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Anotace 

Téma bakalářské práce je „Testování informačního systému testovacími úřady“. V 

první části této práce jsou popsány možné testy a také základní fáze testování. 

Druhá část práce se zaměřuje na to, jaké podmínky musí být splněny, aby IS 

mohly testovat testovací úřady a závěrečná část na vytvoření metodiky testování 

pro tato testovací pracoviště. 

Klíčová slova: Pracoviště technické podpory aplikací, testování IS, testovací 

úřady, testovací případ, protokol o testování. 

Summary 

The bachelor labour theme  is „Testing IS by testing bureau“. The first part of my 

work describes all possibilities of tests and also basic phases of testing. The next 

part of my work focuses on the complete conditions which are necessary to allow 

the testing institutions to do IS testing. And the last one deals with creating of the 

metodology for these testing bureau. 

Key words: Application technique support, IS testing, testing bureau, testing case, 

testing rekord. 
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Seznam zkratek 

ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně rozšířený certifikační 

koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností 

EULA – End User License Agreement, licence pro koncového uživatele 

IS DS – Informační systém datových schránek 

IS HN/SS – Informační systém hmotné nouze a sociálních služeb  

MDIS – Multidimensional Development of Information je metodologie vývoje a 

údržba komplexního integrovaného IS 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

PIN – Personal Identification Number 

PTPA – Pracoviště technické podpory aplikací 

TÚ – Testovací úřad 

UR – Uživatelské rozhraní 

WAN – Wide Area Network 
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1 Úvod 

Až na malé výjimky se každý z nás téměř denně setkává s různým softwarem a 

s různými informačními systémy (dále jen IS). S těmito systémy se setkáváme při 

plnění svých pracovních povinností v zaměstnání, na úřadech, u lékaře, ale i ve 

svém volném čase. Člověk je obklopen IS téměř na každém kroku. IS ovlivňují 

celosvětovou ekonomiku, energetiku, dopravu a všechny oblasti lidské činnosti 

jsou závislé na těchto systémech. Proto je nezbytné, aby systémy byly kvalitní, 

spolehlivé a bezchybné. Jejich selhání a chyby v nich mohou mít fatální a 

nevratné následky. Jsou zaznamenány případy, kdy chybou medicínského 

systému byl zmařen lidský život anebo kdy lidstvo bylo malý krůček od atomové 

války [10].  

Právě proto je velice důležitou součástí vývoje IS testování, které by mělo předejít 

chybám v těchto systémech. Testovat by se měl každý systém, bez ohledu na 

složitost a rozsáhlost systému, záleží jen na zvoleném testovacím scénáři a i na 

hloubce testování. Počítačová hra se bude testovat jinak a „méně“ podrobněji než 

např. řídící software (dále jen SW) pro atomovou elektrárnu. 

Základním problémem při testování je, že jím nelze obsáhnout kompletně všechny 

možné vstupy a výstupy (platné i neplatné) a tím je testování postavené na riziku, 

že se nějaká chyba přehlédne. Nikdy není možné otestovat vše, proto je nezbytné, 

aby tester dokázal vytvořit a vybrat nejdůležitější sady testů vedoucí k efektivnímu 

a podrobnému testování v rámci daných časových omezení. Riziko spočívá i 

v tom, že testováním můžeme sice odhalit případnou chybu, ale nemůžeme 

prokázat, že chyba v systému není… 

I přesto je proces testování jedinou možností, jak vyhledávat chyby a zajišťovat 

jejich nápravu. I přes výrazný rozvoj této činnosti většina softwarových společností 

neklade na testování takový důraz, jaký by si tato činnost zasloužila. Určitou 

kontrolu po sobě provádí většinou jen sami programátoři, kteří ale IS vidí jen ze 

svého úhlu pohledu, a proto není v jejich silách otestovat systém jako celek. A tak 

se stane, že chyby objevují až sami uživatelé, což už je pozdě. Testování patří 

neodmyslitelně k vývoji IS. 

Jako pracovník technické podpory aplikací se v praxi setkávám s problematikou 

vývoje IS a jeho testování. Vím, jak je tato činnost důležitá a bohužel také to, jak je 

často podceňována. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat podmínky pro 

úspěšné testování IS, navrhnout metodiku testování pro testovací pracoviště a tím 

zvýšit kvalitu testovacího procesu i celého IS. 



Jaroslav Kubáň: Testování informačního systému testovacími úřady 
 

2011  2 
 

2 Testování IS jako klíčová etapa životního cyklu 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, testování je činnost velice potřebná, ale bohužel 

velmi často podceňována. Toto podcenění může být příčinou řady problémů, které 

mohou vyvrcholit v neúspěch celého projektu. Z tohoto důvodu by měl být IS 

testován. Cílem této činnosti je, aby případné nedostatky a chyby byly odhaleny 

ještě předtím, než určitou verzi IS začnou v praxi využívat uživatelé a ověřit, zda 

IS splňuje všechny požadavky zadavatele (resp. neobsahuje žádnou 

neobjednanou funkcionalitu navíc). Je potřeba si také uvědomit, že kvalita IS (a 

kvalita podpůrných služeb) je dobrou vizitkou dodavatelské společnosti a že 

kvalita celku vychází z kvalit všech jednotlivých etap životního cyklu IS.  

Připomeňme si také to, že odstranění chyby v průběhu vývoje je mnohem levnější 

než odstranit chybu až v distribuovaném systému. 

2.1 Rozdělení testů 

Softwarové testy lze dle způsobu provádění testování rozdělit na testy manuální a 

automatizované.   

• Testy manuální 

Testování provádí tester ručně. Tester ručně „proklikává“ software, provádí 

činnosti dle plánů testů a vyhodnocuje testování. 

• Testy automatizované 

Testování automatizované řídí, provádí a vyhodnocuje speciální testovací 

software. Tyto nástroje jsou testovacímu pracovišti velice nápomocné např. tím, že 

jsou schopny nahradit „klikání“ testerů, testují odezvy při komunikaci klient-server, 

simulují činnost uživatelů, generují testovací data, dokumentují testování, 

vyhodnocují testy, sledují životní cyklus chyb a jiné. Obr. 1 zobrazuje prostředí 

programu TestComplete, který je zaměřen na funkční testování a je zde zobrazen 

výpis z průběhu testu. Na trhu můžeme nalézt řadu produktů, mezi nejrozšířenější 

patří především tyto: 

- QuickTestPro zaměřené na funkční testování a LoadRunner pro 

zátěžové testování od společnosti Hewlett-Packard 

- Functional Tester (funkční testování) a Performance Tester pro 

zátěžové testování společnosti IBM 

- již zmíněný TestComplete společnosti AutomatedQA zabývající se 

funkčním testováním 



Jaroslav Kubáň: Testování informačního systému testovacími úřady 
 

2011  3 
 

 
Obr. 1  Prostředí programu TestComplete 

Následující členění popisuje oblast použití konkrétných testů a uvedené testy 

mohou být prováděné ručně i automatizovaně. 

2.1.1 Interní testy 

Jde o testy algoritmů, procedur a programových modulů. Tyto testy, nebo spíše 

toto ověření, provádí vývojář – programátor sám nebo k tomu určená a odborně 

způsobilá osoba. Pod tímto bodem bychom si měli představit ověření dodržování 

pravidel samotného programování (psaní komentářů, vhodně zvolené názvy, 

tooltipy tlačítek – jednoduché popisky atd.) a správné zvolení funkcí a metod. 

Programátor může mít funkční modul, ale použitá metoda nemusí být vhodná 

(např. mohou být větší nároky na paměť). 

2.1.2 Testy funkčnosti 

Testy prokazující funkčnost systému na základě specifikace systému. Specifikace 

systému je dokument obsahující popis všech vlastností a funkcí systému. 

