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Celkové zhodnotenie

V rámci šprintu sa nám podarilo spraviť 100% stories (16 zo 16).

V rámci posledného šprintu zimného semestra sa nám podarilo v dátovom tíme zjednotiť
celkovú prácu a pripraviť pipeline na spracovanie dát, ktoré zatiaľ stále nemáme. Webový tím

spojazdnil základnú funkcionalitu webu, ku ktorému môžeme budúci semester nabaľovať
ďalšiu funkcionalitu.

Prehľad SP(story pointov) a hodín pre jednotlivých členov v rámci šprintu:

Katarína Filip Zuzana Rastislav Marek Matúš Peter
Naplánované SP 7 5 7 7 8 8 9

Spravené SP 7 5 7 7 8 8 9
Odrobené h. 11,8 4,75 6,75 6,75 5,5 8 7

Celkový podiel práce jednotlivých členov v rámci šprintu:

Katarína Filip Zuzana Rastislav Marek Matúš Peter
Percentuálny podiel 17% 12,5% 14% 14% 13% 15% 14,5%

Zhodnotenie procesu

Plusy

- Dokumentáciu sme si písali priebežne, rozdelili sme si počas šprintu

a nerobili sme všetko toto na konci

- Pracovali sme celý šprint a nie len na konci

- Ukončili sme všetky zadefinované User Stories

- Na 100% sme dodržali pravidlá Jiry a nemali sme v tomto žiadne

nedostatky

Mínusy



- Zabudli sme si vytvoriť stories pre veci, ktoré sme mali v tomto šprinte

vykonať a to sa odráža aj na odrobených hodinách Kataríny, ktorá to

zobrala na seba

- Jedna z Petrových stories sa prekrývala so story u Kataríny – zle sme to

naplánovali a tým pádom jeho čas bol nižší ako story pointy, keďže to už
predtým spravila a bolo to možné znovupoužiť

- Pri stretnutiach často miešame, preskakujeme medzi témami,

nedoriešime jednu vec a ideme na ďalšiu.. a pod.

Postupy na zlepšenie

- Dávať si pozor na to, aby sme nezabudli medzi stories zaradiť to, čo

potrebujeme vykonať na základe požiadaviek product ownera

- Snažiť sa identifikovať prekryvy pri úlohách a zohľadniť ich pri plánovaní

šprintu

Zhodnotenie produktu

Plusy

- Tešili sme sa z toho, že dorazili vzorky, ktoré bolo možné merať, následne

sme ich pripravili na meranie

- Webový tím naimplementoval funkčnú základnú funkcionalitu webu

- Dátový tím pripravil ucelené predspracovanie dát, pipeline na dáta

Mínusy

- Vzorky boli vlhké a z meraní nič nebolo, takže opäť konštatujeme, že stále

nemáme reálne dáta

Postupy na zlepšenie

- Nevieme ovplyvniť získanie dát


