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V deviatom šprinte sme sa zamerali v prvom rade na dokončovanie funkcionalít týkajúcich sa notifikácií. Okrem pridania notifikácie je v
súčasnosti možné zobraziť zoznam notifikácii pre daného používateľa. Taktiež je možné notifikáciu vymazať, pripadne ju nastaviť ako aktívnu
/neaktívnu. Súčasťou šprintu bol aj refaktoring a vylepšenia aplikácie, ako aj oprava zistených chýb. Poslednou funkcionalitou v tomto šprinte
bolo pridanie ďalšieho scenára do chatbota. Daný scenár slúži na oboznámenie čitateľa s jednotlivými widgetmi, ktoré sú dostupné k článku
ako aj vysvetlenie najčastejších čŕt, ktoré prezrádzajú, že sa jedná o nepravdivý článok.
V predošlom šprinte sme dosiahli velocity 17 story pointov a kvôli obmedzeným možnostiam členov tímu (2 členovia tímu boli chorí) sme si z
minulého šprintu preniesli 1 User story s ohodnotením 5 story poinov. Do tohto šprintu sme zaradili okrem toho ďalšie 3 User Story a jednu
story určenú na všetky úlohy súvisiace s refaktorovaním aplikácie s celkovým ohodnotením 20 story pointov. V tomto šprinte sa nám podarilo
splniť všetky User stories, až na pár taskov, ktoré si ešte vyžadovali úpravy v menšom rozsahu, ktoré však neprekážali akceptácii danej story a
boli presunuté do ďalšieho šprintu. Po ukončení šprintu sme teda dosiahli vyššie spomínanú velocity 20 story pointov.
Počas retrospektívy sme kladne zhodnotili komunikáciu medzi jednotlivými členmi tímu ako aj komunikáciu medzi tímami backend a frontend,
taktiež sa podarilo zlepšiť aj vďaka tejto komunikácii integráciu. Ďalšou z dobre vykonaných vecí je svedomité testovanie funkcionality na
backende, kde máme testami pokryté všetky endpointy ako aj iné funkcie. Zhodli sme sa, že by sme mali zlepšiť priebežnú prácu na úlohách a
taktiež častejšie komunikovať výsledky, aby bolo možné jednoduchšie dohodnúť finálny stav (napr. dizajn na frontende).

Stories
Počet Story points

Akceptovaná

Dôvod neakceptácie

List and Delete Monitoring Notifications

3

Áno

-

Create Monitoring Notifications

4

Áno

-

Argumentation Scenario - Articles

5

Áno

-

Monitoring Evaluation and Notification Send Mechanism

5

Áno

-

Refaktoring

3

Áno

-

Aktivity po šprinte

-

-

-

Práca na projekte
Počet priradených
taskov

Počet dokončených
taskov

Zdôvodnenie nedokončenia

Percentuálny podiel na
šprinte

Dominik
Hančuľák

6

6

-

16%

Peter Mačinec

8

8

-

14%

Simona Miková

5

3

Jeden z taskov bol časovo náročnejší ako sa
očakávalo.

15%

Denis Mitana

3

3

-

14%

Vajk Pomichal

3

2

Jeden z taskov bol časovo náročnejší ako sa
očakávalo.

13%

Miroslav
Sumega

6

6

-

14%

František Šefčík

3

3

-

14%

Burndown chart

Velocity chart
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Retrospektíva za deviaty šprint
Dátum

mar 31, 2020

Účastníci

Dominik Hančuľák , Peter Mačinec , Simona Miková , Denis Mitana , Vajk Pomichal , Miroslav Sumega , František Šefčík

Retrospektíva
Čo sme urobili dobre?

Čo sme mohli urobiť lepšie?

Komunikácia v tíme
Integrácia
Znižovanie technického dlhu
Dobré testovanie na BE

Akcie
Venovať sa taskom priebežne (začať integrovať v piatok)
Pracovať na taskoch hlavne prvý týždeň (spravené 2/3 roboty)
Častejšie komunikovať výsledky, aby sa dohodol finálny stav
Pripraviť prezentáciu pre PO dopredu (zároveň sa tým odhalia chyby)

Venovať sa taskom priebežne (začať integrovať v piatok)
Code reviews na FE (zapisovať primárne do githubu)
Skôr začínať pracovať na taskoch
Častejšie komunikovať výsledky, aby sa dohodol finálny stav

