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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou testování softwaru jako jednou z částí procesu vývoje 

softwaru. Podkladem pro tuto práci byla moje studentská odborná praxe ve společnosti Tieto 

Czech s.r.o. v období od října do dubna (školní rok 2010/2011). Práci jsem rozdělil na 2 části. V první 

části se věnuji teoretickým poznatkům týkajících se testování, jako jsou softwarový proces, metody 

vývoje softwaru, softwarová chyba, specifikace softwaru, testovací proces a různým kategoriím testo-

vání. Ve druhé části popisuji nástroje využívané při testování jako například HP Quality Center, IBM 

Rational Quality Manager, HP Quick Test Professional, HP Load Runner, IBM Rational Functional 

tester a IBM Rational Performance Tester. U prvních dvou jmenovaných (HP Quality Center, IBM 

Rational Quality Manager) jsem provedl průzkum mezi jejich uživateli a snažil se alespoň částečně 

porovnat jejich spokojenost s těmito nástroji.  

Klíčová slova 

Testování softwaru, vývoj softwaru, testovací nástroje, metody vývoje  

Abstract 

This  bachelor thesis deals with software testing as one part of the software development process. The 

basis for this work has been my student professional experience in Tieto Czech s.r.o. in the period 

from October to April (school year 2010/2011). I divided my thesis into the 2 parts. The first part deals 

with theoretical knowledge relating to the testing, such as software process, methods, software devel-

opment, software error, software specification, testing process and the categories of testing. The 

second part describes the tools used for testing such as HP Quality Center, IBM Rational Quality 

Manager, HP Quick Test Professional HP Load Runner, IBM Rational Functional Tester and IBM 

Rational Performance Tester. For the first two mentioned (HP Quality Center, IBM Rational Quality 

Manager), I conducted a survey among its users, and tried at least partly to compare their satisfaction 

with these tools. 
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1. Úvod 
Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil odbornou studentskou praxi ve firmě Tieto Czech s.r.o. Praxi 

jsem strávil v oddělení testování, kde jsem se seznámil se základními postupy používanými při testo-

vání softwaru.  

V teoretické části se snažím osvětlit význam samotného testování, jeho důležitost pro budoucí úspěch 

softwarového produktu, ale také problémy, se kterými se při testování můžeme setkat. Jsou zde vy-

světleny základní pojmy, které s testováním úzce souvisí a bez kterých bychom se neobešli. 

V praktické části se věnuji typickým oblastem testování a také nástrojům, které jsou pro jednotlivé 

oblasti vhodné. U nástrojů zajišťujících kontrolu řízení vývoje softwaru (HP Quality Center, IBM 

Rational Quality Manager) popisuji nejen jejich primární funkce, ale také se je pokouším vzájemně 

porovnat. K tomuto porovnání jsem využil individuální konzultace s testery ze společnosti Tieto 

Czech s.r.o., kteří mají s danými nástroji dlouhodobé praktické zkušenosti. Pro zjištění subjektivních 

poznatků jsem použil jednoduchý dotazník, který mi pomohl efektivněji zmapovat spokojenost uživa-

telů zmíněných testovacích nástrojů. Nástroje Quick Test Professional, Load Runner, Rational Functi-

onal Tester a Rational Performance Tester uvádím jako zástupce nástrojů pro zátěžové a automatické 

testování.  

Cílem bakalářské práce bude seznámení s problematikou testování při vývoji softwaru, popis nástrojů 

používaných k testování a jejich srovnání, které může sloužit nejen zájemcům o danou problematiku, 

ale také může být zdrojem informací pro ty, kteří s testováním začínají a vybírají si vhodný testovací 

nástroj.  

2. Teoretická část 

2.1. Softwarový proces, metody vývoje softwaru 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování při vývoji softwaru. Samotný testovací proces je sou-

částí významného celku a tím je softwarový proces. „Softwarový proces je po částech uspořádaná 

množina kroků směřujících k vytvoření nebo úpravě softwarového díla.“ [2, str.8]. Jednotlivými kroky 

softwarového procesu mohou být různé aktivity nebo další podprocesy, které je vhodné provádět tak, 

aby byla zajištěna jejich opakovatelnost (např. u dalších projektů). Další výhodnou vlastností je mož-

nost provádět některé kroky paralelně, v takovém případě je třeba myslet na jejich vzájemnou koordi-
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naci. Různé kroky bývají prováděny různými lidmi, kteří mají pro danou činnost specifické odborné 

znalosti a dovednosti. 

 

2.2. Modely vývoje softwaru 
Model vývoje softwaru nám říká, jaká činnost se má v daný okamžik vývoje provést. Během několika 

desítek let, kdy se software vyvíjí, vzniklo velké množství různých vývojových modelů. Vyvinout 

kvalitní software znamená zvolit nejen vhodný programovací jazyk a mít k dispozici tým kvalifikova-

ných programátorů, ale také vybrat takovou vývojovou metodu, kterou můžeme aplikovat a využít tak 

všechny její výhody.  

 

2.2.1. Vodopádový model 

Vodopádový model se stal jakýmsi základem pro všechny ostatní modely. Tento sekvenční model je 

tvořen čtyřmi hlavními fázemi (analýza a specifikace požadavků, návrh softwarového systému, im-

plementace, testování a udržování produktu), které jsou vykonávány postupně za sebou shora dolů, 

podobně jako vodopád.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Vodopádový model 

Zdroj: Vondrák Ivo, Úvod do softwarového inženýrství, str.9 
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Základním principem vodopádového modelu je to, že další fáze nemůže začít dříve, než předcházející 

fáze skončí. Při používání tohoto modelu se však narazilo na několik zásadních problémů. Největším 

problémem je to, že prodleva mezi zadáním projektu a vytvořením spustitelné verze je moc dlouhá. 

Výsledek celého projektu závisí na úplném a korektním zadání požadavků ve specifikaci. Chybí zde 

jakákoliv možnost doplnit požadavky do již započatého procesu vývoje. Jedinou možností je celý pro-

ces zastavit, upravit požadavky a začít od začátku.  

 

2.2.2. Spirálový model 

Spirálový model vychází z vodopádového modelu a zavádí do něj vývoj v iteracích. Vyskytují se zde 

4 základní kroky: analýza, hodnocení, vývoj a plánování. Tyto 4 kroky tvoří 1 cyklus, který probíhá 

několikrát po sobě. Na začátku každého cyklu (iterace) se stanoví cíle daného cyklu.  Na konci iterace 

se v kroku nazvaném plánování provede zhodnocení dosavadního vývoje a vytvoří se plán pro příští 

iteraci. 