Zjednodušeně řečeno, specifikace popisuje chování systému. Ve většině případů 

tester při testování funkčnosti „porovnává“ chování popsané ve specifikaci 

s výsledky samotného testování. 

Postup testování může být charakterizován jedním z následujících pojmů, a to 

testováním černé skříňky a testováním bíle skříňky. Při testování černé skříňky 

tester neví, jak systém uvnitř pracuje, ví pouze to, co má systém dělat. Jestliže 
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tester zadá nějakou hodnotu vstupu, dostane určitý výstup. Neví proč zrovna tento 

výsledek, pouze ho pozoruje a porovnává, zda je v souladu se specifikací. Oproti 

tomu u testování bílé skříňky tester ví, jak k výsledku systém došel. Tester má 

totiž možnost „nahlédnout dovnitř“ systému a analyzovat kód programu. Tato 

znalost programového kódu může být velice užitečná, tester na základě těchto 

informací může např. určit, jestli určité zadané hodnoty vedou k chybám v systému 

častěji než hodnoty jiné a může lépe přizpůsobit další testování. Tato 

informovanost však má i své riziko. Člověk při testování bílé skříňky velice snadno 

sklouzne k tomu, že testování „ušije na míru“ činnosti programového kódu a 

netestuje objektivně.  

Na obr. 2 je znázorněn rozdíl mezi testováním černé a bílé skříňky. Připomenu již 

výše zmíněné, že při testování černé skříňky tester neví, jak systém uvnitř pracuje 

Těmito metodami lze v podstatě testovat cokoliv, od samotného IS až po 

dokumentaci k tomuto systému [6].  

 
Obr. 2  Testování černé a bílé skříňky 

2.1.3 Testy integrační 

Jde o testy spolupráce programových modulů, o testování systému jako celku a o 

testování propojení IS s jinými systémy. IS státní správy většinou mají rozhraní 

umožňující komunikaci s jinými systémy jako je např. IS DS, spisová služba úřadu, 

SW frankovacího stroje a účetní IS. Při testování takového systému je potřeba toto 

vše vzít v úvahu a otestovat i korektní načtení dat do vlastního systému a odeslání 

dat ze systému. 
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2.1.4 Testy použitelnosti 

Jedná se o testování prokazující přívětivost uživatelského rozhraní (dále jen UR). 

Software se píše proto, aby ho někdo používal a aby s ním někdo pracoval. Na 

toto se při vývoji i testování SW často zapomíná a mnoho funkčně dobrého SW 

není využíváno. Uživatelé ho odmítnou třeba jen proto, že jim UR nevyhovuje a 

nesplňuje jejich očekávání. 

Ergonomie je vědní obor, který komplexně a systémově řeší systém 

člověk-technika-prostředí s cílem optimalizovat psychicko-fyzickou zátěž člověka a 

zajistit rozvoj jeho osobnosti při maximální efektivitě jeho činnosti. Ergonomie 

softwaru především spočívá v návrhu takového prostředí, které nutí k přirozenému 

střídání činností, nevyvolává stres (např. vhodně zvolená barva prostředí, dobrá 

čitelnost textu apod.) a jeho použití se zdá být přirozené. Důležité vlastnosti 

dobrého UR jsou: 

• Dodržování standardů nebo zásad 

Nejdůležitější vlastností dobrého UR je, že musí dodržovat standardy a zásady. 

Jestliže daný SW běží na nějaké existující platformě, jako je Windows, pak jsou 

standardy dané. Standardy pro Microsoft Windows jsou podrobně popsány v knize 

Microsoft Windows User Experience [4]. Uživatelé využijí své zkušenosti a znalosti 

UR získané při práci s OS a práce s novým IS je pro uživatele snazší.  

• Je intuitivní 

Systém s „nejintuitivnějším“ UR je takový, když si uživatelé ani neuvědomuji, že 

s nějakým systémem vůbec pracují. Funkce, které uživatel potřebuje vykonat a 

odpovědi, které v programu hledá, by měly být vždy jasné a měly by se nacházet 

tam, kde je intuitivně očekává. Tato vlastnost v sobě zahrnuje uspořádání prvků, 

přechody mezi částmi systému, možnost vrátit se „zpět“ či nějakou operaci zrušit. 

Také se zabývá problematikou, zda uživatel není přesycen informacemi a naopak, 

pokud si uživatel se systémem nedokáže poradit, zda mu systém dokáže pomoci 

(např. nápověda).  

• Je konzistentní 

Zajištění soudržnosti v systému. V celém systému je využívaná jednotná 

terminologie a názvosloví, klávesové zkratky a volby z nabídek, projevy aplikace a 

rozložení tlačítek.  
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• Je flexibilní 

Umožňuje přizpůsobení uživateli. Uživatel má možnosti si do určité míry 

přizpůsobit systém. Např. individuální nabídky rychlých voleb, nastavení 

defaultního adresáře pro ukládání souborů apod. 

• Je pohodlné 

Software by uživateli neměl bránit a překážet v jeho práci a tuto práci by neměl 

nijak znesnadňovat. Toto hodnocení UR je sice velice subjektivní, uvedu však 

několik konkrétních příkladů. Program by měl uživatele varovat před kritickou 

operací a měl by mu umožňovat obnovení dat, která ztratil díky špatné obsluze 

(funkce „zpět“ je dnes považována za samozřejmost). Dalším příkladem může být 

pro uživatele důležitost informace o odhadovaném čase, který zbývá do dokončení 

složitější operace. 

• Je správné 

Obsahuje v podstatě všechny předchozí vlastnosti dobrého UR. Součástí 

testování správnosti UR by mělo být ověření jazyku a pravopisu a ověření, že UR 

dělá skutečně to, co dělat má. Např. zda se uloží na disk přesný obsah dokumentu 

a po načtení se zobrazí naprosto shodný dokument. 

• Je užitečné 

Tester posuzuje, zda příslušné funkce skutečně přispívají ke zvýšení užitné 

hodnoty systému a zda funkce nejsou zbytečné či dokonce nesmyslné. 

2.1.5 Testy zátěžové a stresové 

Jsou testy zaměřené na chování systému ve víceuživatelském prostředí. Testy 

zátěžové slouží k ověření, jak je systém odolný (stabilní a spolehlivý) při plné 

zátěži. Např. při současné práci určitého množství uživatelů (např. 2000 uživatelů), 

při přenosu velkého objemu dat apod. Zátěžové testování lze provádět pouze na 

základě těchto předpokladů: 

• systém je ve finální verzi z hlediska funkcionality a konfigurace. Není 

efektivní provádět zátěžové testy, pokud systém bude ještě dále doplňován 

o další funkce, bude se upřesňovat konfigurace HW komponent apod. 

• bylo úspěšně ukončeno funkční testování. Zátěžové testy následují až po 

úspěšně ukončených testech funkčních. Proč tyto testy provádět, pokud 

není jasné, zda systém vůbec vyhovuje požadavkům funkčnosti? 
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Určitým druhem zátěžových testů jsou testy stresové a jde o testování systému v 

podmínkách omezených HW zdrojů. Např. při výpadku některé z HW komponent, 

při nedostatku paměti apod. 

2.1.6 Testy akceptační 

Jedná se o testy prováděné za účelem odsouhlasení a převzetí systému 

zákazníkem. Účelem akceptačních testů je přesvědčit zákazníka o tom, že systém 

má všechny vlastnosti, které zákazník požadoval a že lze systém využívat 

v běžném „ostrém“ provozu. Akceptační proces IS lze přirovnat ke kolaudaci 

budov. Jde o celkové prověření zda systém odpovídá zamýšlenému použití a zda 

vývojová firma provedla svoji práci dle zadání zákazníka a kvalitně. Zástupci 

zákazníka se seznámí s protokoly o testování systému vývojovou společností a 

provádí vlastní akceptační testování. Součást tohoto procesu je i akceptace 

dokumentace – testování dokumentace po stránce obsahu i struktury zpracování. 

