
Retrospektíva šprintu č.8

Tím č. 2 – IMS-RHPT

Dátum 31.3.2022

Súčasť stretnutia Stretnutie č. 33

Šprint od 17.3.2022

Šprint do 31.3.2022

Vypracoval Peter Nemček

Celkové zhodnotenie

V rámci šprintu sa nám podarilo spraviť 74% stories (14 z 19).

Slovné zhodnotenie šprintu

Šprint bol prínosný hlavne v dátovej časti projektu, kde sme sa dopracovali ku prvotnému

finálnemu riešeniu, ktoré budeme naďalej zlepšovať. Okrem toho sme už ukončili prácu na

hlavnej funkcionalite webu a budeme pokračovať na opravovaní a detailoch. V tomto šprinte

sme pracovali na článku na IITSRC. Čas, ktorý sme trávili písaním sme nezohľadnili v tabuľke

prehľadu story pointov a hodín.

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

Katarína Filip Zuzana Rastislav Marek Matúš Peter
Naplánované SP 10 5 7 10 8 7 6

Spravené SP 6 5 7 6 0 7 6
Odrobené h. 10:30 8:40 7 10:35 2:50 9 7:10

*Pozn. neudávame tu story týkajúcu sa písania článku na IITSRC a takisto ani čas, ktorý sme

tomu venovali – tieto info je možné nájsť v exporte z jiry za 8. šprint

Burndown graf



Zhodnotenie procesu

Plusy

- Tento šprint sme boli pomerne blízko ideálnej krivky na burndown grafe(až
na neukončené stories)

- FIIT food sa v poslednej dobe zlepšil, mňam ;)

- Vyriešili sme interné tímové konflikty

- Každý z členov tímu sa snažil prijať svoje zodpovednosti a každý pracoval

svedomito podľa svojich možností

Mínusy

- Po dlhšej dobe sme mali relatívne veľký počet neukončených stories – 5

- Dátový tím vždy trpí tým, že mu robíme plánovanie až na konci stretnutia

a niekedy iba tak narýchlo

Postupy na zlepšenie

- Potrebujeme si viac dávať pozor na ukončenie všetkých naplánovaných

stories – napr. viac to zdôrazňovať na poslednom stretnutí pred ukončením

šprintu

- Pri plánovaní šprintu nesmieme mať veľké oči, ale potrebujeme brať ohľad

aj na iné školské povinnosti

- Mali by sme najskôr plánovať dátový tím – to je pre nás dôležitejšia časť
projektu

Zhodnotenie produktu

Plusy

- Aj napriek obavám sa nám podarilo dosiahnuť hmatateľné výsledky v

dátovej časti a z toho sme mali čo napísať do článku na IITSRC

- V rámci webovej časti sa podarilo dokončiť hlavnú funkcionalitu, teraz

ideme na opravy, úpravy, riešenie detailov a pod.

- V dátovom tíme sa podarilo dopracovať k finálnemu riešeniu, ktoré

budeme postupne vylepšovať
- Z hlavných cieľov projektu chýba dokončiť len prepojenie modelu s webom

Mínusy

- Vo webovej časti stále nachádzame nedostatky a potrebujeme ich

postupne odstraňovať
- Nemáme doriešené spracovanie odpovede od modelu – ak by sa niečo

preplo v okne prehliadača



Postupy na zlepšenie

- Dávať si väčší pozor pri vytváraní webu – nenechávať po sebe neporiadok

v kóde

- Potrebujeme si sadnúť na spracovanie odpovede a premyslieť ako to bude

najlepšie


