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1 Obsah dokumentu 

Dokument popisuje metodiku spravovania backlogu vedenom v Azure DevOps. Dôraz 

je kladený na popis spôsobu vykonania kontroly stavu projektu s dôrazom na obsah backlogu, 

pokrok dosiahnutý v šprinte a stav splnenia úloh pridelených jednotlivým členom tímu.  

 

2  Vymedzenie platnosti dokumentu 

 Popisovaná metodika je používaná výhradne pre účely tímového projektu tímu CYRAN 

a má slúžiť pre kontrolu kódu a zabezpečenie tak jeho kvality. 

 

3  Šprint backlog 

 Backlog pre tímový projekt 1 udržiavame v Azure DevOps a na nasledujúcom odkaze: 

https://dev.azure.com/FiitCyran. Manažment backlogu, teda aj jeho priebežný review je 

povinný pre každého člena tímu. Vykonáva sa priebežne. Každý člen tímu je povinný vykonať 

prehliadku Kanban Boardovej časti Boards aspoň raz za šprint. Do časti obsahujúcej Kanban 

tabulu sa používateľ dostane po kliknutí v ľavom kontextovom paneli. 

 

4 Prehliadka stavu projektu v Azure DevOps 

Člen tímu by si pri prehliadke Kanban tabule položiť nasledujúce otázky: 

 

• Otázka ohľadom obsahu 

o Pribudli v tabuli aktivity o ktorej neviem, ktoré neboli dohodnuté na začiatku 

šprintu? 

• Otázka ohľadom pokroku 

o Vzhľadom na čas (blíži sa koniec šprintu)ktoré z položiek typu Epic, Issue a 

Task sú príliš dlhý čas v stave rozpracovania? Vedel by som vykonávateľovi 

danej úlohy alebo činnosti pomôcť alebo poradiť? Pribudli v tabuli aktivity o 

ktorej neviem, ktoré neboli dohodnuté na začiatku šprintu? 

 

https://dev.azure.com/FiitCyran


• Otázka ohľadom obsahu 

o Mám všetky úlohy za ktoré som v šprinte zodpovedný ukončené? Označil som 

Task alebo Issue značkou Dokončené ale ešte som neprezentoval výsledok 

svojej činnosti? 

V prípade odpovede áno na jednu alebo viacero z vyššie  položených otázok je členovi 

tímu odporúčané kontaktovať Scrum Mastera, člena tímu zodpovedného za konkrétnu 

úlohu/úlohy pomocou tímového nástroja na komunikáciu – Microsoft Teams. 

 

5 Pravidlá prehliadky stavu projektu v Azure DevOps 

• V prípade nezrovnalostí medzi dohodnutými činnosťami na začiatku šprintu a obsahom 

Kanban tabule je členovi tímu odporúčané kontaktovať Biznis analytika. 

• V prípade, že člen tímu dokončil činnosť za ktorú bol v šprinte zodpovedný jeho 

povinnosťou je 

o túto skutočnosť oznámiť Scrum Masterovi tímu. 

o vytvoriť v skupinovej konverzácii v Teams hlasovanie o presnom čase konania 

prezentácie výsledku.  

o Ak sa blíži termín stretnutia kvôli dennému standup-u, zodpovedný riešiteľ ani 

Scrum Master tieto činnosti realizovať nemusia. Na nasledujúcom stretnutí sa 

však musí vyčleniť dostatočný priestor na prezentáciu výsledkov.  

• Výsledok ukončovanej činnosti bude podriadený schvaľovaciemu procesu podľa 

metodiky Definition of Done. 

 

6 Backlog v Azure DevOps 

Produktový backlog a šprint Backlog sa v časti Backlog v Azure DevOps zobrazuje ako 

jedna tabuľa. V ľavej časti záložky Backlogs je možné ukázať aktuálne naplánované činnosti/ 

úlohy pre prebiehajúci alebo naplánovaný šprint. V záujme dodržania princípov Scrumu sa 

členom tímu neodporúča plánovať aktivity na viac ako jeden šprint dopredu. Po kliknutí na 

odkaz s názvom šprintu sa členovi tímu zobrazí zoznam aktivít naplánovaných na aktuálne 

prebiehajúci šprint. Členovia tímu sú zodpovední za spravovanie informácií poskytnutých v 



položkách na stránke k im prideleným úlohám. Členom tímu je odporúčané svoje položky 

komentovať. Po zaradení člena tímu na vykonávanie konkrétnej úlohy je člen tímu zodpovedný 

za vloženie popisu do položky oznamujúcej predom dohodnutú náročnosť v činnosti v story 

pointoch. 

 

7 Ohodnocovanie náročnosti šprintu v story pointoch 

Náročnosť činnosti budeme hodnotiť v story pointoch podľa nasledujúceho pravidla: 

Náročnosť činnosti Typ úlohy 

10 – 15 story pointov Epic 

5 – 9 story pointov Issue 

1 – 4 story pointov Task 

 

V predchádzajúcej tabuľke sú uvedené hodnoty len orientačné, ale zato odporúčané. 

V prípade, že sa pre jeden šprint plánuje vykonať typ úlohy ktorého náročnosť zaberá min. 70% 

náročnosti v story pointoch naplánovaných pre všetky činnosti začínajúceho šprintu je potrebné 

tento typ činnosti rozčleniť na menšie. Pri plánovaní činností v začínajúcom šprinte je potrebné 

predom zohľadniť nielen náročnosť realizovaných úloh, ale aj schopnosť tímu dodávať 

inkrementy počas jednotlivých šprintov (iterácií). Úlohy manažované v šprint alebo product 

Backlogu kategorizujeme hierarchicky. V prípade, že úloha môže byť podľa svojho kontextu 

pričlenená k inej (vzťah parent - child) je odporúčané členov poddruženej úlohy túto úlohu 

spojiť s jej vlastníkom (parentom). 