2.2 Základní fáze testování 

Testování je proces, který se skládá z posloupnosti dílčích činností různých typů. 

Jedná se o řízený proces provádění podle daného plánu, s jasně definovanou rolí 

a stanovenou odpovědností všech zúčastněných osob. Proces testování má čtyři 

základní fáze: 

• plánování a návrh testů 

• příprava testů 

• provádění testů 

• vyhodnocení testů 

2.2.1 Plánování a návrh testů 

Plán a návrh testů specifikuje, které části systému budou testovány, jakým 

způsobem a jak bude testován IS jako celek. Jde o specifikaci věcnou i časovou. 

Plán a návrh testů je dokument přesně definující tyto činnosti: 

• Sestavení a návrh testů  

Návrh testu obsahuje to, co se bude testovat, v jakém rozsahu, jakým způsobem a 

v jakém prostředí.  Stanovuje testy jak pro jednotlivé moduly systému, tak pro 

otestování IS jako celku.  
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Není nezbytně nutné vždy testovat všechny komponenty systému. Určité 

komponenty mohly být převzaty od jiné společností jako „polotovar“ do našeho IS, 

testování provádí jiná společnost nebo určité komponenty byly uvolněny již dříve, 

tudíž byly již řádně otestovány. Návrh testů by měl také obsahovat to, co se 

testovat nebude a z jakého důvodu se toto testování neprovádí. 

• Definici testovacího prostředí 

Definice testovacího prostředí jednoznačně určuje výchozí stav testovaného 

systému a hardwarovou i softwarovou konfiguraci stroje, na němž bude probíhat 

testování. Obsahuje souhrn a popis jednotlivých nastavení HW a SW a jejich 

verzí, popis parametrů počítačové sítě a popis testovací databáze. Také by zde 

mělo být určeno, kolik uživatelů bude souběžně pracovat s IS. 

Samozřejmostí by mělo být oddělení testovacího prostředí od prostředí 

vývojového. Je nepřípustné, aby se data nebo aplikace měnila testerovi „pod 

rukama“. Je také nutné zálohovat počáteční stav testovací databáze z důvodu 

opakovatelnosti testů, protože po provedení testů dojde k modifikaci a 

k znehodnocení dat. 

• Tvorbu testovacích případů 

Testovací případ je popis konkrétního testu, který obsahuje podrobný postup 

testu, popisuje co a jak má být testováno. Popis testovacího případu z pravidla 

obsahuje: 

- název a číslo testovacího případu, popis testu, verzi SW 

- způsob testovaní, popis kroků testovaní 

- prioritu a časový plán testu 

- potřebná testovací data a počáteční hodnoty testu 

- očekávanou reakci systému 

- způsob řešení neshod a vad 

• Organizaci testovacího pracoviště 

Je vypracován seznam materiálních a lidských zdrojů pro testování a je 

vypracován časový plán pro celé testování. Nadřízený pracovník, případně vyšší 

vedení společnosti stanovuje odpovědnost a pravomoc účastníků testování. 
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2.2.2 Příprava testů 

Základem je příprava dat, nad kterými se bude testovat. Velice často je to extrakce 

dat z reálného systému a v případě potřeby úprava těchto dat tak, aby byly 

v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů [12]. Pokud bychom byli nuceni 

zasahovat do těchto dat, neměli bychom narušit jejich „rozmanitost“. Datová sada 

vždy přísluší k testování určité verze systému. Připravená testovací data bychom 

měli zálohovat a archivovat z důvodu opakování testů a pro možnost testovat 

starší verze systémů.  

Před každým testem je potřeba iniciovat prostředí pro daný test a nastavit dané 

výchozí podmínky testu. Lze využít různé softwarové produkty pro obnovení 

prostředí ze záložní kopie. 

2.2.3 Provádění testů 

Provádění testů znamená postupné provádění kroků testů testerem (nebo 

testovacím nástrojem), kontrolu reakce systému na vstupní data, porovnání reakcí 

systému s požadovaným chováním a zpracování protokolu o zjištěných chybách. 

Protokol o provedených testech obsahuje: 

• sumarizaci toho co a jak bylo testováno 

• sumarizaci výsledků testů 

• podrobné výsledky o provedených testech 

• datum a podpis odpovědného testera 

2.2.4 Vyhodnocení testů 

Po provedení testů probíhá analýza výsledků evidovaných v protokolu o 

provedených testech. Vyhodnocují se zaznamenané chyby, určuje se priorita 

řešení chyb a jednotlivé chyby jsou přiřazeny k opravě vývojářům. Po opravě chyb 

následuje regresní testování a ověřuje se, zda chyby byly skutečně opraveny a 

zda nebyly do systému „zavlečeny“ jiné. 

V této kapitole jsem čtenáři popsal různé typy testů, jejich využití a základní fáze 

testování. Takto obecně popsaný proces testování jsem posléze aplikoval při 

tvorbě metodiky pro testovací pracoviště, což je hlavním cílem mé bakalářské 

práce.  
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3 Analýza podmínek úspěšného testování IS 

V předcházející kapitole bylo popsáno členění testů a základní fáze testování. 

V této části práce se budu zabývat analýzou podmínek vedoucí k zapojení 

testovacích úřadů (dále jen TÚ) do testování IS HN/SS a také aktuálním stavem 

testování tohoto IS. Testovací úřad je pracovní označení skupiny uživatelů 

z určitého pracoviště (úřadu) řešící agendu hmotné nouze zabývající se 

testováním IS HN/SS. Nejedná se tedy o úřad ve smyslu, jak si ho vybavujeme 

(jako budovu, organizaci). 

3.1 Analýza testování IS obecně 

Účelem testování je ověřit, zda výsledný systém splňuje stanovené požadavky. 

Ověření by mělo být provedeno v co nejširším rozsahu. Proces testování by měl 

být kvalitní, aby byly získány objektivní informace o dosažené úrovní kvality. 

Dle [2] kvalitu testování ovlivňují zejména tyto faktory: 

• jasně definované postupy (metodiky, metody) testování 

• kvalitně organizované testovací pracoviště 

• kvalitní podpůrné testovací nástroje 

Tzn., že testování nesmí být nahodilá činnost testerů a testování musí být řízeným 

a standardizovaným procesem probíhajícím podle předem definovaného postupu 

a harmonogramu se stanovanou odpovědností. 

U softwarového produktu se především testují tyto níže uvedené oblasti: 

Funkční testování 

Jsou testovány jednotlivé moduly a SW jako celek z pohledu funkčnosti. Ověřuje 

se, zda systém pracuje správně a bez chyb. Jak již bylo výše v této práci zmíněno, 

dochází alespoň k nějakému testování téměř vždy, byť je to jen kontrola 

programového kódu vývojářem. Tento postup je však nedostačující. Testování je 

potřeba oddělit od samotného programování a hledět na něj jako na specifickou 

činnost využívající specializované metody.  

Uživatelské rozhraní a jeho přívětivost 

Testovaní použitelnosti UR a efektivnost interakce mezi SW a uživatelem patří 

neodmyslitelně k činnosti softwarového testera. Z praxe ovšem sám vím, že 

testování této oblasti není přikládán takový význam, jaký by si tento druh testů 
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zasluhoval. Z vlastní zkušenosti vím, že k podceňování těchto testů dochází 

především v menších softwarových společnostech a tak se mnohdy funkčně 

výborný produkt neujímá a uživatelé ho odmítají. V současné době se díky 

konkurenčním tlakům tento názor mění a testování použitelnosti se stává 

nezbytnou součástí testovacího procesu.  

