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V treťom šprinte sme nadväzovali na už vytvorenú funkcionalitu, ktorú sme vylepšovali a pracovali sme na pridávaní nových widgetov. 
Implementovaný bol widget zobrazujúci prítomnosť tvrdení vo vyhľadanom článku, spolu s ich pravdivosťou. V tomto šprinte bol taktiež 
implementovaný nový monitor na strane Monantu, schopný získavať dáta ohľadom feedbacku (reakcie, zdieľania, komentáre) daného článku 
na Facebooku. Na základe zmien Facebook feedbacku v čase sme na frontende pridali widget zobrazujúci graf, ktorý zachytáva tieto zmeny. 

V predošlom šprinte boli splené všetky User stories zaradené do šprintu. Nesplnená bola jedna manažérska a jedna infraštruktúrna story, 
ktorá bola nepovinná. Tasky v jednotlivých nesplnených stories sme rozdelili a do nového šprintu boli zaradené len tie nesplnené. Okrem toho 
sme do tohto šprintu zaradili 4 User stories s celkovým počtom 15 story points a spomínaná infraštruktúrna story zahŕňajúca vylepšenia 
serveru a aplikácií bola ohodnotená pomocou 2 story points. V aktuálnom šprinte sme splnili všetky stories aj vrátane našich nepovinných 
stories a celková velocity tímu dosiahla 17 story points. 

Vrámci retrospektívy sme sa zamýšľali nad možnými vylepšeniami našej spolupráce v tíme. Diskutovali sme o zapojení viacerých členov tímu do 
prehliadok kódu a na základe toho boli dohodnuté ďalšie kroky na dosiahnutie tohto cieľa, ako napríklad zapojenie menej aj viac skúsených 
členov tímu v danej oblasti do prehliadok kódu k jednej User story. Taktiež by sme v budúcnosti chceli ešte viac minimalizovať závislosti medzi 
jednotlivými taskami, aby sa nestávalo, že sa členovia tímu budú navzájom blokovať. Oproti minulým šprintom sa nám podarilo lepšie rozdeliť 
tasky, čím sme docielili oveľa rovnomernejšie zaťaženie všetkých členov tímu. Taktiež sa zlepšila spolupráca medzi backendom a frontendom 
skoršou komunikáciou o závislostiach a iných potrebných záležitostiach či už v Jire alebo na Slacku. 

Stories
Počet Story points Akceptovaná Dôvod neakceptácie

FA-183 Improvement of article/claim/source checker 2 Áno -

FA-113 Facebook Feedback Monitoring 8 Áno -

FA-71 Article Social Network Feedback Analyses 3 Áno -

FA-67 Article Mis/informative Claim Analyses 2 Áno -



FA-209 Vylepšenia serveru a aplikácií* 2 Áno -

FA-230 Tím manažment* - Áno -

*Management/Infrastructure story 

Práca na projekte

Počet priradených taskov Počet dokončených taskov Zdôvodnenie nedokončenia Percentuálny podiel na šprinte

Dominik Hančuľák 5 5 - 14%

Peter Mačinec 5 5 - 14%

Simona Miková 7 7 - 16%

Denis Mitana 8 8 - 14%

Vajk Pomichal 5 5 - 14%

Miroslav Sumega 3 3 - 14%

František Šefčík 4 4 - 14%

Burndown chart

Velocity chart





Retrospektíva za tretí šprint

Dátum nov 18, 2019

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

Retrospektíva

Čo sme urobili dobre?

Pokračovať v komunikácii v Jire
Integrácia skupín v tíme (FE, BE), napr. popísanie JSONov
Rozdelenie úloh bolo viac vyvážené

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Určiť vzorové dáta pre nové funkcionality
Mali by sme sa viac riadiť metodikou prehliadok kódu
Zapájať väčšiu časť tímu do prehliadok kódu
Ak prvý posudzovateľ má nižšiu expertízu pred finálnym 
mergnutím, požiadať o prehliadku aj skúsenejšieho 
posudzovateľa

Akcie

Mať do piatku v druhom týždni veci pripravené na code review

Minimalizovať závislosti medzi US a taskami

Zmeniť Accepted na Reopened

Odstrániť stav Ready to deploy

Určovať vzorové dáta pre nové funkcionality

Upraviť metodiku prehliadok kódu

Zapájať väčšiu časť tímu do prehliadok kódu

Ak prvý posudzovateľ má nižšiu expertízu pred finálnym mergnutím, požiadať o prehliadku aj skúsenejšieho posudzovateľa

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
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