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Retrospektíva z tretieho šprintu 
 

Scrum tím čislo 19 sa stretol pre vyhodnotenie šprintu v ďalšej z jeho retrospektív. 

Zaoberal  sa pokrokom na scenároch a obsahom odpovedí na preddefinované otázky. 

 

 

Dátum a čas konania 
Utorok 24. Novembra, od ( cca ) 11 :0 0 - 12 

:36 ho d. 

Miesto konania konferenčný hovor v General channel v 

Microsoft Teams 

Retrospektíva za šprint: 16. Novembra - 25 . Novembra 

Účastníci Jakub Perdek, Peter Spusta, Viktor 

Matovič, Nikola Karakaš, Abd Saleh 

Spracovateľ Jakub Perdek 

Tabuľka 1: Informácie o retrospektíve tretieho šprintu 

 

 

 

Priebeh stretnutí 

Účastníkom boli položené nasledujúce otázky s nasledujúcimi odpoveďami: 

• Čo sa nám podarilo vykonať? 

Viktor: Pracoval na backende, chce poskytnúť ďalšiu funkcionalitu. 

Saleh: Pracoval na frontende, robil revíziu a refaktoring vytvoreného kódu. 

Šablóny, ktoré neboli responzívne urobil responzívnymi. 

Jakub: Pracoval na frontende a dokumentácii. Vytvoril šablónu pre 

dokončenie objednávky s možnosťou stiahnuť zakúpene súbory. Vytvoril 

funkcionalitu košíka s možnosťou pridávať a odoberať prvky. Ďalej zozbieral 

všetky dokumenty a napísal štyri metodiky k riadeniu pre ich zlúčenie do 

dokumentu o manažmente projektu. Vytvoril tiež diagram nasadenia 

a skompletizoval dokument inžinierske dielo. 

Nikola: Doplnil dokumentáciu k technickej časti eshopu. 

Peter: Po vytvorení databázy pripravil niektoré REST služby. Umožnil 

používať Cors hlavičky pre ladenie aplikácie. 

 

• Čo sa nám nepodarilo vykonať? 

Viktor: Viac času a funkcionality by mal venovať backendu. 

Saleh: Potrebuje funkcionalitu z backendu pre tvorbu ďalšej funkcionality. 

Napríklad uloženie informácií o platobnej karte. 



Jakub: Frontend by mohol byť používateľsky príťažlivejší formou rôznych 

správ pre používateľa. Dokumentácia je ale dôležitejšia. 

Peter: Viac služieb, by chcel vytvoriť na backende. 

 

• Aké problémy sme identifikovali alebo máme? 

Viktor: Málo času má  venovať sa backendu a TP vôbec. 

Saleh: Problém s chýbajúcou funkcionalitou na backende. 

Jakub: Word blbne a nedá sa v ňom nastaviť hierarchia nadpisov. Viacerí 

odpovedajú a komunikujú neskoro.  

Peter: Lepšia komunikácia v tíme. 

Nikola: Nemá problémy 

 

• Čo by sme v nasledujúcom šprinte zlepšili? 

Lepšia komunikácia a skoršie riešenie problémov je odpoveď od väčšiny 

z nás. Nikola si myslí, že to čo by sa malo zlepšiť nezáleži na tíme, ale na 

dodaní prístupov z MUNI. 

 

 

 

Záver 

Účastníci by mali častejšie overovať poštu, a v prípade ich zaneprázdnenia dopredu informovať 

ostatných členov tímu. 

 

 