Dokumentace 

Softwarový tester většinou netestuje jen samotný SW, ale práce testera také 

spočívá v ověření správnosti dokumentace. Jedná se o uživatelskou dokumentaci 

a o specifikaci programu. V prvním případě testování zvyšuje použitelnost 

produktu, zvyšuje spolehlivost softwaru a snižuje náklady na podporu k produktu. 

Za uživatelskou dokumentaci lze považovat např. uživatelský manuál a online 

nápovědu, chybové zprávy, marketingový materiál aj. Uživatel neposuzuje pouze 

vlastní SW, ale celý produkt. Pokud např. v rejstříku nápovědy chybí důležitý 

pojem, instrukce k instalaci neobsahují důležitý krok instalace nebo se jedná 

„pouze“ o překlep v dokumentaci, je toto vše uživatelem považováno za chybu 

v SW. Testováním specifikace tester ověřuje, zda jsou v dokumentu popsány 

všechny funkce, které software zajišťuje. 

HW a SW kompatibilita 

Na trhu existuje nespočet hardwarových a softwarových produktů. Ověřit, zda 

vyvíjený SW bude kompatibilní se všemi z nich je nemožné. Je opět na testerovi 

testující tuto oblast, aby zúžil všechny kombinace do zvládnutelného množství 

ekvivalentních skupin určených k testování. K vytvoření tříd ekvivalence slouží 

hardwarové a softwarové standardy. 

Hardwarové a softwarové standardy je potřeba brát za „specifikaci“ a výsledky 

testování porovnávat s těmito standardy. Testujeme-li např. schopnost IS ukládat 

dokumenty do určitého formátu, je potřeba si vyhledat standardy s definicí tohoto 

formátu a navrhnout příslušné testy, které ověří, zda námi vyvíjení IS skutečně 

vyhovuje těmto standardům. To platí samozřejmě i pro HW, např. pro komunikační 

protokoly.  

Standardů je celá řada, také společnost Microsoft publikuje standardy pro SW a 

HW. Po splnění těchto standardů produkt obdrží logo „Certified for Microsoft 

Windows“. Cílem je zajistit stabilní a spolehlivou činnost softwaru a hardwaru 

v daném operačním systému [6]. 
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3.2 Analýza testování IS hmotné nouze a sociálních služeb 

V roce 2006 byl přijat poslaneckou sněmovnou České republiky zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách [13] a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 

v hmotné nouzi [14]. Na základě těchto zákonů, které vešly v platnost 1. 1. 2007, 

vznikl Informační systém hmotné nouze a sociálních služeb (dále jen IS HN/SS). 

Uživateli jsou pracovníci státní správy a místní samosprávy řešící tuto agendu. 

Tito pracovníci využívají IS, který je řešen jako klient/serverový systém poskytující 

běžný uživatelský komfort grafického uživatelského rozhraní. Klientská část je 

zastoupena internetovým prohlížečem a s IS lze komunikovat buď přes Internet či 

WAN síť MPSV.  

Projekt IS HN/SS testeři testují pouze manuálně jako černou skříňku, jiné metody 

testování zde nejsou využívány. Tento přístup není dostačující pro tak rozsáhlý IS 

a management společnosti by se neměl spokojit s faktem, že se tento produkt 

alespoň nějakým způsobem testuje. 

Americký softwarový inženýr Boris Beizer tvrdí, že testováním vnějšího chování 

softwaru metodou černé skřínky pokryjeme 35 až 65 % celkového chování. 

Efektivita testování metodou černé skříňky je znázorněna na obr. 3. Behaviorální 

testování (tj. týkající se chování) prováděné z pohledu uživatele a s využitím 

uživatelského rozhraní je důležité, ale nepoužijeme-li zároveň i jiný způsob 

testování, velmi pravděpodobně budeme ztrácet čas neefektivními testy a zároveň 

nepokryjeme důležité části systému [5].  

 
Obr. 3  Vennův diagram znázorňující efektivitu testování metodou černé skříňky 



Jaroslav Kubáň: Testování informačního systému testovacími úřady 
 

2011  13 
 

Testování lze zefektivnit doplněním stávajícího způsobu testování o jiné metody 

jako je např. testování metodou bílé skříňky či automatizovaným funkčním 

testováním. Avšak testovat IS těmito metodami je velice nákladné a společnost 

nemá k dispozici takový počet odborníků, aby takto mohl testovat všechny 

projekty. 

I přesto, že IS je testován pracovníky PTPA a stávající způsob testování pokrývá 

pouze 35 až 65 % chování IS, tak i takto relativně malá část otestované aplikace 

při nasazení nové verze obsahuje chyby. Proto navrhuji stávající způsob testování 

metodou černé skříňky doplnit o testování provádějící testovacími úřady. 

Testování TÚ bude vhodnou a finančně nenáročnou metodou a dojde 

k zefektivnění testovacího procesu a zkvalitnění IS. 

V následujícím textu zanalyzuji konkrétní problémy ve stávajícím testování 

jednotlivých oblastí IS HN/SS i očekávané výsledky a zlepšení po zapojení TÚ do 

procesu testování. 

Funkční testování IS HN/SS 

Stávající situace: Testování PTPA je výhradně zaměřeno na funkční testování. I 

přesto dochází k nasazení IS, který  obsahuje chyby. Hlavními důvody jsou zažité 

postupy testerů a malá rozmanitost testovacích dat, nad kterými probíhá testování.  

Očekávání: TÚ Budou mít k dispozici takové prostředí, které bude naplněno kopií 

dat z produkční databáze. „Testeři“ TÚ zcela jistě budou provádět testy jinak než 

testeři PTPA a do testování vnesou jiný pohled a jiné postupy než profesionálové 

vývojové společnosti. Domnívám se, že zapojením TÚ do procesu testování a 

vytvořením metodiky pro toto testování se kvalita IS zvýší a většina stávajících 

nedostatků bude odstraněna. 

Testování uživatelského rozhraní 

Stávající situace: K testování UI (použitelnosti) dochází velice sporadicky a to jen 

díky zodpovědnému přístupu testerů. Testeři tuto oblast testují i přes to, že oprava 

nalezených a reportovaných problémů má pro vývojový tým nejnižší prioritu. 

Bohužel většina takto nalezených problémů zůstává nevyřešených snad i 

z důvodu, že uživatel nemá možnost volby jiného IS a tento systém musí využívat. 

Očekávání: Koncoví uživatelé s IS pracují denně a bude i v jejich zájmu se podílet 

na zvýšení použitelnosti tohoto produktu. Zvýšením použitelnosti se zvýší 

efektivita práce uživatelů tohoto IS. Opravy nedostatků reportovaných TÚ se 

pokusí PTPA u vývojového týmu (případně u vedení společnosti) prosadit a  
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vyhodnocené protokoly o provedených testech budou sloužit jako objektivní 

podklady do debaty o nutnosti testovat použitelnost systému.  

Testování dokumentace 

Stávající situace: Také problematika testování uživatelské dokumentace je 

přehlížena, proto se stává, že příručka není aktuální a nápověda obsahuje pro 

uživatele bezcenné informace. Uvedu příklad: uživatelská příručka obsahuje 

obrázky ze starší verze produktu a na obrázku chybí popisované tlačítko a 

nápověda obsahuje věty typu „do pole jméno vyplňte jméno osoby“. 

Tento pro testery nechtěný stav je způsoben nedodržováním harmonogramu 

vývoje a testování projektu a tím logicky nezbývají zdroje pro testování 

dokumentace. Vývojáři je vyvíjen velký tlak na vydání nové verze včas a testování 

této oblasti má nízkou prioritu. 

Očekávání: Pokud bude TÚ vyzván tuto oblast testovat, odhalí tato pracoviště 

případné nedostatky v dokumentaci a pomůže zvýšit přínos uživatelského 

manuálu a nápovědy. 

