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Celkové zhodnotenie

V rámci šprintu sa nám podarilo spraviť 100% stories (20 z 20).

Stále nemáme reálne dáta, hoci sú už navážené vzorky. Vnímame, že táto skutočnosť
ovplyvní výsledok našej práce, pretože nebudeme mať dostatok času na prácu s reálnymi

dátami.

Story s emailami a mapami pri poliach sme vyhodnotili ako ukončené, aj keď neboli na 100%

funkčné, pretože sme nimi vybudovali dobré prototypy. V ďalšom šprinte ich plánujeme

dotiahnuť do finálnej podoby.

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

Katarína Filip Zuzana Rastislav Marek Matúš Peter
Naplánované SP 4 8 6 7 9 10 10

Spravené SP 4 8 6 7 9 10 10
Odrobené h. 7,67 9 6 7,16 8 10 11

Burndown graf





Zhodnotenie procesu

Plusy

- Podarilo sa nám robiť celkom priebežne a nie na poslednú chvíľu
- Všetci mali všetko načas(pred stretnutím s ukončením šprintu) nahodené

v Jire

- Pri odhadoch sme viac realistický – vieme už lepšie, presnejšie odhadovať

Mínusy

- Mali sme ťažký rozbeh šprintu po prestávke medzi semestrami

- Úlohy vo webovom tíme na seba nadväzovali, museli sme si ich meniť, boli

od seba závislé

- Nerátali sme s predošlými chybami a následnými opravami pri časových

odhadoch nových úloh (niekedy vieme, že sú tam nedostatky a neberieme

to do úvahy)

- Na burndown grafe vidíme, že problémom je aj to, kedy si zapíšeme

urobenie taskov alebo stories. Vieme, že sme robili priebežne, avšak ak

sme si to nezadali do Jiry.

Postupy na zlepšenie

- Zlepšenie v nadväznosti úloh – vo webovom tíme budeme dávať súvisiace

úlohy (napr. Backend a frontend toho istého) jednému človeku

- Budeme si priebežne zapisovať robotu tak ako robíme a nie pred

posledným stretnutím v rámci šprintu.

Zhodnotenie produktu

Plusy

- Webový tím - Po šprinte bolo naozaj vidno, že sme niečo spravili –

podarilo sa nám dorobiť takmer celú časť pre usera stránky

- Webový tím - Pohli sme sa v implementácií emailov, mapy na stránke

a pod., aj keď to treba ešte vylepšiť
- Dátový tím – podarilo sa celkovo pripraviť kompletnú pipeline (už chýbajú

len dáta)

Mínusy

- Stále nemáme dáta, hoci sú už navážené vzorky – vnímame, že to

ovplyvní výsledok našej práce

- Vo webovom tíme nechávame po sebe „neporiadok v kóde“



Postupy na zlepšenie

- Ostáva nám len dúfať, že dáta budú čím skôr

- Vo webovom tíme si budeme dávať viac pozor na to, ako po sebe necháme

kód


