
2.1. Návrh akceptačního testu 
 
V této části projektu jsou stanoveny podmínky akceptačního testu, tj. přehled testů a stanovení 
základních podmínek pro realizaci každého testu. Jednotlivé testy byly navrženy tak, aby byla pokryta 
celá problematika řešená v rámci projektu. Cílem akceptačního testu je ověření úplnosti a funkčnosti 
informačního systému jak ze strany zákazníka, tak i ze strany klienta. Testy budou prováděny na 
různě nakonfigurovaných počítačích s různými operačními systémy a různými webovými prohlížeči. 
 
 
Jednotlivé testy budou hodnoceny: 

 ANO = test proběhl úspěšně na všech testovacích pracovištích, 

 NE = při testu se projevily chyby, které budou specifikovány v samostatném zápisu. 
Test je akceptovaný, pokud je na všechny části testu odpovězeno ANO. 
 
Vzhledem k tomu, že je informační systém určen pro více uživatelských rolí, byly testy rozčleněny 
podle těchto rolí na části 

 referent 

 lékař 

 koordinátor 

 klient 
Samostatnou část akceptačního testu tvoří posouzení dokumentace. 
 
2.1.1. Referent 
 
Referent je zaměstnancem zákazníka, který zpracovává úvodní agendu a zadává data do 
informačního systému. Testování bude provedeno ve dvou variantách – jedním referentem a více 
referenty současně. V rámci této uživatelské role bude testování provedeno dle následujícího scénáře: 

 otevření aplikace, 

 přihlášení referentů do systému, 

 provedení operací nad databází – vložení dat, oprava dat, ukončení práce s předáním avíza o 
vložení dat k dalšímu zpracování, 

 tisk sestav podle vlastního výběru ukazatelů, 

 dostupnost a srozumitelnost elektronické nápovědy pro uživatelskou roli „referent“, 

 odhlášení referenta. 
 
2.1.2. Lékař 
 
Lékař je zaměstnancem zákazníka, který schvaluje přihlášku klienta. Testování bude provedeno ve 
dvou variantách – jedním lékařem a více lékaři současně. V rámci této uživatelské role bude testování 
provedeno dle následujícího scénáře: 

 otevření aplikace, 

 přihlášení lékaře do systému, 

 provedení operací nad databází – vyhledání klienta, schválení/zamítnutí přihlášky, 

 dostupnost a srozumitelnost elektronické nápovědy pro uživatelskou roli „lékař“, 

 odhlášení lékaře. 
 
2.1.3. Koordinátor 
 
Koordinátor je zaměstnancem zákazníka, který zpracovává agendu pobytů po ukončení práce 
referenta, tj. po obdržení avíza o přidání dat do databáze. Testování bude provedeno pouze jedním 
koordinátorem. V rámci této uživatelské role bude testování provedeno dle následujícího scénáře: 

 otevření aplikace, 

 přihlášení koordinátora do systému, 

 rozšíření databáze o další záznamy a sloupce, 

 provedení operací nad databází – vyhledání dat, oprava dat, třídění dat podle různých kritérií 
(indikace k pobytu, věk, požadavky na turnus apod.), 

 třídění záznamů v databázi do skupin podle vybraných kritérií (vazba na jiného klienta, 
požadavek na turnus apod.), 

 přidání nové informace k vybranému klientovi, 
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 přidání shodné informace vybrané skupině klientů, 

 export dat do jiných formátů (např. *.csv), 

 tisk sestav podle vlastního výběru ukazatelů, 

 dostupnost a srozumitelnost elektronické nápovědy pro uživatelskou roli „koordinátor“, 

 odhlášení koordinátora. 
 
 
2.1.4. Klient 
 
Klient není zaměstnancem zákazníka. K aplikaci přistupuje v rámci internetu přes některý z webových 
prohlížečů. Pro přístup není vyžadována registrace. V rámci této uživatelské role bude testování 
probíhat alespoň třemi uživateli současně na různých počítačích. Podmínkou je, aby žádná z osob 
nebyla předem seznámena s aplikací. V rámci této uživatelské role bude testování provedeno dle 
následujícího scénáře: 

 otevření aplikace, 

 srozumitelná orientace v aplikaci, 

 dostupnost, přehlednost a úplnost elektronické nápovědy, 

 dostupnost přihlášky k pobytu, 

 elektronické vyplnění přihlášky, 

 vytištění přihlášky, 

 ukončení práce s aplikací – standardně i nestandardně. 
 
2.1.5. Dokumentace 
 
U dokumentace bude předmětem posouzení: 

 předložení dokumentace v elektronické a tištěné verzi, 

 úplnost dokumentace. 


