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Celkové zhodnotenie

V rámci šprintu sa nám podarilo spraviť 100% stories (17 z 17).

V tomto šprinte sme zaostali v priebežnej práci, ale nakoniec sme všetko zodpovedne a včas

dokončili. V tíme vládla dobrá atmosféra a je vidno, že ako tím sme sa spoločne posunuli

vpred. Takisto sme sa v rámci produktu posunuli vpred a sme spokojní, že v predstihu

môžeme konštatovať, že stačí doriešiť niekoľko drobností a projekt by mal byť pripravený na

odovzdanie. Najväčším posunom bolo nasadenie modelu do webovej aplikácie, pričom

konštatujeme, že funguje správne.

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

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

Spravené SP 7 8 8 8 8 8 8
Odrobené h. 6,5 7,5 7,75 9,5 8,1 8 13

Burndown graf



Zhodnotenie procesu

Plusy

- po dlhšej dobe sme ukončili všetky stories

- okrem pár výnimiek sa nám podarilo dobre odhadnúť časy stories

- v tíme vládla dobrá, nestresová nálada

Mínusy

- síce sme dokončili všetky stories, ale všetko sme dorobili tesne pred

koncom (čo sa nám už nestávalo)

- pri odhadoch sme sa odnaučili robiť planning poker

- niekedy riešime zbytočne dlho menej podstatné veci a tým sa odoberá

pozornosť pre tie dôležitejšie

Postupy na zlepšenie

- dávať si lepší pozor na časové rozvrhnutie šprintu jednotlivých členov

- zamerať sa na to podstatné a dôležité – vedieť si určiť, čo je dôležité

Zhodnotenie produktu

Plusy

- dopracovali sme sa do stavu, kedy je projekt takmer hotový a potrebujeme

doriešiť len detaily (a hlavne sme nadobudli tento stav s dostatočným

predstihom)

- na webe máme nasadený a funčkný model, ktorý sa dá testovať a vracia

relevantné výsledky

Mínusy

- pri práci sme po sebe nechali zbytočne veľa buggov, ktoré postupne

opravujeme

Postupy na zlepšenie

- doriešiť všetky buggy, nech je produkt pripravený na testovanie


