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Vedúci tímu: Branislav Pecher, Ivan Srba

Členovia tímu:  Dominik Hančuľák, Peter Mačinec, Simona Miková, Denis Mitana, Vajk Pomichal, Miroslav Sumega, František Šefčík

Dátum vytvorenia:  21.04.2020  

V desiatom šprinte sme sa zamerali na pridanie možnosti položenia otázky jednému z expertov, ktorí budú dostupní v našej aplikácii. Táto 
story zahŕňala funkcionalitu, na základe ktorej si chatbot od používateľa vypýtal otázku, ktorú chce položiť expertovi spolu s emailom, na ktorý 
mu bude následne zaslaná odpoveď.Taktiež sme sa v značnej miere zamerali na refaktoring a vylepšenia aplikácie (napríklad zapracovanie 
pripomienok product-ownerov k dizajnu či zlepšenie responzivity).

V predošlom šprinte sme dosiahli velocity 20 story pointov. Okrem stories bolo zaradených do tohto šprintu aj pár taskov, ktoré si vyžadovali 
ešte menšie úpravy alebo drobné zmeny funkcionality. Do tohto šprintu sme zaradili 2 User stories a 2 stories pokrývajúce vylepšenie 
notifikácií a potrebný refaktoring. Celkovo bola predpokladaná velocity 20 story poitov. Okrem pár menších úprav a jednému blokovanému 
tasku sa nám podarilo dokončiť všetky úlohy a nakoniec boli všetky stories aj akceptované product-ownermi. Podarilo sa nám teda dosiahnuť 
celkovú predpokladanú velocity 20 story pointov.

Počas retrospektívy sme vyzdvihli vždy dobrú komunikáciu v tíme a pokračovanie vo vykonávaní testov na backende, ktoré skutočne pokrývajú 
všetku dôležitú funkcionalitu. Okrem toho sme kladne hodnotili aj zlepšenie code reviews na frontende, ako aj to, že sa začalo pracovať na 
väčšine úloh už v prvom týždni. Do ďalšieho šprintu by sme chceli ešte vylepšiť priebežnú prácu na úlohách a hlavne čo najskôr začať pracovať 
na taskoch, ktoré sú blokujúce pre iné tasky. Taktiež si dáme viac záležať na lepších opisoch úloh v Jire. 

Stories

Počet Story points Akceptovaná Dôvod neakceptácie

List Expert Opinion Requests 1 Áno -

Ask an Expert Scenario 9 Áno -

Refaktoring 7 Áno -

Vylepšenie notifikácií 3 Áno -

Aktivity po šprinte - - -



Práca na projekte

Počet priradených 
taskov

Počet dokončených 
taskov

Zdôvodnenie nedokončenia Percentuálny podiel na 
šprinte

Dominik 
Hančuľák

5 4 Task čiastočne blokovaný taskom z BE 15%

Peter Mačinec 5 4 Task blokovaný iným taskom zaseknutým na 
PR

14%

Simona Miková 6 5 Potreba pár úprav vo funkcionalite 15%

Denis Mitana 2 2 14%

Vajk Pomichal 4 4 14%

Miroslav Sumega 2 2 14%

František Šefčík 4 4 14%

Burndown chart

Velocity chart



Export úloh z Jiry
Export_uloh_sprint10.pdf

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/15859740/Export_uloh_sprint10.pdf?version=1&modificationDate=1587596580580&api=v2


Retrospektíva za desiaty šprint
Date apr 14, 2020

Participants Peter Mačinec ,  ,  ,  ,  ,  , Dominik Hančuľák Simona Miková Miroslav Sumega Vajk Pomichal Denis Mitana František Šefčík

Retrospektíva

Čo sme urobili dobre?

Komunikácia v tíme
Dobré testovanie na BE
Zlepšenie code reviews na FE
Začalo sa pracovať viac aj prvý týždeň

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Venovať sa taskom priebežne (začať integrovať v piatok)
Lepší opis taskov
Blokujúce (alebo problémové) tasky vyriešiť ako prvé (čím 
skôr)

Akcie

Venovať sa taskom priebežne (začať integrovať v piatok)

Pracovať na taskoch hlavne prvý týždeň (spravené 2/3 roboty)

Blokujúce (alebo problémové) tasky vyriešiť ako prvé (čím skôr)

Lepší opis taskov

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~pmacinec
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~dhanculak
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~smikova
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~msumega
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~vpomichal
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~dmitana
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/display/~fsefcik
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