 

Tento model je již mnohem vhodnější, než vodopádový model. „Spirálový model zahrnuje do svého 

životního cyklu další fáze jako je vytvoření a hodnocení prototypu ověřující funkcionalitu cílového 

systému, přičemž každý cyklus nabaluje další požadavky specifikované uživatelem.“ [2, str.9] 

 

 

Obrázek 2 - Spirálový model 

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Metodologie_v%C3%BDvoje_softwaru#Spir.C3.A1lov.C3.BD_p.C5.99.C3.ADstup 
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2.2.3. RUP (Rational Unified Process) 

RUP je metodika pro vývoj softwaru vytvořená společností Rational Software Corporation. „Proces 

RUP definuje disciplinovaný přístup k přiřazování úkolů  a zodpovědností  v rámci  vývojové organi-

zace. Jeho cílem je zajistit vytvoření produktu vysoké kvality požadované zákazníkem v rámci predi-

kovatelného rozpočtu a časového rozvrhu.“ [2, str.10] Základní myšlenkou RUP je iterační způsob 

vývoje, řízená správa požadavků a změn systému, vizualizace modelu softwarového systému, využití 

existujících softwarových komponent a průběžná kontrola kvality vyvíjeného produktu. 

Obrázek 3 – Schéma RUP modelu 

Zdroj: Vondrák Ivo, Úvod do softwarového inženýrství, str.9 
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Proces RUP se dělí na 4 fáze: zahájení, rozpracování, tvorba a předání. Pro každou část jsou typické 

různé objemy prací na jednotlivých činnostech. Činnosti jako specifikace požadavků a byznys mode-

lování probíhají hlavně v úvodní fázi, zatímco samotná implementace začne probíhat později. 

 

2.2.4. Scrum 

Scrum je asi jedna z nejznámějších agilních metodik vývoje, jejímž cílem je velmi úzká spolupráce 

programátora a konečného uživatele, pro kterého se software vytváří. Metodiku Scrum tvoří cyklus 

trvající obvykle 30 dnů, který se nazývá sprint.  Na začátku každého projektu se sepíší případy užití 

systému (User Stories), které budou tvořit tzv. backlog. Backlog zahrnuje všechny scénáře užití a u 

každého z nich je navíc uveden počet bodů, který určuje jeho náročnost. Následně se určí, ve kterých 

sprintech budou implementovány a stanoví se Time Box - termín dokončení. Důležitým prvkem je 

každodenní setkávání členů vývojového týmu tzv. Daily Scrum. Toto setkání bývá často velmi krátké, 

řídí jej vedoucí týmu (Scrum Master) a hlavním úkolem je zjistit od všech členů týmu co udělali na 

projektu včera, co mají v plánu udělat dnes a zda jim něco nepřekáží v práci. Lze tak velmi rychle 

zjistit, zda nenastal nějaký závažný problém a zda všechno probíhá podle plánu.  

 

2.3. Úvodní část o testování softwaru 
Je mylné se domnívat, že testování softwaru je proces, který probíhá až v momentě, kdy je software 

kompletně naprogramován. Testování vstupuje do vývojového procesu mnohem dříve, ideálně již 

v raném stádiu vývoje tak aby bylo zaručeno, že chyby, které vzniknou v jeho prvních fázích nebudou 

přeneseny do těch následujících.  

Obrázek 4 - Schéma Scrum 

Zdroj: http://www.radupoenaru.com/wp-content/uploads/2009/08/Scrum_process.png 
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Dříve než programátor začne tvořit samotný software, musí nejprve zjistit, jak má budoucí softwarový 

produkt vypadat a k čemu má sloužit (resp. jaké funkce by měl zajišťovat). Může se jednat o deskto-

povou aplikaci, kterou bude využívat 1 člověk nebo aplikaci serverovou, ke které se budou pomocí 

LAN sítě nebo internetu vzdáleně připojovat stovky nebo tisíce uživatelů. V neposlední řadě je také 

třeba vědět, na jakém hardwaru bude produkt provozován. Všechny tyto požadavky může zadavatel 

sdělit programátorovi ústně. To je však ten nejméně vhodný způsob, protože závisí na tom, co je zada-

vatel schopen sdělit a co si programátor dokáže zapamatovat. Je tedy použitelný pouze při tvorbě těch 

nejjednodušších programů, ale ani u nich jej nelze nijak zvlášť doporučit. Pokud chceme vyvíjet soft-

ware na profesionální úrovni, je nezbytné provést tzv. analýzu a sběr požadavků. Tento proces se pro-

vádí před samotným vývojem a zajišťuje jej tým analytiků, kteří se snaží od zadavatele zjistit co nejví-

ce informací o požadovaném produktu a následně je zaznamenat. U velkých projektů může trvat týdny 

i měsíce, než analytik zjistí vše potřebné. Následně se sesbírané požadavky zestruční, vyhodnotí, popř. 

doplní a vznikne tak samotná specifikace. „Teprve ta by měla říci, jak bude zamýšlený produkt vypa-

dat, co bude dělat a jaký vůbec bude“. [1, str. 23] Specifikace se dá považovat za jasné zadání pro 

programátora a vývojový tým, kteří mají daný produkt vytvořit. Je běžnou praxí, že se specifikace 

stává nedílnou součástí smlouvy mezi zadavatelem a vývojovým týmem a při předávání hotového 

softwaru se kontroluje dodržení smlouvy shodností specifikace a softwarového produktu.  

