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Celkové zhodnotenie

2 tasky ostali v stave in progress – Setup vývojového a produkčného prostredia, Návrh

webstránky – k setupu sme sa nedostali, pretože sme ešte nezačali implementovať a najskôr

sme chceli dorobiť web stránku do tímu, návrh web stránky produktu sme začali, ale zaseklo

sa to na tom, že sme nemali presne definované ešte niektoré veci v rámci UC, a potrebovali

sme stretnutie, kde sme sa pýtali otázky product ownera a ďalšie veci si ujasnili

Ostatné tasky sme všetky spravili do DONE.

Granularita úloh v rámci šprintu nebola vhodná, potrebujeme to rozložiť na menšie. Mali

sme problém aj so Story pointami, ich stanovením pre nás – čo vlastne znamenajú, celkovo

ich abstrakciou – dohodli sme sa, že story pointy budeme prideľovať podľa nášho odhadu

hodín.

Keďže sme doteraz mali problém dostať sa k vzorkám technickej konopy z rôznych

objektívnych dôvodov, p. Marko našiel ochotného človeka, ktorý môže pestovať
v dostatočne dobrých podmienkach aj cez zimu technické konope pre získanie ďalších

vzoriek. Budeme ich môcť využiť na zostavenie modelu, keďže iné nemáme ☹.

Celkový podiel práce jednotlivých členov v rámci šprintu:

Katarína Filip Zuzana Rastislav Marek Matúš Peter
Percentuálny podiel 14% 14% 14% 15% 14% 15% 14%

Zhodnotenie procesu

Plusy

- Ukončenie prác na tímovom webe

- Udomácnenie sa v práci s Jirou

- Lepšie štruktúrovaná komunikácia s vedúcimi a aj medzi sebou

- Snaha zakomponovať ďalšiu SCRUM techniku – planning poker



- Odovzdanie prihlášky na TP cup

Mínusy

- Nie vhodne určená, nezosúladená granularita stories a taskov s product

ownerom

- Tímom neuchopené story pointy, doteraz boli len aby boli

Postupy na zlepšenie

- Ujasniť granularitu stories a taskov

- Zadefinovať story pointy a ich význam pre nás

Zhodnotenie produktu

Plusy

- Lepšie uchopenie dát zo spektrometra a ich interpretácia

- Zadefinovanie biznis cieľov a Use Caseov finálneho produktu(webovej

aplikácie)

- Rozbehanie kolaboratívneho prostredia pre vývoj dátového modelu

Mínusy

- Stále nemáme vzorky na meranie dát a v tejto časti sa nemôžeme pohnúť
ďalej

- Neidentifikovali sme postup na vhodnú reprezentáciu dát do dátového

modelu (aj keď sme sa tomu intenzívne venovali)

Postupy na zlepšenie

- Pripraviť si ďalšie otázky pre p. Saba ohľadom reprezentácie dát

- Ďalej postupovať v analýze a štúdiu spektrometrie, vedeckých článkov,

hľadaní súvislostí...


