Šprint review a retrospektíva 2. šprintu
Druhý šprint z pohľadu využívania scrumu bol omnoho lepší. Tentoraz sa niesol v duchu
preúčaní sa a zžívaní sa so scrumom a jeho upravovaním a aplikovaním na náš projekt

 Michal
o bol v SOSE
o napísal grant
o antény a arduino vezmeme zo starého modulu
o príjmač máme univerzálny
o CHCE
 analýzu zvýšenej spoľahlivosti
 Ošetrenie výpadku signálu a znovunabehnutie do
ďalšieho releasu
 Jano
o spravil všetko čo mal, možno niečo naviac
o časy v celku odhadol celkom relatívne fajn, nečakal že
spísanie analýzy mu zaberie tak dlho
o zanalyzoval meranie teploty
o zanalyzoval meranie času
o vie preposielať údaje z gps do PC
o odporúča zapisovať analýzu a dokumentáciu k aktuálnej
práci priebežne a to ešte skôr ako sa pustíme do ďalšieho
tasku
 Dominik
o tiež stihol všetko čo mal
o celkom to aj rýchlo ubehlo a tasky odsýpali
o mohol by sa zlepšiť v nerobení taskov ALAP.
 Maroš
o zanalyzoval facebook API
o vytvoril funkčný WIP skript pre postovanie FB statusov
o spravil všetko tak ako si naplánoval
o potivo priebežne spracoval aj dokumentáciu svojej práce

 Jakub
o
o

Stihol všetky vytiahnuté tasky
potrebuje zlepšiť spracovanie dokumentácie a analýzy

 Martin
o
o
o

Pracoval na continuous integration
stihol všetko
chce zapracovať na priebežnom dokumentovaní svojej práce

 Tomáš
o
o
o
o

Podarilo sa spraviť všetky technické veci
Prvé funkcionality fungujú správne
nestihol dokumentáciu, dobehne ju
Chce sa zlepšiť v nedokladaní vecí na nedeľu večer, chce robiť veci
skôr

 Márius
o
o
o
o

Veľa vecí robil na poslednú chvíľu
niektoré veci robil ešte počas stretnutia
Stihol všetko čo mal naplánované
zle vybratie podporných úloh týkajúcich sa aktuálneho šprintu, ktoré
je možné robiť až po ukončení šprintu

1. Čo bolo dobré
 Úspešné splenenie všetkých user stories
 Lepšie fungovanie v tíme
 Zlepšené scrumovanie
2. Čo bolo zlé
 Riešenie úloh ALAP
 Nesprávne definovanie DoD
 Nedopĺňanie dokumentácie priebežne, resp. vôbec
 Slabé dokumentovanie plnených úloh