HW a SW kompatibilita s IS HN/SS 

Stávající situace: Testování této oblasti neprovázejí žádné vážné problémy díky 

katalogu možného HW a SW, který se dodává pro IS HN/SS. PTPA testuje různé 

kombinace HW a SW. Testování kompatibility se provádí stále např. z důvodu 

přechodu zákazníka na vyšší verzi operačního systému. V praxi je toto řešeno i 

tak, že každý člen týmu má jinou HW a SW konfiguraci, kterou konfrontuje s 

každodenní pracovní rutinou.  

Očekávání: Dojde k odhalení problémů vzniklých při využívání jiného SW a HW 

vybavení než toho, který je uveden v katalogu. 

Úspěch testování TÚ a práce PTPA bude záviset na podpoře ze strany vedení 

společnosti. Testování musí mít po celou dobu podporu a tato činnost musí být 

brána jako rovna samotnému vývoji IS. Testování je neodmyslitelnou součástí 

vývoje IS, a toto je potřeba mít stále na paměti. Vedením společnosti je potřeba 

zajistit: 

- autonomnost PTPA s jasně definováními povinnostmi a odpovědností 

- pouze PTPA musí rozhodovat o tom, zda IS a jeho nové verze jsou 

připraveny k distribuci pro testování a k následnému „ostrému“ provozu 

- plnou spolupráci mezi jednotlivými odděleními společnosti. PTPA musí 

dostat „finální“ verzi k otestování určitý čas před plánovanou distribucí a 
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tato verze systému se už nesmí „měnit pod rukama testerů“. Pokud toto 

nebude zajištěno a garantováno, testování nemá šanci na úspěch. 

Teprve pokud toto vše bude splněno, může být doplněno stávající testování IS 

HN/SS o testování testovacími úřady. 

Testovací úřady v žádném případě nenahradí PTPA vývojové společnosti, ale 

vhodně jej doplní. Zapojením testovacích úřadů do procesu testování si slibuji 

zvýšení kvality IS. Jak jsme si výše uvedli, stávající způsob testování je 

nedostatečný a z tohoto důvodu navrhuji zřídit TÚ a metodiku pro testování TÚ. 

V této kapitole jsem se snažil zanalyzovat současnou situaci testování IS HN/SS a 

popsat pozitivní přínosy, které do procesu testování vnesou testovací úřady. 
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4 Návrh metodiky pro testovací úřady 

V předcházející kapitole jsem se zabýval analýzou testování IS HN/SS, kde jsem 

analyzoval stávající situaci testování tohoto IS a očekávané přínosy, pokud se do 

testování zapojí testovací úřady. V této části práce se budu zabývat tvorbou 

metodiky pro testovací úřady. 

„Metodika je tvořena obecně uznávanými postupy a návody, které popisují činnosti 

při analýze, návrhu, vývoji, nasazování softwaru stejně jako činnosti spojené 

s řízením projektu. Cílem metodiky je formalizovat postupy, definovat 

zodpovědnosti a pravidla komunikace“ [1]. V obecném vyjádření jde o souhrn 

metod a postupů pro realizaci určitého úkolů, tedy o pracovní postup. Jedním z 

cílů této práce je vytvořit metodiku pro testování IS testovacími úřady. Navrhovaná 

metodika bude obsahovat následující oblasti. 

4.1 Výběr uživatelů a pracovišť 

Dle mého názoru nejdůležitějším prvkem testování testovacími úřady bude bez 

pochyb uživatel – nyní zároveň „tester“. Na vlastnostech a schopnostech tohoto 

člověka velice záleží. Minimální požadavky na uživatele provádějící testování 

budou: 

• základní počítačová gramotnost prokázaná např. mezinárodně uznávaným 

certifikátem ECDL. European Computer Driving Licence je mezinárodně 

rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových 

znalostí a dovedností. 

• člověk samostatně uvažující „zdravým selským rozumem“ 

• perfektní znalost sociální problematiky a legislativy 

Výběr uživatelů a pracovišť a jejich motivaci zajistí zákazník (MPSV) dle 

minimálních požadavků uvedených výše. Zákazník také předá PTPA seznam 

těchto pracovníku, kde bude uvedeno jméno a příjmení, funkce, úřad a email 

pracovníka. Odpovědnost za tento výběr a údržbu seznamu nese zákazník. 

4.2 Testovací prostředí 

Pro potřeby testování navrhuji vyčlenit softwarové a hardwarové vybavení 

umožňující provoz testovací aplikace a databáze. Toto prostředí bude funkčně 

stejné jako produkční. Testovací prostředí bude naplněno kopií dat z produkční 
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databáze z důvodu množství a rozmanitosti dat a z důvodu vývoje dat v čase. 

Uživatelské rozhraní testovacího prostředí navrhuji rozlišit odlišnou barvou od 

produkčního prostředí z důvodů snadné identifikace tohoto prostředí uživateli. Za 

zřízení a provoz testovacího prostředí zodpovídá PTPA. 

4.3 Zaměření testů 

Navrhuji, že testovací úřady budou testování provádět manuálně metodou černé 

skříňky a testování bude zaměřeno na funkčnost IS a na testování použitelnosti. 

Za stanovení, resp. za budoucí rozšíření typů testů a oblast testování zodpovídá 

PTPA. Domnívám se, že v budoucnu je možné rozšířit tuto metodiku o oblast 

testování dokumentace. 

• Testování funkčnosti 

Hlavní testovanou oblastí IS bude jeho funkčnost. Funkčnost bude prokázaná tak, 

že výsledky testování pozorována uživateli budou ve shodě s očekávanými 

výsledky uvedených v testovacích případech. Testovací případ obsahuje postup 

daného testování a očekávané výsledky při dodržení tohoto postupu. Jiný 

výsledek bude brán jako selhání testu. 

• Testování použitelnosti 

Při tomto testování bude moci uživatel popsat své emoce při využívání IS a 

vyjádřit se k použitelnosti IS. 

Testovací úřady budou ověřovat funkčnost a použitelnost pouze základních funkcí. 

Testování základních funkcí podporuje i studie společnosti Standish Group [11]. 

Jak je patrné z obr. 4, tato studie uvádí, že pouze 20 % z funkcí vyžadovaných 

zákazníkem je „vždy“ nebo „často“ využíváno uživateli systému.  

Testovací případy pro testovací úřady budou tedy obsahovat nejčastěji využívané 

funkce. Jde o funkce přihlášení do IS, evidence žádosti, rozhodování a výplata 

dávek. Do budoucna je možné rozšířit testování testovacími úřady o další moduly 

IS HN/SS.  

První základní funkcí uživateli vždy využívanou je přihlášení do IS, proto je tato 

funkce IS v přílohách uvedena jako příklad testovacích případů s jejich 

vyhodnocením. 
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Obr. 4  Požadavky zákazníka definované na počátku projektu a jejich skutečné využití 

uživateli [10] 

4.4 Aktivace testovacího úřadu 

Dle mého návrhu bude komunikace mezi PTPA a testovacími úřady probíhat 

výhradně elektronickou poštou a to z důvodu archivace této komunikace.  

Na  

Obr. 5 zobrazuji mnou navrženou šablonu emailu, který je adresován testovacím 

úřadům. Vyžaduji, aby emaily byly z důvodu bezpečnosti vždy elektronicky 

podepsané. Dále vyžaduji, aby komunikace mezi PTPA a TÚ probíhala formou 

odpovědí na předcházející email. 

Dle potřeb PTPA budou aktivovány testovací úřady. Testovací úřady budou 

oficiálně vyzvány k testování elektronickou poštou, kde budou upřesněny další 

informace. Přiložené přílohy emailu budou v textovém formátu společnosti 

Microsoft. Za tuto činnost zodpovídá PTPA a po oficiálním vyzvání testovacích 

úřadů k testování bude následovat samotné testování IS HN/SS.  

