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Piaty šprint bol našim posledným tento semester. Špecifický bol aj tým, že trval o niečo kratšie, po dohode s product-ownermi mali byť všetky 
úlohy hotové v piatok počas druhého týždňa šprintu. Keďže sme si z minulého šprintu prenášali jednu User story, jednalo sa o kratší šprint a 
taktiež sa nazbieralo dosť pripomienok, ktoré sme chceli zapracovať, rozhodli sme sa do tohto šprintu nepridať žiadnu ďalšiu User story. Tento 
šprint sme teda zamerali na dokončenie úloh, ktoré sa nestihli a následné vylepšenia aplikácie. 

Do šprintu sme zaradili iba jednu User story, ktorá sa v minulom šprinte nestihla, ohodnotenú 1 story pointom. Keďže sa nám nazbieral celkom 
veľký počet pripomienok od product-ownerov a taktiež vylepšení, vytvorili sme samostatnú infraštruktúrnu story obsahujúcu len tieto úlohy. 
Story sme ohodnotili na 9 story pointov a zaradili sme ju do tohto šprintu. Story obsahuje úlohy zamerané na backend aj frontend našej 
aplikácie a niektoré úlohy sa javia byť časovo náročnejšie. Po splnení všetkých úloh a akceptovaní stories sme dosiahli celkovú velocity 10 story 
pointov. 

V poslednej retrospektíve sme vyzdvihli našu snahu o priebežné písanie dokumentácie a taktiež skoré vytvorenie metodík, podľa ktorých sa v 
tíme riadime. Tieto skutočnosti nám výrazným spôsobom uľahčili odovzdávanie finálnej dokumentácie na konci zimného semestra. Taktiež 
nám dokumentácia aj metodiky pomôžu pri opätovnej práci na tímovom projekte v letnom semestri. Ako skoro každý šprint, aj teraz sme 
ocenili angažovanosť jednotlivých členov pri výbere úloh a následne priebežnú prácu na daných úlohách.  

Stories

Počet Story points Akceptovaná Dôvod neakceptácie

Sources Sharing the Claim 1 Áno  -

Zapracovanie pripomienok a vylepšení 9 Áno  -

Tímový manažment - Áno  -



Práca na projekte

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

Dominik Hančuľák 2 2 - 14%

Peter Mačinec 3 3 - 14%

Simona Miková 2 2 - 15%

Denis Mitana 2 2 - 14%

Vajk Pomichal 3 3 - 15%

Miroslav Sumega 3 3 - 14%

František Šefčík 1 1 - 14%

Burndown chart

Velocity chart

Poznámka: Velocity oproti posledným šprintom poklesla, pretože sa jednalo o kratší šprint s menším počtom stories.



Export úloh z Jiry
Export_uloh_sprint5.pdf

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/8421493/Export_uloh_sprint5.pdf?version=1&modificationDate=1576278196913&api=v2


Retrospektíva za piaty šprint

Dátum dec 12, 2019

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

Retrospektíva

Čo sme urobili dobre?

Priebežná práca na dokumentácii počas semestra
Vytvorenie potrebných metodík už počas prvých šprintov
Adekvátne ohodnotenie story vzhľadom na počet taskov v 
nej

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Zapisovať do komentárov v Jire prípadné zmeny vopred 
dohodnutých jsonov

Akcie

Zatvárať PR asap (do 2 dní)

Zapisovať do komentárov v Jire prípadné zmeny vopred dohodnutých jsonov

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

