
Retrospektíva - Borovička 

V rámci šprintu číslo 2 sme si vytýčili prvé implementačné úlohy. Cieľom viacerých z nich bolo 

vytvorenie “proof of concept” - prototypu na zahodenie, ktorý potvrdzuje naše predpoklady 

vyplývajúce z analýzy a implementovateľnosť návrhov.   

Prvým cieľom bolo vytvoriť kostry hlavných modulov systému - centrálneho úložiska 

(databázy), API a crawlerov. Súčasťou bolo tiež setupovanie nástrojov a vytváranie metodík. 

Vytvorené boli taktiež prvé základné endpointy pre prácu s dátovými entitami.  

 

Z predchádzajúceho šprintu neboli akceptované 3 stories (ktoré sa však v aktuálnom šprinte 

podarilo úspešne ukončiť). Okrem nich do šprintu pribudlo 8 nových stories. Velocity tímu pre 

aktuálny šprint dosiahla hodnotu 26 storypoints (resp. 36 storypoints v súčte so stories z 

predchádzajúceho šprintu). Počet úspešne ukončených a akceptovaných stories bolo 7 a počet 

spálených storypoints bol 21.  

 

Po ukončení šprintu sme mali k dispozícii navrhnutú schému databázy a implementovanú kostru 

centrálneho úložiska spolu s API a základnými endpointami. Implementovaný bol taktiež 

prvotný crawler a scraper pre novinové články. V rámci šprintu taktiež vznikali nové 

metodiky.  Pozitívom šprintu zostala priebežná práca, námetom na zlepšenie do budúcnosti bola 

lepšia organizácia pull requestov. Pre ďalšiu prácu bol zadefinovaný pojem sledovacia kampaň, 

ktorá predstavuje projekt pre monitorovanie vybraného portálu a pozostáva z monitorov 

určených pre sledovanie a získavanie dát.  

Start 

• Aktualizovať obsah na webe 

• Presunúť veci z Google Docs na Confluence 

• Priraďovať na code review maximálne dvoch ľudí: 

o jeden expert 

o jeden, čo sa chce učiť danú technológiu 

• Product owner nahodí product backlog do Jiry 

• Lepšie dokumentovať 

• Scrum master aktívnejšie monitorovať tím 

Stop 

• Vytváranie pull requestov na poslednú chvíľu 

• Nie neskôr ako v piatok 

Continue 

• Logovanie času v Jire (aj reviews) 

• Aktualizovanie Jiry 

• Priebežná práca 



Práca na projekte 

 Počet priradených 

taskov 

Počet dokončených 

taskov 

Počet hodín 

(hod) 

Percentuálny podiel na 

šprinte (%) 

Matúš 

Barabás 
3 3 5,5 10% 

Milan Cák 5 5 17,25 20% 

David Tran 

Duc 
6 6 8 13% 

Peter Lipták 4 4 10,5 10% 

Dung Lam 

Tuan 
2 2 9,5 15% 

Veronika 

Žatková 
2 2 8 12% 

Patrik 

Židuliak 
3 3 16 20% 

Stories 

 Počet story 

points 
Akceptácia story 

Dôvod neakceptácie 

story 

Schéma centrálneho úložiska 5 áno - 

Setup nástrojov, webu    2 áno - 

Metodiky     3 áno - 

Kostra úložiska 3 áno - 

Endpointy pre uloženie 

URL   
3 áno - 

Endpoint pre uloženie 

článku     
2 áno - 

Dummy crawler    3 áno - 

Kostra BE a FE   3 nie nedokončenie úloh 

Formulár pre pridanie 

URL    
2 nie nedokončenie úloh 



Endpointy pre uloženie a 

získanie HTML   
5 nie nedokončenie úloh 

Dummy parser     5 nie nedokončenie úloh 

Burn down chart 

 