4.5 Testování testovacím úřadem 

Testovací případ je popis konkrétního testu, který obsahuje podrobný postup 

testu, popisuje co a jak má být testováno. Mnou navržená šablona testovacího 

případu je zobrazena na Obr. 6. Vzory vytvořených testovacích případů 

k otestování přihlášení do IS HN/SS prezentuji v přílohách bakalářské práce. 

Testovací úřady ve stanoveném období budou provádět testování dle jednotlivých 
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Od: Email Hotline 

Komu: <testovací úřady> 

Předmět: Testování IS HN/SS v. <verze IS> 

Přílohy: Testovací případy, Protokol o testování 

 

Tělo zprávy: 

Dobrý den, 

rádi bychom Vás požádali o otestování IS HN/SS verze <verze IS> jejíž plánované 

nasazení je <datum>. Otestujte prosím její funkčnost dle přiložených testovacích 

případů.  

 

Harmonogram: 

Zahájení testování: <datum> 

Ukončení testování: <datum> 

Odeslání protokolu do: <datum> 

Plánované nasazení: <datum> 

 

Protokol o testování prosím vyplňte a zašlete na emailovou adresu <adresa> 

nejpozději do <datum>. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

S pozdravem 

<emailový podpis> 
 

Obr. 5  Šablona elektronické pošty 

testovacích případů a za tuto činnost zodpovídají právě tato pracoviště. Toto by 

bylo vhodné zajistit smlouvou se zákazníkem. Navrhuji tento formulář testovacího 

případu s možnými hodnotami: 

• Testovací případ č. - Jednoznačné číslo identifikující testovací případ. 

• Název - Název testovacího případu. 

• Oblast - Oblast testování základních funkcí a modulů stanovený touto 

metodikou. Nabývá hodnot: 

- přihlášení do IS 
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- evidence žádosti 

- rozhodování 

- výplata dávek 

• Podoblast - Doplnění/upřesnění oblasti testování. 

• Verze IS - Označení testované verze. 

• Priorita - Určuje důležitost testu. Nabývá hodnot: 

- priorita 1 – Nejvyšší priorita, určitě testovat 

- priorita 2 – Střední priorita 

- priorita 3 – Nejnižší priorita 

• Typ - Popis o jaký typ testování se jedná. Nabývá hodnot: 

- funkční 

- test použitelnosti 

• Frekvence - Počet opakování testu. Nabývá hodnot: 

- při každém spuštění IS 

- testování opakovat Xkrát  

• Doba trvání - Předpokládaná doba potřebná k vykonání testu v minutách. 

• Popis testu - Popis testu doplňuje název testovacího případu. 

• Účel testu - Vysvětlení, proč je testovací případ důležitý a k čemu slouží. 

• Potřebná testovací data a počáteční podmínky - Popis potřebných 

testovacích dat a popis vlivu HW a SW prostředí na provedení testovacího 

případu.  

• Kroky - Seznam všech kroků vedoucích k přesnému a opakovatelnému 

provedení testovacího případu. 

• Očekávané výsledky - Informace nezbytné k ověření, zda byl test úspěšný 

či nikoliv. 

• Způsob řešení neshod a vad - Popis vedoucí k vyřešení známých neshod 

a vad, které se při testování mohou objevit. 

• Poznámky - Prostor pro poznámky. 
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Testovací případ č.: 

Název: 

Oblast: Podoblast: 

Verze IS:  

Priorita: Typ: Frekvence: Doba trvání: 

    

Popis testu: 

 

Účel testu: 

 

Potřebná testovací data a počáteční podmínky: 

 

Kroky: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Očekávané výsledky: 

 

Způsob řešení neshod a vad: 

 

Poznámky: 
 

Obr. 6  Šablona testovacího případu 

Takto strukturalizovaný testovací případ je zaslán pracovníky technické podpory 

aplikací v aktivačním emailu testovacím úřadům jako příloha. Dle tohoto 

testovacího případu provádí TÚ jednotlivé testy. 
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4.6 Protokol o testování a jeho vyhodnocení 

Po provedeném testování testovací úřad vyplní protokol o testování. Testovací 

úřad vyplní tento protokol i v případě, kdy neprovedl testování např. z časového 

důvodu. Protokol o testování je zobrazen na obr. 7. Do protokolu testovací úřad 

uvede, zda konkrétní případ byl testován, popíše a zhodnotí průběh testu a odešle 

protokol zpět PTPA. Části vyplňující TÚ: 

• Verze IS - Označení testované verze. 

• Testovací pracoviště - Název testovacího úřadu. 

• Zpracoval - Jméno pracovníka testovacího úřadu provádějící testování. 

• Datum ukončení testování - Datum ukončení testování testovacím 

úřadem. 

• Testovací případ č. - Číslo testovaného případu. 

• Testováno - Informace o tom, zda byl testovací případ testován. Nabývá 

hodnot ano/ne. 

• Výsledek, popis průběhu testu, nalezené incidenty - Podrobné 

informace o prováděném testu a popis nalezených incidentů. 

Vyhodnocení výsledků testování bude provádět PTPA. To bude také ověřovat a 

zajišťovat nápravu reportovaných incidentů v co možná nejkratší době. V případě 

nejasností či k doplnění informací bude PTPA kontaktovat příslušný testovací 

úřad. Údaje vyplňující PTPA do protokolu: 

• Za společnost převzal a řeší - Jméno odpovědné osoby vývojové 

společnosti vyhodnocující protokol o testování. 

• Vyjádření společnosti - Podrobné vyjádření vývojové společnosti sloužící 

jako zpětná vazba pro testovací úřad. Nabývá hodnot: 

- funkčnost/použitelnost byla testováním prokázaná 

- funkčnost/použitelnost testováním nebyla prokázaná, např. nebylo 

testováno 

- definice a upřesnění reportovaného incidentu (chyba, nový požadavek) 

Protokol o provedených testech je nejvýznamnější částí této metodiky. Do tohoto 

protokolů testovací úřady zaznamenávají incidenty. Vývojová společnost na 

základě takto získaných informací odhalí větší množství chyb a nedostatků, které 



 

 

 

Protokol o provedených testech IS HN/SS 

 

Verze IS: 

Testovací pracoviště: 

Zpracoval: 

Datum ukončení testování:  

Za společnost převzal a řeší: 

 

Testovací 

případ č. 

Testováno 

Ano/Ne 

Výsledek, popis průběhu testu, nalezené 

nedostatky a problémy 

Vyjádření společnosti 

    

    

    

                                                                                             

 

 

Obr. 7  Šablona protokolu o provedených testech 



Jaroslav Kubáň: Testování informačního systému testovacími úřady 
 

2011  24 
 

je možné odstranit ještě před nasazení nové verze do ostrého provozu. Ukázku 

vyplněného protokolu o testování přikládám v příloze č. 4.  

4.6.1 Typy incidentů a jejich způsob řešení 

Reportované incidenty z protokolů o provedených testech budou rozděleny do 

následujících kategorií, u každé kategorie zároveň uvádím možný způsob 

vyjádření pro testovací úřady. 

• Chyba - Problém typu chyba lze definovat jako pád aplikace či chybný 

výstup, výsledek (např. 1+1=3) apod. Jako chyba bude též definováno 

chování, které je korektní, ale je v rozporu se specifikací, se zákonem apod. 

Možné způsoby vyřízení: 

- bude opraveno co nejdříve 

- bude opraveno 

- nebude se opravovat 

• Nový požadavek - Jedná se o požadavky na změny a doplnění funkcí IS. 

Způsob vyřízení: 

- požadavek není v kompetenci vývojové společnosti. Požadavek bude 

předán „Změnové a vývojové komisi“ a bude konzultováno možné 

řešení tohoto požadavku. Jde o významné změny IS, které je nutné 

odsouhlasit MPSV. 

