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Retrospektíva z piateho šprintu 
 

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

za zimný semester. Zaoberal  sa výsledkami prepájania scenárov do komplexných celkov 

a obsahom odpovedí na preddefinované otázky. 

 

Dátum a čas konania 
Utorok 17. Decembra, od ( cca ) 20 :0 0 - 

21:12ho d. 

Miesto konania konferenčný hovor v General channel v 

Microsoft Teams 

Retrospektíva za šprint: 9. Decembra - 18. Decembra 

Účastníci Jakub Perdek, Peter Spusta, Viktor 

Matovič, Nikola Karakaš, Abd Saleh 

Spracovateľ Jakub Perdek 

Tabuľka 1: Informácie o retrospektíve piateho šprintu 

 

 

 

Priebeh stretnutí 

Účastníkom boli položené nasledujúce otázky s nasledujúcimi odpoveďami: 

• Čo sa nám podarilo vykonať? 

Viktor: Vytvoril funkcionalitu na obranu pred CSRF útokom pre naše 

formuláre. Pracoval na funkcionalite jednotkových testov. 

Saleh:  Spravil refaktoring kódu a validáciu formulárov. 

Jakub:  Vytvoril šablónu pre manažovanie rolí používateľov pre používateľa  

s oprávnením admin. Umožnil aby bolo možné zmeniť role jednotlivým 

registrovaným používateľom cez toto rozhranie. Vytvoril finálnu šablónu 

poskytujúcu víťazný kód infiltrovanému používateľovi.  

Nikola: Vypracoval dokumentáciu pre  eshop a vygeneroval JavaDoc.  

Peter: Umožnil odoslanie kúpených produktov používateľovi na frontend 

a spravoval databázu.  

 

 

 

 



 

• Čo sa nám nepodarilo vykonať? 

Viktor: Lepšie keby mal viac času pracovať viac na úlohách tímového projektu. 

Saleh: Nemal veľa času. 

Jakub: Nedokončil polovicu JavaDoc dokumentácie. 

Peter: Neurobil reštruktualizáciu kódu. 

Nikola: Nič čo by mal naplánované sa mu nepodarilo nevykonal.  

 

• Aké problémy sme identifikovali alebo máme? 

Viktor: Znovu má málo času, mal náročný týždeň. 

Saleh: Málo času. 

Jakub: Mali by sme viac pracovať na funkcionalite a scenároch. 

Peter: Problémy s notebookom a málo času. 

Nikola: Nemal problémy. Rovnako mal málo času. 

 

• Čo by sme v nasledujúcom šprinte zlepšili? 

Zlepšenie práce na KYPO a viac kontaktovať univerzitných študentov 

majúcich projekty s KYPO. Nájsť niekoho kto zoberie zodpovednosť za 

dodanie KYPO. Konečne dostať Projekt Backlog. 

 

 

Záver 

Usilovať sa aby bola zabezpečená KYPO funkcionalita a projektový Backlog.  

 