2.4. Softwarová chyba, specifikace softwaru 
Softwarová chyba je hlavním důvodem, proč vůbec nějaké testování provádíme. Pojmem softwarová 

chyba dnes označujeme velké množství situací, kdy software nevykonává některou úlohu tak, jak po-

žadujeme nebo jak očekáváme. „O softwarové chybě hovoříme tehdy, pokud je splněna jedna nebo 

více z následujících podmínek (pravidel)“: 

1. Software nedělá něco, co by podle specifikace produktu dělat měl. 

2. Software dělá něco, co by podle údajů specifikace produktu dělat neměl. 

3. Software dělá něco, o čem se produktová specifikace nezmiňuje. 

4. Software nedělá něco, o čem se produktová specifikace nezmiňuje, ale měla by se zmiňovat. 

5. Software je obtížně srozumitelný, těžko se s ním pracuje, je pomalý, nebo – podle názoru testera. 

softwaru – jej koncový uživatel nebude považovat za správný. [1, str. 14] 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že specifikace neobsahuje pouze to co má software dělat, ale také to, 

co by dělat neměl. Autor výše uvedených pravidel se dále pozastavuje u posledního bodu, který se 

opírá o svědomí a názor testera. „Napsat software, který by opravdu všichni považovali za dokonalý, 

je naprosto nemožné. Jako tester softwaru mějte tuto skutečnost při uplatňování 5. pravidla neustále na 

paměti. Buďte důkladní, používejte svůj nejlepší úsudek, ale buďte také rozumní.“ [1, str.15] 
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Softwarová specifikace tedy plní funkci zadání. Měla by obsahovat úplný podrobný popis toho, jak má 

budoucí softwarový produkt vypadat, měla by popisovat jeho požadované chování a funkcionalitu. 

Každého jistě napadne, proč vůbec softwarové chyby vznikají, když máme specifikaci? Nemůžou si 

programátoři při psaní kódu dávat větší pozor, aby nedělali tolik chyb? Tato úvaha zní poměrně logic-

ky, je však zcela chybná. Nejčastější příčinou chyby totiž není chyba v kódu, je jím chyba ve specifi-

kaci! 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Významné softwarové chyby v historii 

Počítače, mobilní telefony, automobily, bankomaty nebo třeba nápojové a jízdenkové automaty; toto 

je jen pár vybraných zařízení, ve kterých se v různých podobách software vyskytuje. Pokud zařízení 

pracuje korektně, běžný člověk se v podstatě nezajímá o nějaký software uvnitř. Zájem o něj vzroste 

v případě, kdy nefunkčnost nebo chyba softwaru způsobí nepředvídanou situaci. 

To stejné platí o testování. Mnoho z těch, kteří se ještě s žádnou chybou nesetkali, považují testování 

jen za jakýsi doplněk, který se při vývoji může použít. Jak jsme se ale přesvědčili v historii, i zjevně 

nevýznamná chyba může mít katastrofální následky. Pro ukázku zde uvedu několik známých případů, 

kdy softwarová chyba způsobila kolaps důležitého systému, velké investice k nápravě chyby nebo 

dokonce usmrcení osob! 

Toyota – problém s brzdami (2010) 

Zhruba před rokem zaznamenala automobilka velké stížnosti svých zákazníků na své automobily, 

které při jízdě začaly samy náhle zrychlovat. Bylo zjištěno, že viníkem je závada na plynovém pedálu, 

kdy jedna z jeho částí v důsledku opotřebení vykazovala chybnou funkci. Tato závada významně po-

Obrázek 5 - Příčiny chyb v software 

Zdroj: Patton Ron, Testování softwaru, str. 15  
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škodila pověst značky i její rozpočet, protože Toyota musela kvůli této závadě upravit plynový pedál 

ve více než 6 000 000 svých automobilů.  

 

Obranný raketový systém Patriot (1991) 

Tento americký obranný systém byl uveden do provozu prezidentem Ronaldem Reaganem ve válce 

v Perském zálivu jako obrana proti iráckým raketám Scud. I přes velké úspěchy nebyl systém stopro-

centní. Jedna z raket dopadla v Saúdskoarabském Dhahránu a usmrtila 28 amerických vojáků. Později 

se zjistilo, že problém způsobila chyba softwaru, přesněji časování systémových hodin.  

 

Krach na Wall Street (1987) 

Během „černého pondělí“, 19. října 1987, ztratily 2 velké firmy během krátké doby 20% hodnoty 

svých akcií. Následné hromadné zbavování se těchto akcií způsobilo zahlcení systému pro obchodo-

vání s akciemi a následný kolaps akciového trhu. Škody odhadnuty na 500 miliard dolarů. 

 

Tyto případy jsou jen malou ukázkou toho, jak významné funkce a úkoly lidé přidělují právě softwaru. 

Odborníci poukazují na to, že kdyby bylo vždy provedeno důsledné testování, dalo by se mnohým 

chybám zabránit.  

 

2.6. Proces testování 

Doposud jsem se věnoval činnostem, které je nutné provést, abychom mohli začít s testováním. Pokud 

máme tohle všechno splněno a máme k dispozici specifikaci, můžeme se pustit do samotného testová-

ní. 

Základním úkolem testování je v podstatě velmi jednoduchá věc - porovnat již hotovou část programu 

s popisem ve specifikaci a zjistit, jestli odpovídá požadavkům. To ale nemusí být vůbec jednoduché, 

jelikož mnoho vývojářů nechce psaním specifikací ztrácet čas a vrhne se rovnou do programování. 

Nezřídka se tedy stává, že specifikace je nekompletní nebo zcela chybí. V takovém případě je otesto-

vání velmi obtížné, protože tester nemá k dispozici zadání, podle kterého by měl zjistit, zda všechno 

funguje správně. Bohužel i v případě, kdy má tester k dispozici kompletní specifikaci, není testování 

nic snadného.  

Zdálo by se, že úkolem testera je najít všechny chyby a opravit je. Skutečná definice zní ale poněkud 

jinak:“Cílem softwarového testera je vyhledávat chyby, vyhledat je co nejdříve a zajistit jejich nápra-

vu.“[1, str. 17]. Ideálním testem by tedy bylo vyzkoušet všechny možné situace, které v softwaru mo-

hou nastat a prověřit, zda se při nich software chová korektně (tedy podle specifikace) a opravit pří-
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padné nesrovnalosti. Proč neplatí, že tester má za úkol najít všechny chyby, není možná na první po-

hled zřejmé. Je však třeba si uvědomit, že nikdy není možné kompletně otestovat celý software. Nej-

častějším problémem jsou situace, kdy počet možných vstupů/výstupů softwaru je příliš velký. Pro 

příklad mohu uvést jednoduchou softwarovou kalkulačku, která obsahuje funkce pro sčítání, odčítání, 

násobení a dělení. Běžně umí kalkulačka (například kalkulačka v operačním systému Windows) pra-

covat 32cifernými čísly. Abychom otestovali např. funkci sčítání, bylo by potřeba otestovat funkci 

součtu pro všechna čísla z intervalu 0 - 99 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 (9 * 1033). Stej-

ný postup bychom použili při odčítání, násobení i dělení. A to jsme testovali jen operace se 2 čísly. 

