
Retrospektíva - Cachaca 

Tretí šprint nadväzoval na prototypy a kostry systému vytvorené v predchádzajúcich iteráciách. 

Cieľom bolo implementovať dostatočne veľkú časť funkcionality systému, pokrývajúcu správu 

centrálneho úložiska a jeho API, crawlovanie a parsovanie novinových portálov (konkrétne 

badatel.net). Na konci šprintu tak bol implementovaný crawler a parser, ktoré sú schopné 

získavať dáta z článkov z portálu badatel.net, endpointy pre API pre pridávanie HTML súborov, 

URL crawlovaných článkov, pridanie článku, prácu s monitormi v rámci sledovacej kampane a 

ich data providermi. Rovnako je implementované administrátorské prostredie, umožňujúce 

zadávať URL pre crawlovanie.  

Z predchádzajúceho šprintu boli prenesené 4 neakceptované stories, ktoré sa v aktuálnom šprinte 

podarilo dokončiť a boli akceptované. Okrem nich volo pridaných 6 nových stories a celková 

velocity tímu bola odhadovaná na 38 storypoints. Po ukončení šprintu sa podarilo spáliť 28 

storypoints.  

V rámci retrospektívy bola okrem implementačných detailov diskutovaná aj spoločná práca a 

komunikácia v tíme, na základe čoho boli dohodnuté ďalšie kroky pre zlepšenie spolupráce, ako 

napríklad včasné komunikovanie potreby pomoci alebo nestíhania. 

Start 

• refactoring testov 

• refactoring API 

• refactoring DB, doplnenie indexov,  

• v rámci code review dôkladnejšie kontrolovať migrácie 

• integrovanie storiek PRED stretnutím! 

• zaviesť CI (Travis) 

• zdieľať kolekcie requestov z Postman (pridať do repo)  

• priebežne dokumentovať do confluence a link pridávať do user stories v Jira 

• včas komunikovať nestíhanie 

• nová metodika pre testovanie 

• nová metodika pre code review 

• rozšíriť metodiku pre verziovanie 

• pair programming na spoločných stretnutiach 

• ak mám problém, tak kričím čo najskôr 

• ak mám problém, kontaktujem: 

o experta na danú oblasť 

o scrum mastera 

o product ownera 

Continue 

• aktívnejší scrum master 

• poctivejšie logovať čas 
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Práca na projekte 

 Počet priradených 

taskov 

Počet dokončených 

taskov 

Počet hodín 

(hod) 

Percentuálny podiel na 

šprinte (%) 

Matúš 

Barabás 
5 5 15 20 

Milan Cák 3 3 5 10 

David Tran 

Duc 
2 2 22 20 

Peter Lipták 2 2 6 10 

Dung Lam 

Tuan 
5 5 12 15 

Veronika 

Žatková 
4 4 9 10 

Patrik 

Židuliak 
1 1 15 15 

Stories 

 Počet story 

points 

Akceptácia 

story 

Dôvod neakceptácie 

story 

Kostra BE a FE  3 áno - 

Formulár pre pridanie URL   2 áno - 

Endpointy pre uloženie a získanie 

HTML  
5 áno - 

Dummy parser    5 áno - 

Endpointy pre CRUD monitorov    5 áno - 

Badatel.net crawler článkov 5 áno - 

Badatel.net parser článkov  3 áno - 

Manažment 0 nie nedokončenie úloh 

CRUD monitorov 8 nie nedokončenie úloh 
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Rozšírenie endpointov pre 

ukladanie dát 
2 nie nedokončenie úloh 

Burn down chart 

 

 

 


