 

● Má to vedieť robiť testy, spúštať automatickú code review, či je použiteľná pre private repozitáre,               

čo všetko zahŕňa setup.  

 

Úloha: Dokumentovanie Admin funkcií 

Kategória: Infrastructure Story 

Ohodnotená náročnosť: 1 

Pridelená komu: Martin Fukas 

Čo urobiť: 

● Doplniť dokumentáciu používateľov o admin funkcionality 

 

 


