
Retrospektíva - Absint 

V piatom týždni semestra sme ukončili náš prvý šprint. Nakoľko bol tento šprint špecifický tým, 

že obsahoval nielen technické úlohy, tak sme sa rozhodli dať si pred nasledujúcim šprintom 

týždeň prestávku, počas ktorej sme doplnili chýbajúce metodiky a pripravili si úlohy na ďalší 

šprint. Úlohy v uplynulom šprinte však boli dôležité, až nevyhnutné pre realizáciu ďalších 

implementačných úloh na projekte, nakoľko vďaka nim sme spolu schopní urobiť viaceré 

dôležité rozhodnutia ohľadom plánovania implementácie a ďalších krokov (napríklad výber 

druhu databázy, nástrojov pre crawlovanie webu či stanovenie si pravidiel ohľadom ďalšej práce 

na projekte).  

V prvom šprinte sme sa venovali hlavne analýze dostupných zdrojov a crawlerov. Okrem toho 

sme spísali metodiky, na základe ktorých budeme pracovať počas celých dvoch semestrov. 

Pripravili sme si potrebné nástroje na manažment práce v tíme a web predmetu. Taktiež sa nám 

podarilo navrhnúť predbežnú štruktúru centrálneho úložiska, ktoré bude slúžiť ako hlavný 

zdroj  dát pre celý vyvíjaný projekt. Celkovo náš prvý šprint obsahoval 6 stories s celkovou 

hodnotou 20 storypoints, z ktorých boli kompletne akceptované 3 (a spálených bolo 10 z 20 

storypoints).  

Po druhom týždni sme v rámci projektu mali implementované 3 druhy vzorových crawlerov, 

identifikované databázové entity, vytvorený vlastný diagram architektúry riešenia na základe 

predlohy, spojazdnené všetky potrebné nástroje a preskúmanú väčšinu zdrojov dát (článkov a 

príspevkov na sociálnych sieťach), ktoré budeme používať ďalej v projekte. Pozitívum šprintu 

bolo, že na úlohách sa pracovalo priebežne. 

Štart 

• Menežovanie spoločnej práce 

• Byť efektívnejší pri ukončení šprintu  

• Priebežne aktualizovať Jiru 

• Pridávať komentáre k taskom v Jire (Jira == náš svet, čo tam nie je, to neexistuje, aj linky 

na výstupy k taskom, kľudne tam dat aj komunikáciu, dokumentácia sa môže generovať z 

komentárov) 

• Do Jiry písať s diakritikou 

Continue 

• Priebežná práca 

 

 

 



Práca na projekte 

 
Počet 

priradených 

taskov 

Počet 

dokončených 

taskov 

Zdôvodnenie 

nedokončených 

taskov 

Počet 

hodín 

(hod) 

Percentuálny 

podiel na šprinte 

(%) 

Matúš 

Barabás 
3 3  8 18 

Milan Cák 6 5 Duplikát 8 14 

David 

Tran Duc 
3 3  6 17 

Peter 

Lipták 
3 1 

Retrospektíva v 

review, Export úloh z 

Jiry v review 

5 8 

Dung Lam 

Tuan 
2 2  3,5 10 

Veronika 

Žatková 
5 5  13 17 

Patrik 

Židuliak 
6 4 

Metodika v review, 

Confluence bloknutý 

hardvérom 

9 16 

Stories 

 Počet story 

points 

Akceptácia 

story 
Dôvod neakceptácie story 

[MON-1] Analýza zdrojov 5 áno - 

[MON-2] Experimentálny 

crawler 
4 áno - 

[MON-3] Schéma centrálneho 

úložiska 
2 nie 

Schéma nebola dostatočne 

spracovaná 

[MON-4] Architektúra 

riešenia 
1 áno - 

[MON-5] Setup nástrojov, 

webu 
8 áno - 

[MON-6] Metodiky 2 nie 
Niektoré metodiky na konci 

šprintu chýbali 



Burn down chart 

 


