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Základné informácie 

Číslo tasku: 10979 

Názov tasku: Sumarizácia šprintu č. 5 

 

Šprint: 

Začiatok: 13.12.2018 

Koniec: 25.2.2019 

 

Tím: 

Bc. Adriana Benovičová 

Bc. Zoltán Csengődy 

Bc. Filip Dian 

Bc. Ľubomír Fischer 

Bc. Andrej Kútny 

Bc. Christopher Liebe 

Bc. Adam Mikolášek 

Bc. Kitti Nagyová 

 

Retrospektíva 

Dňa 25.2.2019 sme ukončili šprint č. 5. Po jeho uzavretí sme urobili retrospektívu, počas ktorej 

sa každý člen vyjadril, čo sa mu páčilo a nepáčilo a určili si body, ktoré sa budeme v budúcnosti 

snažiť splniť. Pri bodoch sme aj určili, kto sa postará o jeho splnenie a v niektorých prípadoch 

aj vytvorili task. 

Čo sa podarilo: 

• nadviazanie na identifikovanú prácu v predošlom semestri (Filip) 

• začalo sa oveľa viac implementovať (Filip) 

• dobré plánovanie spoločnej práce – súvisiacich úloh (Andrej, Adam, Zoltán, Kitti, 

Ľubomír) 

• dobrý prehľad v backlogu a dostatok určenej práce (Andrej) 

• rýchly návrat do reality (Andrej, Adam) 

• dobré rozdelenie úloh (Zoltán) 

• identifikovanie relevantnej práce (Ľubomír, Adriana) 

• dobrý rozbeh do semestra (Kitti, Adriana) 

Čo by sa mohlo zlepšiť: 

• nepresná user story a nedostatky v analýze (Filip, Adriana) 

• neskoršie dokončovanie úloh (Filip, Kitti) 

• pomalší začiatok šprintu (Andrej) 



• veľa nedokončených úloh (Adam, Kitti) 

• slabé zadefinovanie spoločných úloh (Zoltán) 

• nedokončenie priradenej úlohy, vysoká zložitosť pre jedného člena (Ľubomír) 

• neaktuálne informácie na wiki (Ľubomír) 

Akčné body: 

• lepšie zadefinovanie user story a viac konzultovania (Solution owner + všetci) 

• rozdeľovanie zložitejších úloh, aby sa dali dokončiť v šprinte (Scrum master + Solution 

owner) 

• lepší odhad množstva a zložitosti úloh na stretnutí (všetci) 

• presnejší opis, kto má čo robiť v rámci úlohy (Solution owner) 

• aktualizácia a oprava wiki – počítanie pozície (Web master) 

• priebežné zapisovanie opisov user story (Solution owner) 

Práca tímu 

Na začiatku šprintu sme identifikovali prácu, ktorá by mala byť dokončená v rámci šprintu č. 

5. Na základe vytvorených user stories sme zadali jednotlivé úlohy pre ich splnenie. Väčšina 

úloh bola vytvorená na začiatku šprintu a niektoré sa doplnili neskôr. 

User stories 

Do šprintu boli zaradené nasledujúce user stories. 

ID Title Effort State 

10727 Zápisnice 1 Done 

10495 Návrhy 3 Done 

10536 Implementácia 

funkcií zisťovania 

vzorov čiar 

8 Done (Split) 

10537 Chýbajúce 

dokumentácie k 

úlohám 

2 Done 

Tabuľka 1 User stories v šprinte č. 5 

Opis user stories: 

• 10727 – Zápisnice – vypracovanie zápisníc 

• 10495 – Návrhy – premyslenie možných spôsobov vylepšenia určovania polohy hráča 

