Zápisnica zo stretnutia 06/05/2019
Prítomní
všetci členovia

Stav plnenia úloh
úlohy nie sú splnené, chýbalo nám zariadenie

Harmonogram
●
●
●
●

Kontrola špritntu
Retrospektíva šprintu
Globálna retrospektíva
Dotazník k semestru

Body programu
1. Kontrola user stories: nesplnené, okrem
a. uzavreté: Príprava dokumentácie
b. otvorené: všetky ostatné
2. Retrospektíva:
a. začať:
i.
robiť tasky
ii.
pracovať na dokumentácii
iii.
makať na dokumentácii
iv.
spraviť dokumentáciu prehľadnejšie s ohľadom do budúcna
v.
refaktorovať aplikáciu do odovzdania
vi.
viac testovať s používateľmi
b. pokračovať:
i.
rozdelenie úloh na dokumentácie
ii.
rýchlo plniť úlohy, reagovať na pridelené
iii.
dobrá nálada
iv.
pozitívny prístup
c. prestať:
i.
spať :D
3. Glob retrospektíva:
a. začať:
i.
väčšia výmena znalostí
ii.
vzájomné hodnotenie priebežné
iii.
viac preberať veci za seba, ak niekto nestíha
iv.
ísť technologicky viac do hĺbky
v.
dávať si reálnejšie ciele
vi.
zamýšľať sa hlbšie nad odhadmi
vii.
povedať vlastníkovi produktu, ak sa vám niečo nepáči
viii.
usporiadanejšie stretnutia
ix.
finálny tímbilding
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x.
dohodnúť sa, čo sa daily, raz a navždy
xi.
stretávať sa mimo školy ??
xii.
komunikovať s úniou pre nevidiacich
xiii.
sústrediť sa na použiteľnosť
xiv.
viac testovať na zariadení (všetci) - šíriť know-how ovládania aplikácie
xv.
pravidelné tímové aktivity mimo fiitky
xvi.
pracovať na webovom portáli
xvii.
funkčný mail a prezentácia produktu
xviii.
facebooková stránka pre produkt
xix.
myslieť na marketing
xx.
hlbšia analýza riešení
xxi.
stanovenie si dosiahnuteľných cieľov
xxii.
študovať unity, resp. špecializovať sa
xxiii.
využívať vsts, slack viac
xxiv.
robiť tasky priebežne
xxv.
robiť poriadne code review a výstup z neho pre celý tím
xxvi.
rozdeliť úlohy rovnomerne
xxvii.
prísnejší product owner pri akceptácii user stories
b. pokračovať:
i.
programovanie vo dvojici
ii.
product owneri všetci
iii.
každý robí, čo chce
iv.
prezentovanie na TechInno
v.
ochota
vi.
dobrá atmosféra na stretnutiach aj s Martinom
vii.
celková spolupráca
viii.
ochota pokračovať
ix.
komunikácia
x.
súdržnosť v tíme
xi.
kreativita
xii.
prezentácia na iit.src a
xiii.
práca v menších tímoch
xiv.
dobrá spolupráca
xv.
spoločná chuť a motivácia
xvi.
dobré delenie úloh
xvii.
tímová atmosféra
xviii.
vyhrávanie súťaží
xix.
ochota vysvetliť
xx.
vývoji funkčnej aplikácie
xxi.
vzájomná pomoc
xxii.
slušnosť
xxiii.
prinášanie vlastných nápadov
xxiv.
spolupracovať ako tím
xxv.
vyhadzovanie vecí, ktoré produkt nepotrebuje
xxvi.
energickosť v tíme
c. prestať:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

sľubovať viac, než vieme dodať
riešiť dookola to isté
obmedzovať sa možnosťami knižnice alebo frameworku
pracovať na množstve vecí naraz
presúvať tak veľa storiek
nebáť sa byť kritický

Zadané úlohy
●
●

Dokončiť dokumentáciu
Exportovať VSTS
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