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Retrospektíva zo štvrtého 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 8. Decembra, od ( cca ) 10 :0 0 - 11 :42 

ho d. 

Miesto konania konferenčný hovor v General channel v 

Microsoft Teams 

Retrospektíva za šprint: 26. Novembra - 8. Decembra 

Účastníci Jakub Perdek, Peter Spusta, Viktor 

Matovič, Nikola Karakaš, Abd Saleh 

Spracovateľ Jakub Perdek 

Tabuľka 1: Informácie o retrospektíve štvrtého šprintu 

 

 

 

Priebeh stretnutí 

Účastníkom boli položené nasledujúce otázky s nasledujúcimi odpoveďami: 

• Čo sa nám podarilo vykonať? 

Viktor: Pomohol s mapovaním na backende. 

Saleh: Dokázal spustiť časť KYPO – kypo trainings aj s backendom. Zaviedol 

protokol https na webovú stránku tímu. 

Jakub:  Našiel a nakonfiguroval databázu. Vytvoril REST metódy pre SQL 

injekcie a dokončil kód na backende pre scenár. Integroval tento kód s ním 

vytvorenými šablónami pre manažovanie zákazníkov v obchode. Vytvoril 

a urobil funkčnou aj šablónu na pridávanie produktu do eshopu. Umožnil aj 

používateľovi preposlať email pri zabudnutí hesla na emailovú adresu 

zaregistrovaného zákazníka.  

Nikola: Spravil review na backende a dokumentáciu. 

Peter: Pomohol s backendom. Inicializoval ORM mapovanie pre tabuľku 

používateľov. 

 



 

• Čo sa nám nepodarilo vykonať? 

Viktor: Chcel pomôcť na backende, ale nemal čas. 

Saleh: Plánované zavedenie protokolu https na webovú stránku tímu sa mu 

napokon podarilo urobiť. 

Jakub: Stále nie sú prístupné niektoré závislosti pre Kypo.  

Peter: Nemal viac času na tvorbe ďalšej funkcionality na Backende. 

Nikola: Nemal problémy. 

 

• Aké problémy sme identifikovali alebo máme? 

Viktor: Má málo času. 

Saleh: Bolo by lepšie pracovať nie remotne. 

Jakub: Od začiatku tvorby nemáme session a bolo by dobré dokončiť časť 

s vydaním produktu po zaplatení, pretože produkty stále nie sú načítané do 

výslednej šablóny. Rovnako organizovanie sprint review je náročné pre rôzne 

harmonogramy jednotlivých členov tímu. 

Peter: Rovnako má málo času, pretože má 4 odovzdania tento týždeň. 

Nikola: Zlá koordinácia v tíme. 

 

• Čo by sme v nasledujúcom šprinte zlepšili? 

Vymedzili by sme viac času pre jednotlivé úlohy a prácu na šprinte. 

Komunikácia je často zdĺhavá a väčšinou len vymenujeme, čo sme spravili alebo 

opravujeme chyby. Je potrebné viac komunikovať nevyhnutné a podstatné 

záležitosti. 

 

 

 

Záver 

Komunikovať to podstatné a  vymedziť primeraný čas riešeniu jednotlivých úloh.  

 

 


