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Celkové zhodnotenie

V rámci šprintu sa nám podarilo spraviť 95% stories (20 z 21).

Product owner bol spokojný na základe viditeľných posunov v produkte. Stretli sme sa

s druhým vedúcim, ktorý nás posunul v dátovej časti tímu. Konečne sme sa mohli hrať
s reálnymi dátami a mohli sme tak overiť predpripravené funkcie v dátovej analýze. Okrem

toho sa vyskytlo aj viac negatívnych vecí, ktoré sa podarilo identifikovať a snáď sa nám ich

podarí aj vyriešiť.

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

Katarína Filip Zuzana Rastislav Marek Matúš Peter
Naplánované SP 9 5 7 10 7 4 8

Spravené SP 9 5 7 7 7 4 8
Odrobené h. 14,88 6 8 8,83 6,08 8 8

Burndown graf



Zhodnotenie procesu

Plusy

- Pridali sme do jiry storypointy, ktoré sme tam doteraz nemali a vieme ich

vykresľovať na burndown grafe

- Spolu s product ownerom sme si zosúladili požiadavky na produkt

a uzrejmili sme si, čo je v rámci neho realizovateľné a nerealizovateľné

- Na burndown grafe vidno, že robíme priebežnejšie

Mínusy

- V rámci tímu vznikli vážnejšie konflikty, ktoré bolo potrebné riešiť
- Pri plánovaní šprintu sme začali flákať planning poker

- Uvedomili sme si, že nemáme prioritizáciu backlogu a chýba nám to

- V rámci stretnutí s vedúcim projektu veľa riešime veci o produkte a málo

riešime plánovanie šprintu a celkovo proces

Postupy na zlepšenie

- V rámci stretnutí s vedúcim potrebujeme menej riešiť produkt ale viac

proces – potrebujeme vyvážiť čas na riešenie produktu a procesu

o  tým by sme mali dosiahnuť aj zníženie flákania planning pokru

a nájsť si čas aj na prioritizáciu backlogu

Zhodnotenie produktu

Plusy

- Viditeľné hmatateľné posuny na webovej stránke – posielanie emailov,

vykresľovanie grafov z merania, mapy pri detaile polí a pinovanie pozície

pri vytváraní a editácií poľa
- Mali sme veľmi prínosný meeting s pánom Sabom, kde nám ozrejmil, ako

hľadať hodnotu CBD – kde by sa mohla nachádzať
- Konečne máme reálne dáta

Mínusy

- Našli sme veľa chýb, ktoré bolo potrebné opraviť
- Až teraz sme sa dozvedeli ako sledovať zastúpenie látky v spektre – rátať

obsahy pod krivkou v čase – čiže objemy

Postupy na zlepšenie

- Čím ďalej robíme na webe, mali by sme brať väčší ohľad na to, že

jednotlivé záležitosti majú medzi sebou viac závislostí, vzniká viacero vecí,

ktoré treba opravovať a pod. – musíme dbať na to ohľad pri plánovaní

času