• 10536 - Implementácia funkcií zisťovania vzorov čiar – implementovanie 

identifikovaných metód na zisťovanie polohy hráča na ihrisku 

• 10537 - Chýbajúce dokumentácie k úlohám – doplnenie chýbajúcich opisov 

dokončených úloh 



Úlohy 

ID Title Assigned To Priority State Completed 
Work 

10009 Opis zmien po pridaní vlákien Bc. Christopher 
Liebe 

2 Done 0.5  

10496 Volania justLinesSeen - pouzitie na 
vhodnych miestach 

Bc. Filip Dian 2 Done 0.5  

10497 Volania isPlus - pouzitie na 
vhodnych miestach 

Bc. Zoltán 
Csengődy 

2 Done  4 

10498 Volania isGoalBox - pouzitie na 
vhodnych miestach 

Bc. Adam 
Mikolášek 

2 Done 3  

10499 Volania isIntersection - pouzitie na 
vhodnych miestach 

Bc. Filip Dian 2 Done 0.5  

10500 Volania isT - pouzitie na vhodnych 
miestach 

Bc. Kitti 
Nagyová 

2 Done 2  

10509 Doplnenie wiki sprintu 3,4 a 5 Bc. Kitti 
Nagyová 

2 Done 2  

10728 Doplniť chýbajúce zápisnice Bc. Christopher 
Liebe 

2 Done 1  

10729 Zapisnica 13.0 Bc. Andrej 
Kútny 

2 Done 0.5  

10730 Zapisncia 13.1 Bc. Andrej 
Kútny 

2 Done 0.5  

10791 zapisnica 14.2 Bc. Kitti 
Nagyová 

2 Done 1  

10862 Zápisnica 14.0 Bc. Zoltan 
Csengődy 

2 Done 0.5  

Tabuľka 2 Úlohy v šprinte č. 5 

Opis úloh: 

• 10009 – Opis zmien po pridaní vlákien – doplnenie opisu zmien po pridaní 

komunikačných vlákien 

• 10496 – Volania justLinesSeen- použitie na vhodných miestach – zistenie, kde sa bude 

využívať implementovaná metóda 

• 10497 – Volania isPlus – použitie na vhodných miestach - zistenie, kde sa bude využívať 

implementovaná metóda 

• 10498 – Volania isGoalBox – použitie na vhodných miestach - zistenie, kde sa bude 

využívať implementovaná metóda 

• 10499 – Volania isIntersection – použitie na vhodných miestach - zistenie, kde sa bude 

využívať implementovaná metóda 



• 10500 - Volania isT – použitie na vhodných miestach - zistenie, kde sa bude využívať 

implementovaná metóda 

• 10509 – Doplnenie wiki šprintu 3, 4 a 5 – pridanie chýbajúcich dokumentov o šprinte 

na wiki 

• 10728 – Doplniť chýbajúce zápisnice – pridanie chýbajúcich zápisníc na webstránku 

• 10729 – Zápisnica 13.0 

• 10730 – Zápisnica 13.1 

• 10731 – Zápisnica 14.2 

• 10862 – Zápisnica 14.0 

Zhodnotenie 

Šprint bol pokračovaním prác zo zimného semestra, takže prácu sme mali priradenú už vtedy 

a niektoré úlohy pribudli až počas neho. Prvý týždeň šprintu bol skôr „rozbehový“, keďže bol 

začiatok semestra. Veľa práce sa prenieslo do ďalšieho šprintu. 

Podiel práce členov tímu 

Člen tímu 
Formálne 

stretnutia 

Neformálne 

stretnutia 
Práca na taskoch 

Bc. Filip Dian 6h 8h 1 

Bc. Christopher Liebe 6h  8h 1,5 

Bc. Andrej Kútny 6h  8h 1 

Bc. Ľubomir Fischer 6h  8h 0 

Bc. Adriana Beňovičová 6h  8h 0 

Bc. Kitti Nagyová 6h  8h 5 

Bc. Adam Mikolášek 6h  8h 3 

Bc. Zoltán Csengődy 6h  8h 4.5 

Tabuľka 3 Podiel práce členov tímu 
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