Bylo by třeba testovat tyto funkce pro tři čísla, čtyři, pět, atd. Je zřejmé, že takové testování nelze re-

álně provést. Pokud se budeme snažit vždy otestovat všechny případy, stane se naše testování dříve či 

později velmi neefektivní, jelikož náklady vynaložené na testování se budou neustále zvyšovat, avšak 

počty nalezených chyb se budou snižovat. Pokud otestujeme software jen zběžně, může se stát, že 

námi přehlédnutá chyba se projeví až u zákazníka. Odstranění chyby u softwaru používaného v ostrém 

provozu bývá velmi nákladné. Řešením tohoto problému je netestovat příliš mnoho ale ani příliš málo. 

Toto nám zajistí tester, který musí na základě svých znalostí a zkušeností zvolit optimální scénář tes-

tování.  

2.7. Náklady na testování 

Obecně lze říci, že náklady na testování jsou přímo úměrné počtu provedených testů a testerů. Jejich 

počet je dán typem projektu a také oblasti, ve které bude výsledný projekt nasazen. U jednoduché 

aplikace si vystačíme s otestováním základních funkcí. Naopak při testování projektu určeného pro 

bankovní nebo zdravotnický sektor (např. bankovní systém nebo přístroj pro monitorování základních 

životních funkcí) mohou být náklady na testování daleko vyšší a nezřídka překročí náklady samotného 

vývoje. V takovém případě je totiž naprosto běžné, že se stejné testy provádí opakovaně, třeba i 

100 000 krát. Takové množství testů nemůže jeden tým testerů reálně zvládnout, a proto se tyto testy 

distribuují mezi velké množství (desítky, stovky až tisíce) testerů. Zajistí se tak provedení stejného 

testu více lidmi a z toho vyplývající vysoká objektivita výsledků testování. Počet testerů na projektu se 

zvyšuje nejen s počtem testů, ale také s rostoucím počtem konfigurací zařízení, pro které je nutné testy 

provést. 
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2.8. Kategorie testů 

2.8.1. Statické a dynamické testování 

Pro statické testování není třeba testovaný program spouštět. Proto se toto testování využívá 

s výhodou tam, kde zatím není vytvořena spustitelná verze softwaru. Lze jej tedy provádět ještě před 

psaním kódu a lze tak např. lépe odhadnout potřebný čas pro samotný vývoj.  

Dynamické testování se používá v momentě, kdy už máme k dispozici spustitelnou verzi softwaru. 

Tento způsob testování je typický pro testování vstupů a výstupů. Tedy když testujeme, jestli program 

zvládá všechny námi požadované vstupy a jestli nám poskytuje správné výstupy, tj. takové, které jsou 

očekávané specifikací.  

2.8.2. Černá a bílá skříňka (Black box, White Box) 

Toto rozdělení vychází z naší znalosti testovaného softwaru a zcela jej vystihuje anglické pojmenování 

black box a white box (někdy se používá výraz glass box). Z těchto pojmenování vyplývá, že při tes-

tování černé skříňky (tzv. black box) se testování zaměřuje na vstupy a výstupy programu, ale neřeší 

se, jak daný program funguje uvnitř. Tento typ testu se dá chápat jako testování z pohledu uživatele, 

protože tester vidí program přesně tak jako samotný uživatel. 

Naopak při testování bílé skříňky má tester k dispozici i zdrojový kód, takže v případě výskytu pro-

blému může do kódu programu nahlédnout a tak lépe a rychleji odhalit příčinu chyby. 

2.8.3. Automatické a manuální testování 

Automatické a manuální testování rozlišujeme podle toho, kdo samotné testování provádí (automatic-

ké testování provádí software, manuální testování provádí člověk). Pro to, abychom mohli provádět 

automatické testování, musíme nejprve splnit několik podmínek. Přirozeně musíme mít k dispozici 

testovací nástroj, který automatické testování umožňuje, vstupní a výstupní data, se kterými budeme 

výsledky testů porovnávat a také musíme zajistit podporu automatického testování u testovaného pro-

jektu. Další důležitou věcí je, aby testovaný software byl stabilní. Automatické testování je vhodné 

využít tam, kde je potřeba spouštět velké množství testů, kde se testy spouští opakovaně nebo 

v případě, kdy se při testování generuje velké množství dat, které by člověk nebyl schopen sám za-

znamenat a zpracovat. Dnešní výkonné počítače spolu s automatickým testováním umožní provést 

spoustu testů samostatně a ulehčit tak testerům práci.  
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Již ale nedokážou objektivně zhodnotit, jestli je např. uživatelské rozhraní testovaného programu do-

statečně přehledné, jestli v něm byly zvoleny vhodné barvy nebo jestli je zobrazený text dostatečně 

čitelný. 

Manuální testování se tedy volí v momentě, kdy test vyžaduje lidský úsudek a zhodnocení, kterého 

dnešní počítače prozatím nejsou schopny. V tomto okamžiku je opět nutné se spolehnout na zkušenos-

ti testera, který dokáže určit, který způsob testování bude pro danou aplikaci vhodný.  

Mohlo by se zdát, že manuální testování bude postupně vytlačeno automatickým testováním do ústra-

ní. Dnes je přece moderní automatizovat všechny činnosti a odstranit tak z nich vliv člověka. U testo-

vání to však nebude tak jednoduché a manuální testování bude spolu s automatickým, kvůli potřebě 

lidského úsudku, nadále koexistovat.  
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3. Praktická část 
3.1 Testovací nástroje 
V tomto srovnání jsem se podrobněji věnoval dvěma velkým nástrojům pro Test Management. Jsou 

jimi Quality Center od společnosti HP a Rational Quality Manager od IBM. Obě aplikace mají za úkol 

vytvářet podporu pro zajištění kvality při vývoji softwaru. Tento software propojuje pracovníky ze 

všech oblastí, které se na vývoji softwaru podílejí (projektový manažer, vývojář, tester, apod…). 

