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Vo ôsmom šprinte sme sa zamerali na ďalšie vylepšenia na dashboarde a vo vyhľadávaní. Do šprintu sme tiež zaradili story na pridanie scenáru 
pre chatbota týkajúceho sa článkov a vysvetlenia widgetov, ktoré máme k článkom dostupné. Taktiež sme začali pracovať na novej 
funkcionalite notifikácií pre používateľov. Pridali sme emailového klienta a možnosť prihlásenia na našu stránku a možnosť uloženia filtra, pre 
ktorý chce používateľ dostávať notifikácie pri pribudnutí nových článkov/tvrdení/zdrojov. V ďalších šprintoch sa pridá aj funkcionalita na správu 
týchto notifikácií.

V predošlom šprinte sme dosiahli velocity 21 story pointov a taktiež sme si do tohto šprintu nepreniesli žiadnu User story navyše. Do tohto 
šprintu sme zaradili 3 User Story s celkovým ohodnotením 22 story pointov. V tomto šprinte sa nám nepodarilo splniť User story pre pridanie 
ďalšieho scenáru do chatbota, pretože bolo nutné zapracovať na úlohách iných členov tímu, ktorí počas šprintu ochoreli. Po ukončení šprintu 
sme teda dosiahli velocity 17 story pointov.

Podarilo sa nám zvládnuť neštandardnú situáciu v tíme, kedy 2 členovia tímu ochoreli a bolo potrebné reagovať a prerozdeliť jednotlivé úlohy. 
Úlohy sa nám úspešne podarilo reorganizovať a prioritizovať podľa dostupných zdrojov. Taktiež sa nám poradilo vyriešiť problémy s opismi 
úloh a ich zmenami v Jire z minulých šprintov. Počas tohto šprintu sa dohodnuté pravidlá dodržiavali a taktiež v Jire pribudli k opisom úloh 
ikonky, predstavujúce stav jednotlivých menších úloh, podľa ktorých sa vedia orientovať aj ostatní členovia tímu. Podarilo sa nám dosiahnuť 
efektívnejšiu komunikáciu medzi jednotlivými členmi tímu, ktorú sme sa rozhodli ešte vylepšiť dohodou o koordinácii času viacerých členov 
tímu, kedy budú pracovať na úlohách z tímového projektu.

Stories

Počet Story points Akceptovaná Dôvod neakceptácie

Dashboard and search improvement 10 Áno -

Create Monitoring Notifications 7 Áno -

Argumentation Scenario - Articles 5 Nie Nedokončenie taskov

Aktivity po šprinte - - -



Práca na projekte

Počet 
priradených 

taskov

Počet 
dokončených 

taskov

Zdôvodnenie nedokončenia Percentuálny podiel 
na šprinte

Dominik 
Hančuľák

2 1 - 10%

Peter 
Mačinec

4 4 - 16%

Simona 
Miková

3 3 - 10%

Denis 
Mitana

3 2 Na story sa v tomto šprinte nezačalo pracovať, kvôli nutnosti 
prerozdelenia úloh počas šprintu.

17%

Vajk 
Pomichal

1 1 - 16%

Miroslav 
Sumega

2 2 - 15%

František 
Šefčík

2 2 Na story sa v tomto šprinte nezačalo pracovať, kvôli nutnosti 
prerozdelenia úloh počas šprintu.

16%

Burndown chart

Velocity chart



Poznámka: K velocity dosiahnutej v tomto šprinte (10 story pointov) pripočítavame 7 story pointov za User story Create Monitoring 
Notifications. Úlohy v nej boli dokončené, avšak vyžadovali si mnoho refaktoringu a doplnenia funkcionalít, a preto sme ich tiež presunuli do 
ďalšieho šprintu, kde sa tieto veci doplnia. 

Export úloh z Jiry
Export_uloh_sprint8.pdf

https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/11927624/Export_uloh_sprint8.pdf?version=1&modificationDate=1584575880827&api=v2
https://team03-19.studenti.fiit.stuba.sk/confluence/download/attachments/11927624/Export_uloh_sprint8.pdf?version=1&modificationDate=1584575880827&api=v2


Retrospektíva za ôsmy šprint

Dátum mar 17, 2020

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

Retrospektíva

Čo sme urobili dobre?

Evidencia úloh v Jire (popisy, obrázky, ...)
Spolupatričnosť členov tímu
Efektívnejšia komunikácia
Reorganizácia a prioritizácia úloh podľa dostupných zdrojov

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Koordinovať sa v konkrétny čas cez Skype/Google Meet...
Určiť ľudí na Code Review na stretnutí priamo na dané tasky
Nerobiť unáhlene veľké rozhodnutia (výber knižníc,...)

Akcie

Koordinovať sa v konkrétny čas cez Skype/Google Meet...

Venovať sa taskom priebežne (začať integrovať v piatok)

Evidovať si v Jire závislosti medzi taskami

Určiť ľudí na Code Review na stretnutí priamo na dané tasky

Keď sa robia veľké rozhodnutia, komunikovať to s ďalšími ľuďmi

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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