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1 Obsah dokumentu 

Dokument popisuje metodiku  dokumentácie vytváranú v rámci tímu CYRAN. 

Zameriavame sa na pravidlá a postupy pri dokumentovaní vytvorenej funkcionality ako aj 

priebehu šprintov. 

 

2  Vymedzenie platnosti dokumentu 

 Popisovaná metodika je používaná výhradne pre účely tímového projektu tímu CYRAN 

a je určená pre tvorbu kvalitnej a zrozumiteľnej dokumentácie.  

 

3  Technická dokumentácia 

 Dokumentáciu vypracováva člen tímu, ktorý sa rozhodol ju spracovať. Podmienkou je, 

aby ju po dokončení posúdil, prípadne aj doplnil, autor kódu. Dokumentáciu by si mal prečítať 

každý člen tímu a poskytnúť jej autorovi spätnú väzbu. Pri revízii kódu sa kontroluje aj 

dokumentácia a okomentovanie kódu. Pokiaľ je projektov viac, pre každý sa vytvorí 

samostatný dokument. Zjednotenie týchto dokumentov sa uvedie v dokumente inžinierskeho 

diela. 

 

4 Zápisnice zo stretnutí 

 Po každom stretnutí sa spíšu poznámky z myšlienok, problémov, chýb a ďalších 

informácií, ktoré členovia tímu a product owner povedali. Dôraz je kladený na biznis procesy, 

ale aj prípadné riziká a odkonzultované rozhodnutia. Z týchto zápisníc sa zhotovia úlohy, ktoré 

sa budú v šprintoch realizovať. Dokumenty pravidelne vkladáme na stránku tímu. 

 

5 Zápisnice zo stretnutí 

 Spôsob akým kvalitne a efektívne dosiahneme svoje ciele by mal byť spísaný 

v metodikách. Cieľmi môže byť zlepšenie komunikácie alebo lepšia revízia kódu 

nepripúšťajúca nekvalitný kód. Metodiky rovnako zverejňujeme na našu stránku pod menom 

konkrétnej metodiky. 



6 Dokumentácia retrospektívy šprintov 

 Po skončení šprintu diskutujeme o jeho priebehu, problémoch a zlepšeniach organizácie 

jednotlivých úloh a ich vykonávania. Základnými otázkami, na ktoré musí v priebehu 

retrospektívy zodpovedať každý účastník sú: 

• Čo sa nám podarilo vykonať? 

• Čo sa nám nepodarilo vykonať? 

• Aké problémy sme identifikovali alebo máme? 

• Čo by sme v nasledujúcom šprinte zlepšili? 

 

Prípadne začne aj diskusia k identifikovaným problémom alebo návrhom na zlepšenie. 

V prípade, že sa niekto nemôže zúčastniť informuje ostatných členov tímu. Výsledky 

z retrospektívy by mali byť pochopené každým členom tímu, ktorý by sa nimi mal zároveň aj 

riadiť.  

 

Priebeh retrospektívy je nasledovný: 

• Scrum master sa opýta prvú z otázok vybratého člena 

• Menovaný člen na ňu odpovie 

• Jeden z členov zapisuje rozhovor pre jeho dokumentáciu 

• Po skončení môžu ostatní niečo dodať alebo sa opýtať 

• Scrum master sa opýta otázku ďalšieho člena tímu, až kým sa neopýta všetkých. 

Potom sa opýta ďalšiu otázku. Týmto spôsobom pokračuje pre všetky menované 

otázky. 

Po skončení sa z retrospektívy vytvorí dokument. Retrospektívu rovnako zverejňujeme na 

stránke tímu. 

 

7 Ostatné dokumenty 

V priebehu vypracovávania scenárov alebo dokumentovania môžu vzniknúť artefakty. 

Sú nimi napríklad manuály k nástrojom pre Kali Linux alebo tutoriály pre inštaláciu KYPO. 

Tieto artefakty musia byť zverejnené na wiki stránke tímu.  Členovia tímu ich môžu zverejniť 

aj na svojej stránke tímu v sekcii download.  