- budou-li požadavky v kompetenci vývojové společnosti, tak PTPA 

poskytne testovacím úřadům vyjádření o způsobu řešení tohoto 

požadavku. Především se jedná o požadavky zvyšující komfort 

uživatelů. 

Pracoviště technické podpory aplikací vyplněné protokoly odešle testovacím 

úřadům, aby měly zpětnou vazbu a dozvěděly se vyjádření společnosti 

k reportovaným incidentům. Za vyplnění protokolu o testování zodpovídá TÚ a za 

jeho vyhodnocení PTPA. 
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4.7 Evidence a náprava reportovaných incidentů 

Všechny nalezené incidenty testovacími úřady budou PTPA analyzovány a 

zaevidovány v nástroji Jira, který vývojová společnost používá. Nástroj Jira 

společnosti Atlassian zajišťuje efektivní řízení a sledování úkolů a požadavků 

v projektu. Pracovníci PTPA zaevidují všechny reportované incidenty do Jiry a 

přiřadí osobě, která se bude tímto záznamem zabývat. Pracovník PTPA má 

možnost průběžně sledovat životní cyklus incidentů a komunikovat s vývojářem 

přes tento systém. 

Zadání problému do tohoto nástroje se skládá ze dvou kroků: 

Krok 1: vložení detailů incidentů. 

Krok 2: vyplnění informací o testování a testerovi. 

4.7.1 Vložení detailů problému  

Založení nového incidentu do nástroje Jira je velice důležitou činností a proto tuto 

činnost podrobněji popíši.  Obr. 8 zobrazuje obrazovku pro vyplnění informací, 

které je potřeba v této fázi evidence incidentu vyplnit. Evidenci incidentu vyplňují: 

• pracovník technické podpory aplikací 

• vedoucí vývojového týmu 

Za založení incidentů odpovídá PTPA vyhodnocující protokol o provedených 

testech a tento pracovník vyplňuje získané informace z protokolů. Vedoucí 

vývojového týmu vyplňuje informace o opravné verzi, datum opravy a další 

informace vztahující se k opravě reportovaného problému. Není-li v popisu vložení 

detailu incidentu uvedeno, kdo dané pole vyplňuje, je zadavatelem vždy osoba 

vyhodnocující protokol o testování. Vložení detail incidentu se skládá z těchto 

položek: 

• Projekt - Název projektu, ke kterému je problém zadáván. 

• Typ problému - Rozlišení incidentu. Nabývá hodnot: 

- chyba 

- new Feature (nový požadavek) 

• Shrnutí - Stručný popis incidentu. 

• Priorita - Určuje důležitost vyřešení incidentu. Nabývá hodnot: 
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Obr. 8  Založení nového záznamu v Jira – detaily incidentu 
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- blocker - nejvyšší stupeň závažnosti incidentu 

- critical 

- major - střední stupeň závažnosti 

- minor 

- trivial - nejnižší  stupeň závažnosti incidentu 

• Datum dodání - Vyplňuje vedoucí vývojového týmu. Odhadované datum 

vyřešení incidentu. 

• Komponenty - Vyplňuje vedoucí vývojového týmu a identifikuje oblast, do 

které incident spadá (např. databáze, přihlášení do IS apod.). 

• Opravené ve verzi - Vyplňuje vedoucí vývojového týmu. Stanovení verze, 

ve které bude incident vyřešen. 

• Přiřazený - Při zadávání incidentu se nastavuje jako odpovědná osoba 

vedoucí vývojového týmu. Stanovuje aktuální odpovědnost za řešení 

problému. 

• Prostředí - Popis prostředí, ve kterém incident vznikl. 

• Popis - Popis incidentu doplňuje shrnutí zadávaného incidentu. 

• Původní odhad - Vyplňuje vedoucí vývojového týmu. Odhad kolik času je 

potřeba do vyřešení incidentu. 

• Developer (vývojář) - Vyplňuje vedoucí vývojového týmu. Osoba, řešící 

incident. 

• Ve verzi - Označení verze, ve které byl incident zjištěn. 

• Review (bilance) - Vyplňuje vedoucí vývojového týmu. Zobrazuje průběh 

práce na vyřešení incidentu. Nabývá hodnot: 

- žádné 

- not Done (nedoděláno) 

- repeat (opakovat) 

- finished (ukončeno) 

• ZL (Zadávací list) - Tuto přílohu vkládá vedoucí vývojového týmu. Zadání 

sloužící přiřazenému vývojáři. 
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4.7.2 Vyplnění informací o testování a testerovi  

Informace o testování a testerovi vyplňuje pouze vedoucí vývojového týmu. Obr. 9 

zobrazuje obrazovku, kde je podoba formuláře pro vyplnění informací o testování 

a testerovi. Tento formulář obsahuje tyto záznamy: 

 
Obr. 9  Založení nového záznamu v Jira – vyplnění informací o testování a testerovi 

• Projekt - Informace o názvu projektu. 

• Typ problému - Informace o typu problému. 

• Test Instrukctions (Instrukce k testování) - Vyplňuje vedoucí vývojového 

týmu. Tyto informace by měly obsahovat stejné informace jako šablona 

testovacího případu. 

• Tester - Vyplňuje vedoucí vývojového týmu. Přiřazená osoba zodpovědná 

za testování. 

4.7.3 Regresní testování 

Regresní testování představuje opakování všech testů za účelem prokázání oprav 

reportovaných incidentů a zároveň musí ověřit, že původní funkčnost byla 

zachována. 

Předpokládám, že toto regresní testování budou provádět pouze testeři vývojové 

společnosti, protože nebude možné vždy zajistit včasné rozeslání aktivačního 

emailu a vyhodnotit protokol o provedených testech. Poměrně často se stává, že 

oprava reportovaných problémů je náročnější, než se původně předpokládalo a 

datum nasazení nové verze nejde odložit např. z důvodu platnosti novely zákona 

k určitému datu. Tím se pochopitelně zkrátí čas, který byl určen k testování.  
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Pokud by to však bylo možné, testování by se opět zúčastnila pracoviště TÚ dle 

této metodiky. Regresní testování má nezastupitelnou úlohu v testování 

softwarového produktu a v metodice pro testování Testovacími úřady. 

4.8 Metriky úspěšnosti testů 
Management společnosti bude velice zajímat, zda řešení, které navrhuji přineslo 

požadované výsledky. Z tohoto důvodu je nezbytnou součástí metodiky kapitola 

metriky. 

Metrika je přesně vymezený ukazatel, který je využíván k hodnocení efektivnosti či 

jakosti konkrétní oblasti IS. Většina metrik je konstruována tak, že se jejich 

hodnoty pohybují v intervalu <0,1>. Vyšší hodnoty znamenají vyšší jakost, větší 

úspěšnost atd. [1].  

Pro potřeby mnou vytvořené metodiky navrhuji tento ukazatel, který, jak se 

domnívám, prokáže správnost volby zapojit TÚ do procesu testování IS HN/SS. 

Úspěšnost testování je dána počtem incidentů detekovaných jednotlivými 

testovacími pracovišti. Porovnáním výsledků úspěšnosti testování PTPA a TÚ dle 

níže uvedeného vzorce objektivně prokáži, jaké pracoviště testovalo úspěšněji. 

Navrhuji tento výpočet: 

X = (A / B)                    (1) 

kde 

A je celkový počet incidentů detekovaných při testování produktu. 

B je počet provedených testovacích případů. 

Přínos zapojit testovací úřady do testování IS HN/SS bude jednoznačně prokázán 

výše uvedenými ukazateli. Potvrdí-li se, že TÚ jsou přínosem pro proces testování 

IS HN/SS, doporučil bych rozšířit testování o další moduly IS a rozšíření této 

metodiky. 