3.2 HP Quality Center (v.10) 

3.2.1. Základní popis 

Nástroj Quality Center (QC) je online webová aplikace určená pro test management. QC nabízí správu 

požadavků, správu testů, správu a řízení business procesů. Pro jednotlivé uživatele nebo členy vývojo-

vých týmů zpřístupňuje požadované informace týkající se právě vyvíjeného softwaru. QC vychází 

z potřeb, které při vývoji a testování softwaru vznikají. Po přihlášení do aplikace se uživateli zobrazí 

hlavní okno programu.(Obrázek 6 - HP Quality Center) To je tvořeno v levé části panelem 

Obrázek 6 – HP Quality Center 

Zdroj: vlastní zpracování 
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s jednotlivými moduly (Management, Requirements, Test Plan, Test Resources, Test Lab, De-

fects a Dashboard). Po kliknutí na některý z modulů se v pravé části zobrazí obsah daného modulu.  

3.2.2. Životní cyklus požadavku 

Manažer dostane seznam požadavků, které zašle testerovi. Ten požadavky vyhodnotí a pro každý po-

žadavek vytvoří tzv. Test Case (testovací případ), který testuje určitou funkcionalitu. Všechny Test 

Case tvoří tzv. testovací plán (Test Plan). Po vytvoření testovacího plánu již může tester provádět tes-

tování a současně v nástroji QC zaznamenávat, zda byly testy provedeny v pořádku. Očekávaným 

výstupem je informace, že všechny testy byly provedeny v pořádku. Pokud tomu tak není a tester na-

lezl v projektu nějakou chybu (tzv. bug), je tento bug zaevidován a vývojářům je zaslán požadavek na 

odstranění chyby. Poté je projekt znovu zaslán testerovi, který musí opravený projekt opět kompletně 

otestovat a zjistit zda byla chyba odstraněna správně a zda opravení chyby a zásah do zdrojového kódu 

neovlivnily jiné součásti projektu.  

3.2.3. Vytvoření Test Case 

 

Obrázek 7 –QC  Jednotlivé kroky testu (Test Case Steps) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na obrázku nahoře (Obrázek 7 – QC jednotlivé kroky testu) je zobrazena tvorba Test Case (testova-

cích případů). V tomto případě se jedná o manuální testování, které má ověřit funkčnost přihlašovací-

ho formuláře. V prvním sloupci se nachází číselné označení kroků (Step), které určuje, v jakém pořadí 

se mají jednotlivé testovací kroky provádět. V druhém sloupci je přesný popis činnosti, která se má při 

testu provést. (některé instrukce pro testera mohou vypadat banálně, např. otevři internetový prohlížeč 

IE9, klikni na tlačítko Otevřít apod…) 

Avšak jasným popisem primitivních úkonů je zadání přesné a jasně pochopitelné pro všechny a jsou 

tak vyloučeny možnosti, na které se daný test nevztahuje. Ve třetím sloupci je uveden očekávaný vý-

sledek. Tester tedy provádí činnosti popsané ve sloupci Description a kontroluje, zda skutečný výsle-
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dek odpovídá informacím ze sloupce Expected Result. Pokud jsou výsledky shodné, je daný krok pro-

veden úspěšně a tester může pokračovat v testování dalšího kroku.   

Obrázek 8 –QC  Selhání testu 

Zdroj: vlastní zpracování 

V modulu Test Lab (Obrázek 8) můžeme po otevření testovacího plánu příslušného projektu pracovat 

s testovací případy(Test Case). Vidíme zde 3 testy, u kterých je možné zobrazit velké množství atribu-

tů (typ testu, status, kdy byl test vytvořen, kdy byl spuštěn apod..). Pro testera je nejdůležitější položku 

atribut Status, který nám určuje, jestli samotný test proběhl v pořádku nebo ne. Jednotlivé testovací 

případy jsou vázány na požadavky (requirements).  

Pokud po provedení některého kroku dojde k chybě (skutečný výsledek se liší od očekávaného vý-

sledku), potom je test ukončen (viz. Obrázek 8). V takovém případě může tester zobrazit informace 

o tom, v jakém kroku došlo k chybě a jak se lišil skutečný výsledek od očekávaného. Tyto informace 

tester využije evidování chyby. Následně musí tester co nejpřesněji popsat k jaké chybě došlo, v jaké 

situaci chyba nastala a popř. jak tuto chybu opětovně vyvolat, což pomůže programátorům v jejím 

odstraňování. 

Po ukončení testů a zaznamenání všech chyb (defektů) je možné zobrazit statistiku chyb. (Obrázek 

10). Tyto informace je možné využít pro plánování odstranění chyb, kdy se nejzávažnější problémy 

opraví co nejdříve. 
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Obrázek 10 –QC  Závažnost defektů 

Zdroj: vlastní zpracování 
   

Obrázek 9 –QC  Selhání testu,podrobně 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3 IBM Rational Quality Manager 

3.3.1. Základní popis 

IBM Rational Quality Manager je Web 2.0 aplikace běžící ve webovém prohlížeči. Vývojovým 

týmům nabízí zajištění kvality vyvíjeného softwaru sledováním všech aspektů určujících konečný 

produkt. Nejdůležitějším prvkem tohoto nástroje je dynamický testovací plán, který obsahuje informa-

ce související se zajištěním kvality softwaru, jako jsou plány, cíle a veškerá kritéria, která má daný 

produkt splňovat. Všechny tyto informace jsou propojeny s jednotlivými moduly aplikace, kterými 

jsou Requirements, Test Plan, Test Cases, Test lab Assets, Defects, Reports a Dashboard. Uživatelská 

data jsou uložena na Rational Quality Serverech. RQM je postaven na vývojové platformě Jazz. Plat-

forma Jazz vytváří společný serverový základ, který sdílí několik dalších IBM nástrojů, což usnadňuje 

následné sdílení informací mezi týmy i aplikacemi. Platforma Jazz navíc poskytuje univerzální API 

rozhraní pro sdílení informací s aplikacemi třetích stran. Pro ukázky tohoto nástroje jsem využil testo-

vací projekt. 

 

Obrázek 11 - RQM Dashboard 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Úvodní stránka (Dashboard) obsahuje mnoho informací. Jsou zde uvedeny projekty, na kterých právě 

přihlášený uživatel pracuje, je možné sledovat průběh prací na jednotlivých projektech a také všechny 

uživatele, kteří na projektu pracují.  

 

3.3.2. Používané moduly 

Requirements (požadavky) – Jsou naprosto klíčové pro proces zajištění kvality. Na základě nich jsou 

vyvíjeny požadované funkce systému a kontrolní testy. Jejich splnění je objektivním měřítkem kvality. 

