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Vrámci tohto šprintu sme už pracovali na konkrétnych User Stories, ktorých cieľom bolo pridanie ďalších funkcionalít nášho systému. Vytvárali 
sme endpointy na komunikáciu s centrálnym úložiskom, odkiaľ získavame potrebné dáta o zdrojoch a článkoch, ako aj informácie o 
dôveryhodnosti zdroja. Na frontende sa vytvárali stránky s formulárom na zadávanie vstupu ako aj samotné widgety zobrazujúce informácie o 
získanom vstupe. Stories v tomto šprinte boli ohodnotené pomocou story points, ich rozdelenie môžeme vidieť v tabuľke nižšie.

Z predošlého šprintu nebola okrem manažment story pokrývajúcej metodiky práce, na ktorých sme neustále pracovali, prenesená žiadna 
ďalšia story. Story Metodiky práce bola automaticky zaradená do tohto šprintu. Okrem nej bolo do šprintu zaradených 5 User stories s 
celkovým súčtom 11 story points. Kedže sme potrebovali vyriešiť niektoré vzniknuté problémy so serverom a vylepšiť stav aplikácii, pre ich čo 
najlepšie fungovanie v budúcnosti, zahrnuli sme do tohto šprintu aj jednu infraštruktúrnu story ohodnotenú na 3 story points.  Zahŕňala úlohy 
ako pridanie monitorovania chýb a alertovacieho systému, pridanie https, príprava zálohovacieho skriptu na dáta, inicializáciu disku a pod. Ako 
posledná story v šprinte bola manažérska story obsahujúca úlohy potrebné pre správne riadenie a fungovanie tímu, ako aj generické úlohy 
opakujúce sa každý šprint (nasadenie na produkciu, sumarizácia šprintu). Splniť sa stihli všetky stories okrem spomínanej infraštruktúrnej 
story, ktorá bola nepovinná a celková velocity tímu dosiahla 11 story points. 

Po uplynutí 2 týždňa tohto šprintu sme mali vybratú a úspešne nahodenú šablónu na frontende, vytvorené stránky Dashboard a Checker s 
možnosťou zadávania vstupu s dostupným autocompletom a rozpoznania či sa jedná o tvrdenie, url zdroja alebo konkrétneho článku. V prvých 
2 vytvorených widgetoch zobrazujeme informácie o článku, prípadne zdroji ako aj dôveryhodnosť zdroja. Tak ako v minulom šprinte, aj teraz sa 
ukázala prínosná veľmi dobrá komunikácia medzi členmi tímu (taktiež vytvorenie kanálu integration v Slacku, kde sa riešia potrebné záležitosti 
medzi frontendom a backendom) a priebežná práca na úlohách. 

Stories

Počet Story 
Points

Akceptovaná Dôvod neakceptácie/nedokončenia

FA-78 Claim Match Selection 3 Áno -

FA-76 Source Credibility Analyses 1 Áno -

FA-68 Article Source Credibility Analyses 3 Áno -



FA-65 Article/Source/Claim Input 
Detection

3 Áno -

FA-61 Shortcut to Checkers  1 Áno -

FA-155 Tím manažment* - - Nepovinná managment story 

FA-5 Metodiky práce* - - -

FA-129 Vylepšenie serveru a aplikácií*  3 - Infrastruce story obsahovala tasky s nižšou prioritou oproti User 
stories

*Infrastructure/Management Stories

Práca na projekte

Počet priradených 
taskov

Počet dokončených 
taskov

Zdôvodnenie nedokončenia Percentuálny podiel na 
šprinte

Dominik 
Hančuľák

5 5 - 15%

Peter Mačinec 8 8 - 14%

Simona Miková 6 6 - 14%

Denis Mitana 7 7 - 14%

Vajk Pomichal 6 6 - 15%

Miroslav 
Sumega

9 8 Zle odhadnutá časová náročnosť ostatných 
taskov 

14%

František Šefčík 6 6 - 14%

Burndown chart

Velocity chart



Export úloh z Jiry
Export_uloh_sprint2.pdf

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/5996579/Export_uloh_sprint2.pdf?version=1&modificationDate=1573646699437&api=v2


Retrospektíva za druhý šprint

Dátum 04 Nov 2019

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

Retrospektíva

Čo sme urobili dobre?

Aktívny prístup členov (riešia sa aj veci navyše, ktoré dávajú 
zmysel)
Rozdelnie úloh bolo vyváženejšie
Stihlo sa všetko z US

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Zapisovanie opisov zo stretnutí do Jiry
Viac komunikovať s product ownerom keď sú nejasnosti
Nahrávať si stretnutie
Priebežne presúvať US do Done
Minimalizovať závislosti medzi US a taskami

Akcie

Mať do stredy v druhom týždni veci pripravené na code review

Upraviť metodiku komunikácie o diskusiu k úlohám

Záver z komunikácie ohľadom úloh zdokumentovať v Confluence alebo v komentári v Jire

Spraviť poriadny opis taskov

Minimalizovať závislosti medzi US a taskami

Priebežne presúvať US do Done

Pridať stav Accepted pre US

Vyhodiť nepotrebné stavy taskov (In review, Reopened)

Nahrávať si stretnutie

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

