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1. Zhodnotenie šprintu 

Sekcia zhodnotenie šprintu obsahuje celkové zhodnotenie priebehu šprintu. Uvedie sa koľko 

úloh sa vypracovávalo a koľko bolo splnených. Následne sa uvedú dôvody pre jednotlivé úlohy, 

ktoré neboli splnené dokonca, ak sa niektoré vyskytli počas šprintu. 

2. Progres tímu 

Na začiatok je uvedený “BurnDown” graf z prostredia ScrumDesk. Opíšu sa línie na grafe. 

Nakoniec sa opíše celkový priebeh progresu v grafe. Po BurnDown grafe nasleduje opis 

a znázornenie “Velocity” grafu. Graf znázorňuje ako tým odhadol časové ohraničenie práce 

potrebnej na vykonanie taskov a aké bolo skutočné časové ohraničenie. V tejto časti bude opísané 

ako tým dobre odhadol svoju prácu. 

3. Zhrnutie 

Prvá tabuľka v sekcií zhrnutie bude obsahovať 2 stĺpce. Prvý stĺpec má mená jednotlivých 

členov. Druhý stĺpec obsahuje počet hodín, ktoré pracovali na danom šprinte. Tabuľka má 

pomenovanie „Počet odpracovaných hodín“. 

Meno Počet hodín 

Erika Štefanková  

Hana Kuntová  

Marko Ondruš  

Maroš Hrobák  

Matúš Kováč  

Matej Uhlík  

Peter Válka  

 

Za ňou nasleduje tabuľka Prehľad šprintu: Ktorá je rozdelená na 2 časti (plánovanú a skutočnú). 

Každá časť obsahuje počet user-stories na ktorých tým pracoval, Celkové ohodnotené úsilie 

šprintu(Effort) a čas potrebný na splnenie user-stories. 

 

 

 



 

 

Plánované Skutočné 

Predmety Úsilie Čas Predmety Úsilie Čas 

      

 

 Posledná tabuľka detailnejšie opisuje jednotlivé user stories. Obsahuje stĺpce ID user story, 

typ, názov user story, stav user story, odhadnutý čas, skutočný čas, rozdiel v odhadnutom čase 

a skutočnom. Na poslednom riadku je následne sčítané hodnoty odhadnutého času, skutočného času 

a ich rozdielom.   

ID Typ Titul Stav Odhadovaný 

čas 

Reálny čas Rozdiel 

       

Celkovo    

 

 

4. Retrospektíva 

Sekcia obsahuje opis zlepšení, ktoré tým vykoná v ďalšom šprinte. Rovnako obsahuje opis 

zhrnutia predošlých zlepšení, či ich tým aplikoval v danom šprinte a či priniesli zlepšenie. 