Požadavky můžeme spravovat buď interně, přes tento vestavěný modul nebo je možné integrovat ex-

terní systém správy požadavků např. Rational Requirements Composer. V průběhu plánování testů 

se vytváří vazby mezi požadavky a testovacími případy, které s nimi souvisí.  

Test Plan (testovací plán) – Obsahuje veškeré informace o testech, které se dají rozdělit do 2 katego-

rií. Mezi statické informace patří testovací cíle, obchodní cíle, vstupní a výstupní kritéria. Mezi 

ty dynamické patří samotné testovací případy (Test Case). 

Test Cases (testovací případy) – Testovací případy jsou jednotlivé prvky testovacího plánu. Každý 

testovací případ reprezentuje test pro některý z požadavků.  

Defects (chyby) – Reportování defektů je nejdůležitější výstupní kritérium zajišťování kvality. Na-

jdeme zde informace o všech evidovaných chybách a také to, zda již byly opraveny.  

Reports (zprávy) – Quality Manager umožňuje tvorbu informačních zpráv o aktuálním průběhu soft-

warového procesu.  

Dashboard (úvodní strana) – Výraz v překladu znamená „palubní deska“, což tento modul naplno 

vystihuje. Jeho hlavním úkolem je podávat souhrnné informace o projektech, zobrazovat statistiky 

průběhů plánování, vývoje i testování. Celý nástroj je velmi variabilní, je tedy možné nastavit zobra-

zování vybraných informací ze všech ostatních modulů.  
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3.3.3. Vytvoření Testovacího případu (Test Case) 

 

Obrázek 12 –RQM  Jednotlivé kroky testu 

Zdroj: vlastní zpracování 
Na obrázku 12 jsou vidět jednotlivé kroky testovacího případu včetně očekávaného výsledku. Průběh 

testování je naprosto totožný s nástrojem QC (Quality Center).    

 

Obrázek 13 – RQM Seznam testů 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na obrázku 13 jsou zobrazeny všechny testovací případy pro tento sprint (iteraci). Najdeme zde in-

formace o tom, jestli je daný Test Case dokončen a několik dalších atributů, které určují jeho zařazení 

.  
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Stejně jako v případě HP Quality Center lze i zde spouštět jednotlivé testy a zaznamenávat jejich 

úspěšnost. Pro znázornění výsledků (a jejich případný export) můžeme využít např. funkci Execution 

Result, která nám zobrazí souhrnné informace o provedeném testu včetně výsledku (v tomto případě 

Failed) a grafického znázornění.  

 

Obrázek 14 – RQM Výsledky testu 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

3.4 Nástroje pro automation a performance testing 
 

3.4.1. Automation Testing (Automatické testování) 

O automatickém testování se zmiňuji v kapitole 2.8.3 Automatické a manuální testování. Uvedu zde 2 

zástupce z řad profesionálních komerčních řešení pro automatické testování od firem HP a IBM. Jsou 

jimi HP Quick Test Professional a IBM Rational Functional Tester.  
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HP Quick Test Professional 

 

Obrázek 15 – HP Quick Test Professional 

 Zdroj: http://softseeders.com/images/HP-QuickTest-Professional-10.jpg 

 

HP QTP umožňuje automatické funkční a regresní testování. (Regresní testování má za úkol zajistit, 

aby změny v softwaru nepříznivě neovlivnily správné fungování ostatních části aplikace.) Aplikace 

umožňuje psaní automatických testů a manipulaci s objekty pomocí skriptovacího jazyka VBScript. 

Není nutné provádět pouze testy s výsledky „prošel/neprošel“. Lze využít tzv. datově řízeného testo-

vání, jehož primárním účelem je sbírat data při testování. Tyto data pak lze jednoduše exportovat do 

grafů, tabulek apod.  
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IBM Rational Functional Tester 

 

Obrázek 16 - IBM Rational Functional Tester 

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/05/419_rft/figure1.jpg 

 

IBM RFT umožňuje automatizaci funkčního a regresního testování. Pomocí pluginů spolupracuje 

s technologiemi jako jsou Java,  Web 2.0, SAP, Visual Studio.NET nebo Windows Forms. Tento ná-

stroj obsahuje funkci Record, která velmi usnadňuje práci a do jisté míry snižuje potřebu ručního psaní 

skriptů. Tato funkce totiž umožňuje mapovat a zaznamenávat činnost uživatele (kliknutí myši, vstupy 

z klávesnice, apod.), a tyto činnosti potom dokáže „zautomatizovat“, tj. vytvořit skript, který tyto čin-

nosti provádí. Není tedy nutné, aby tester vytvářel skripty úplně od začátku. Pomocí této funkce může 

automaticky vytvořený skript případně upravit a použít.  
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3.4.2. Performance testing (zátěžové testování) 

Úkolem zátěžového testování je zjistit, jak se bude aplikace chovat při různé úrovni zátěže systému. 

Pomocí zátěžového testu se často zjišťují nejen stabilita a výkon daného systému, ale měří se také 

doba odezvy (response time). Zajímavou věcí je testování nejvyšší zátěže jakou může systém zvlád-

nout.   

HP LoadRunner 

 

Obrázek 17 - HP LoadRunner 

Zdroj: http://softseeders.com/images/HP-LoadRunner-9.5.jpg 

HP LoadRunner je automatizovaný software na měření výkonu a zátěže aplikací. Dokáže simulovat 

přístup i tisíců uživatelů tak, aby bylo možné vyzkoušet, jakou zátěž dokáže daná aplikace zvládnout. 

Hlavním prvkem programu je controller, který se stará o spouštění jednotlivých skriptů na virtuálních 

generátorech. Ty potom vytvářejí samotné vlákna a procesy a „zasílají“ je na testovanou aplikaci. 
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IBM Rational Performance Tester 

 

Obrázek 18 - IBM Rational Performance Tester 

Zdroj: http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/07/0501_patel4/profile_itm_collected.jpg 

Rational Performace Tester je přímým konkurentem pro nástroj HP LoadRunner. Tento nástroj je au-

tomatizovaný tester výkonu webových a serverových aplikací. Stejně jako LoadRunner dokáže Per-

formace Tester uměle generovat transakce, kterými potom zatěžuje server a hodnotí výkon serveru 

pomocí hodnot response-time (čas odezvy), které pak slouží k nalezení případného „úzkého hrdla“ 

aplikace. 