Tématem této kapitoly byl návrh metodiky testování pro testovací úřady. Jak již 

bylo v úvodu kapitoly zmíněno, kvalitu testování ovlivňují zejména jasně 

definované postupy testování. Aplikací této metodiky pro testovací úřady zcela 

jistě dosáhnu zkvalitnění testování IS HN/SS.  
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5 Závěr 

Testování softwaru je velice potřebná činnost. Jejím smyslem je, aby případné 

nedostatky a chyby byly odhaleny ještě předtím, než určitou verzi IS začnou v 

praxi využívat uživatelé a dále ověřit, zda IS splňuje všechny požadavky 

zadavatele, resp. neobsahuje žádnou neobjednanou funkcionalitu navíc. Z těchto 

důvodů jsem si jako téma mé bakalářské práce vybral Testování informačního 

systému testovacími úřady. 

Cílem mé práce byla analýza podmínek pro úspěšné testování IS a navržení 

metodiky pro testovací pracoviště, která se budou zabývat testováním nových 

verzí IS HN/SS a tím zvýšit kvalitu tohoto systému. 

Bakalářská práce byla rozdělena do několika částí. Testování je neodmyslitelnou 

součástí vývoje IS a proto v první obecné části práce byl čtenáři vysvětlen důvod 

nutnosti testovat SW, byly zde popsány a vysvětleny jednotlivé typy testů a 

základní fáze testování od plánování a návrhu testů až po jejich vyhodnocení.  

Druhá část bakalářské práce byla věnována analýze podmínek úspěšného 

testování IS. Jejím hlavním obsahem je mnou vytvořený přehled testovaných 

oblastí IS HN/SS. U jednotlivých testovaných částí jsem popsal stávající průběh 

testování a příklady nedostatků, ke kterým při testování IS HN/SS dochází a 

zároveň jsem provedl analýzu možného zvýšení kvality tohoto IS. V této části 

práce jsem také hodnotil podmínky pro vznik testovacích úřadů, které je nutné 

zajistit a udržovat po celou dobu.  

Poslední kapitola bakalářské práce obsahuje mnou navrženou metodiku pro 

testovací úřady, která je hlavním přínosem této práce. Nejdříve jsem se zabýval 

aktivací testovacích úřadů, poté stanovil závazná pravidla pro testování IS HN/SS 

testovacími úřady a vyhodnocení výsledků provedených testů pracovníky vývojové 

společnosti.  

Výsledkem mé práce nebyl jen vznik samotné metodiky, ale také návrh šablon 

formulářů Testovacího případu a Protokolu o testování. Využití těchto formulářů 

není limitováno touto prací a Informačním systémem hmotné nouze a sociálních 

věcí, ale šablony těchto formulářů je možné pro jejich obecnost a univerzálnost 

využít i při testování jiných softwarových produktů.  

Lze konstatovat, že vytčené cíle bakalářské práce byly splněny. 
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Příloha č. 1: Vzor testovacího případu 1 

 

Testovací případ č.: 0001 

Název: Test funkčnosti přihlášení do IS 

Oblast: Přihlášení do IS Podoblast: 

Verze IS: 4.00.55  

Priorita: Typ: Frekvence: Doba trvání: 

1 Funkční, manuální Opakovat 10x 2 min 

Popis testu: Test funkčnosti přihlášení do IS pomocí jména a hesla 

 
Účel testu: 

Ověření, zda je možné se do IS přihlásit jménem a heslem. 

Potřebná testovací data a počáteční podmínky: 

Uživatel musí mít zřízen přístup do IS, přístup nesmí být zablokován. 

Kroky: 

1. Uživatel spustí IS. 

2. Uživatel zadá do formuláře pro přihlášení své jméno a heslo. 

3. Tyto údaje uživatel potvrdí stisknutím tlačítka „OK“. 

Očekávané výsledky: 

Po vyplnění přihlašovacích údajů a potvrzení těchto údajů se uživatel přihlásí do IS a zobrazí se 
hlavní nabídka IS. 

Způsob řešení neshod a vad: 

Při jiném výsledku popište podrobně situaci do protokolu o testování. 

Poznámky: 



 

 

Příloha č. 2: Vzor testovacího případu 2 

 
Testovací případ č.: 0002 

Název: Test funkčnosti přihlášení do IS 

Oblast: Přihlášení do IS Podoblast: 

Verze IS: 4.00.55  

Priorita: Typ: Frekvence: Doba trvání: 

1 Funkční, manuální Opakovat 10x 2 min 

Popis testu: Test funkčnosti přihlášení do IS pomocí čipové karty s certifikátem 

 
Účel testu: 

Ověření, zda je možné se do IS přihlásit čipovou kartou s certifikátem. 

Potřebná testovací data a počáteční podmínky: 

Uživatel musí mít zřízen přístup do IS, přístup nesmí být zablokován, uživatel musí vlastnit čipovou 
kartu s certifikátem pro přístup do IS., na stanici je potřeba mít nainstalovaní SW OKsmart. 

Kroky: 

1. Uživatel spustí IS. 

2. Uživatel vloží do čtečky čipových karet kartu s certifikátem pro přístup do IS. 

3. Uživatel vybere požadovaný certifikát z čipové karty a zadá svůj PIN karty. 

4. Tyto údaje uživatel potvrdí stisknutím tlačítka „OK“. 

Očekávané výsledky: 

Po výběru certifikátu a potvrzení PINu se uživatel přihlásí do IS a zobrazí se hlavní nabídka IS. 

Způsob řešení neshod a vad: 

Při jiném výsledku popište podrobně situaci do protokolu o testování. 

Poznámky: 

Je-li na stanici nainstalován SW OKsmart, primárně se zobrazí přihlášení pomocí čipové karty. 

 



 

 

Příloha č. 3: Vzor testovacího případu 3 

 

Testovací případ č.: 0003 

Název: Test použitelnosti přihlášení do IS 

Oblast: Přihlášení do IS Podoblast: 

Verze IS:  

Priorita: Typ: Frekvence: Doba trvání: 

3 Test použitelnosti Opakovat 1x 5 min 

Popis testu: Test použitelnosti přihlášení do IS jménem a heslem a pomocí čipové karty s 
certifikátem 

 
Účel testu: 

Ověření použitelnosti přihlášení do IS jménem a heslem a pomocí čipové karty s certifikátem. 

Potřebná testovací data a počáteční podmínky: 

Test vychází z testu 0001 a 0002. 

Kroky: 

1. Uživatel otestuje použitelnost přihlášení do IS dle testu 0001 a 0002. 

Očekávané výsledky: 

Modul přihlášení je z pohledu uživatele použitelný. 

Způsob řešení neshod a vad: 

Námitky, připomínky a chyby popište podrobně do protokolu o testování. 

Poznámky: 

 



 

 

Příloha č. 4: Vzor protokolu o provedených testech  

 

Protokol o provedených testech IS HN/SS 

 

Verze IS: 4.00.55 

Testovací pracoviště: Testovací pracoviště 1  

Zpracoval: Jan Tester 

Datum ukončení testování: 30.4. 2010  

Za společnost převzal a řeší: Jaroslav Kubáň 

 

Testovací 
případ č. 

Testováno 
Ano/Ne 

Výsledek, popis průběhu testu, nalezené 
nedostatky a problémy 

Vyjádření společnosti 

0001 A V pořádku. Funkčnost byla prokázaná. 

0002 A 
Nelze se přihlásit. Chyba: „Vámi zvolený 
certifikát není platný.“ 

Uživatel nemá vhodný certifikát. Opakovat 
test, funkčnost nebyla prokázaná. 

0003 A 
Umožnit pohyb po přihlašovacím formuláři 
klávesou Tabulátor. 

Chyba. Bude opraveno. 

 