 

3.5 Srovnání QC versus RQM 
(HP Quality Center vs. IBM Rational Quality Manager) 

Pokud jste před několika lety chtěli používat profesionální nástroj pro test management, neexistovalo 

mnoho možností. Jediným velkým hráčem na poli test managementu byla společnost Hewlett-Packard 

se svým nástrojem Quality Center. V roce 2008 však konkurenční firma IBM uvedla na trh svoje řeše-

ní s názvem Rational Quality Manager. Vytvořilo se tak zdravé konkurenční prostředí, které by mělo 

přinést konečnou výhodu všem uživatelům. Po uvedení RQM na trh vzniklo několik srovnávacích 
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testů mezi QC a RQM. Ve většině případů však RQM utrpělo drtivou porážku - HP Quality Center 

vítězilo ve všech směrech. Během posledních 3 let ale IBM vydalo několik nových verzí svého nástro-

je a podle mnohých se tak svému konkurentovi minimálně přiblížilo. Jak by takové srovnání dopadlo 

dnes? Zcela objektivní srovnání není možné. Oba nástroje podporují totožné nebo alespoň velmi po-

dobné funkce a jejich implementaci může každý uživatel hodnotit subjektivně. Přesto jsem se však o 

určité srovnání pokusil a využil jsem k tomu testovací licence těchto nástrojů a samozřejmě i konzul-

tace s uživateli, kteří s nimi mají několikaleté zkušenosti.  

 

3.5.1. Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní je součást, na kterou uživatel narazí v první řadě. Oba nástroje, QC i RQM, jsou 

webové aplikace a pro svůj běh potřebují webový prohlížeč. Ten je do jisté míry omezujícím faktorem 

pro možnosti vzhledu a ergonomie. Za co ale určitě webový prohlížeč nemůže, jsou scroll-bary (po-

suvníky oken) v QC. Často se stává, že v aktivním okně s posuvníkem není možné tento posuvník 

ovládat kolečkem myši.  Na správnou funkci nástroje to nemá žádný vliv, ale pro uživatele je to nepří-

jemnost, se kterou se bude často potýkat, zvlášť pokud střídavě pracuje s QC a s jinými programy, 

které „scrolování kolečkem“ umožňují.  

Na následující straně jsem v tabulce shrnul hodnocení vlastností zkušených uživatelů. Hodnocení pro-

bíhalo v rozsahu 1-5 (1 – nejlepší, 5 - nejhorší). V tabulce jsou uvedeny průměry vždy za celou skupi-

nu uživatelů.  

 

Vlastnost QC  RQM  

Vzhled 1,7(max.5) 2,6(max.5) 

Srozumitelnost 1,7(max.5) 2,8(max.5) 

Provázanost modulů 1,7(max.5) 2,6(max.5) 

Rychlost odezvy 2,4(max.5) 2,4(max.5) 

Report výsledků 2,0(max.5) 2,8(max.5) 

Customizovatelnost 1,8(max.5) 2,6(max.5) 

Průměr 1,9 2,6 

Tabulka 1 - Hodnocení uživatelského rozhraní, Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak je vidět z tabulky, uživatelé výrazně lépe hodnotili rozhraní nástroje QC. Je zajímavé, že RQM 

hodnotili hůře uživatelé, kteří již někdy vyzkoušeli QC než ti, kteří s QC nemají žádné zkušenosti. 

Ale protože byl vzorek dotazovaných relativně malý (max. 10 dotazovaných pro každý z nástrojů), 

nelze z toho vyvozovat definitivní závěry. Skutečností ale je, že uživatelské rozhraní QC se líbí víc. 

Vzniká zde drobný paradox. Přestože je RQM více barevnější a na první pohled hezčí (a mělo by být 

i líbivější), přesto vítězí QC se svým lehce konformním vzhledem, jehož grafický styl (různé odstíny 

šedé) připomíná Windows aplikace z dob operačních systémů Windows 98. Na to si však pravděpo-

dobně uživatelé zvykli a vzhledově nevýrazný styl QC se jim zamlouvá.  

 

3.5.2. Moduly 

Specifické skupiny uživatelů (administrátor, tester) používají různé moduly popř. některé moduly ne-

využívají vůbec. Přesto jsou moduly základním ovládacím prvkem celé aplikace, spouštění jednotli-

vých modulů se děje velmi často. Protože však funkce modulů nejsou porovnatelné (moduly obou 

nástrojů mají různé názvy a také pokrývají různé množství úkolů), uvedu zde pouze celkovou průměr-

nou známku ze všech modulů.  

Hodnocení modulů QC  RQM  

Průměr všech modulů 1,9(max.5) 1,6 (max.5) 

Tabulka 2 - Hodnocení modulů, zdroj: vlastní zpracování 

V modulech dosáhlo lepšího hodnocení IBM se svým nástrojem Rational Quality Manager.  

 

3.5.3. Administrace 

Typické činnosti běžného uživatele (testera) a administrátora se výrazně liší. Zatímco vytvoření pro-

jektu, nastavení přístupů a jejich správa jsou úkoly pro administrátora, samotné používání nástroje, 

vytváření, spouštění testů a report událostí provádí spíše tester. V hodnocení se tedy chci zaměřit na 

možnosti administrace a její přívětivost. 
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Vlastnosti a funkce administrace QC  RQM  

Přehlednost administrace 1,6(max.5) 2,6 (max.5) 

Logování 1,5(max.5) 2,6(max.5) 

Práce s back-upy (zálohování) 2,4(max.5) 3,0(max.5) 

Průměr 1,8(max.5) 2,7(max.5) 

Tabulka 3 - Hodnocení administrace, zdroj: vlastní zpracování 

Z hodnocení je vidět, že po stránce administrace je na tom QC daleko lépe (téměř o 1 stupeň známky).  

 

3.5.4. Shrnutí výsledků 

Pokud spočítám průměr výsledků ze všech 3 kategorií (uživatelské rozhraní, moduly, administrace) 

a všechny kategorie budou mít stejnou váhu, vyjde mi výsledná známka 1,8 pro Quality Center a 2,3 

pro Rational Quality Manager. Z výsledků tedy vyplývá, že QC si drží před svým konkurentem drob-

ný náskok. Pokud ale přihlédnu k subjektivní metodice hodnocení, a také k tomu, že ani jeden 

z nástrojů neporazil svého konkurenta současně ve všech směrech, tak musím říct, že oba nástroje jsou 

jeden pro druhého skutečným konkurentem a již neplatí, že pokud chcete používat profesionální ná-

stroj test managementu, musíte sáhnout po Quality Center.  

Pokud vývojáři QC zapracují na funkci scrollování oken, sníží počet chybových hlášení (z nichž 

se uživatel nedozví nic bližšího kromě toho, že nastala „chyba“) a vylepší odezvy systému při práci 

s projekty obsahující velké množství dat, může si Quality Center a potažmo HP alespoň na chvilku 

oddechnout. V opačném případě jim totiž roste velký konkurent v podobě Rational Quality Manageru. 

RQM prodělalo za poslední 2 roky neskutečný vývoj a pokud bude pokračovat stejným tempem, tak 

asi žádná snaha HP nebude dostatečně velká proto, aby se HP udrželo na špici… 

 

3.5.5. Vlastní subjektivní hodnocení 

Ani s jedním z nástrojů jsem nestrávil tak dlouhou dobu, abych si dovolil svoje hodnocení zařadit 

mezi hodnocení zkušených uživatelů ze společnosti Tieto Czech s.r.o., proto svoje hodnocení uvádím 

zvlášť. Ztotožňuji se s chybami nástrojů uvedených výše, paradoxně mi skutečně nejvíce chyběla 

možnost scrollování oken v QC. (Během celé odborné studentské praxe jsem nepřišel na jiný softwa-

rový produkt, který by neuměl posunovat obrazovku pomocí kolečka myši.) Velmi se mi však za-

mlouval grafický styl RQM, který je pro mě modernější a zajímavější. Práci na projektu si dovedu 
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představit s oběma, protože oba jsou velmi mocnými nástroji pro test management a uživatelům se tak 

dostávají do rukou kvalitní nástroje pro jejich práci.  

 

3.6 Popis odborného zaměření firmy 
Firma Tieto je evropská IT společnost. Poskytuje služby v IT oblastech jako jsou produktové inže-

nýrství, poradenství, výzkum a vývoj. Zaměstnává zhruba 17 000 zaměstnanců (z toho asi 1 700 

ve společnosti Tieto Czech s.r.o.). Typickým zákazníkem společnosti jsou firmy z oblasti telekomuni-

kací, finančních služeb, automobilového průmyslu, energetiky, zdravotnictví, průmyslové výroby, 

veřejné správy nebo třeba obchodu a logistiky. 

Do firmy jsem se přihlásil na pozici v testingu, protože více než samotné programování softwaru mě 

zajímají ostatní činnosti, které je třeba při vývoji softwaru provést (sběr a analýza požadavků, návrh, 

testování, …) 

3.7 Seznam úkolů zadaných studentovi 
1. Studium nástrojů IBM pro připravovaný projekt, který měl být hlavní částí mé činnosti (bohužel 

v listopadu byl projekt zrušen); (60hod) 

2. Hledání nového tématu bakalářské práce – Téma Srovnání testovacích nástrojů (QC a RQM) 

3. Studium firemní organizace, organizace práce (20hod) 

4. Studium problematiky testingu a testování (70hod) 

5. Absolvování tutoriálů se zaměřením na testování (Basic Testing Training, Data Mining Essentials, 

Jira Introduction Training, HP Quality Center Introduction) (20hod) 

6. Konzultace s testery, vyzkoušení práce prostředí QC a RQM, tvorba dotazníků(170hod) 

 

3.8 Zvolený postup řešení zadaných úkolů 
Pro studium nástrojů IBM jsem využil interní firemní dokumenty a studijní materiály společnosti Tie-

to Czech s.r.o. Základní informace o nástrojích jsem získával z internetu a z komunikace se zástupci 

firmy IBM.  

Výukové tutoriály jsem absolvoval pod vedením školitelů ze společnosti Tieto Czech s.r.o., tutoriály 

probíhaly formou praktických prezentací většinou v anglickém jazyce.  
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Problematiku testování jsem nastudoval z literatury, kterou mi doporučil nebo schválil můj konzultant 

pan Petr Žalmánek, dále jsem pak čerpal informace z interních firemních dokumentů a studijních ma-

teriálů.  

Konzultace s testery a práce v prostředí nástrojů HP Quality Center a IBM Rational Quality Manager. 

Činnosti byly prováděny na testovacích projektech.  

Konzultace probíhaly formou diskusí, kdy mi tester vysvětloval vhodné postupy a ty demonstroval na 

reálných problémech.   

K napsání bakalářské práce jsem využil všech výše popsaných činností. Nejdříve jsem si nastudoval 

teorii o testování a metodách testování. Během toho probíhaly pravidelné schůzky s konzultantem, 

kterého jsem vždy seznámil s výsledky, na jejichž základě byl zvolen další postup. Následně jsem se 

setkával s testery a sbíral informace pro svůj dotazník.  

 

3.9 Znalosti a dovednosti získané během studia uplatněné 
studentem v průběhu praxe 

Testování softwaru je specifická disciplína a jako taková nebyla v žádném z předmětů bakalářského 

studia výrazněji zastoupena. Využil jsem proto hlavně znalosti o softwarovém procesu z předmětu 

Softwarové inženýrství (SWI). Dále jsem při návrhu testů využil znalosti programovacích jazyků a 

datových struktur, které mi pomohly navrhnout vhodný způsob testování.  

 

3.10 Znalosti a dovednosti scházející studentovi během od-
borné praxe 

Během praxe mi scházely hlubší znalosti o testování. Na škole se o testování moc nemluvilo, okrajově 

se této problematice věnoval předmět Softwarové inženýrství (SWI).  
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3.11 Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její cel-
kové zhodnocení 

Během odborné studentské praxe jsem se seznámil s problematikou testování softwaru. Zjistil jsem, že 

testování softwaru, během jeho vývoje, má nezastupitelnou pozici a profesionální firmy do něj inves-

tují nemalé množství času a finančních prostředků. Není totiž výjimkou, když množství času a financí 

využitých na testování softwaru je větší než množství investované do samotného vývoje softwaru. 

Dále jsem získal teoretické i praktické znalosti o vedení a řízení vývoje a testování softwarového pro-

jektu, poznal jsem význam a úlohu testovacích nástrojů v procesu vývoje, seznámil se s prostředím 

nástrojů pro test management a pochopil jeho významnou roli při vývoji a testování. Po dokončení 

studia bych se rád testování softwaru věnoval, ať už to bude na pozici manažera projektu nebo samot-

ného testera.  
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