
2.4. Plán řízení jakosti 
 
Plán řízení jakosti bude zaměřen na sledování konkrétních výsledků projektu (stanovených kritérií) a 
posouzení, zda odpovídají standardům a zadaným požadavkům. 
 
2.4.1. Harmonogram plánu řízení jakosti 
 
Harmonogram plánu řízení jakosti vychází z harmonogramu prací (viz bod 1. 4. tohoto projektu). Na 
testování produktu a opravu zjištěných chyb je již v harmonogramu prací vymezen určitý časový úsek. 
Po každé etapě zpracování je dále stanoven kontrolní den, kdy bude provedena kontrola dané fáze 
zpracování produktu se snahou o zjištění všech nedostatků a stanovení nápravných opatření tak, aby 
zjištěné nedostatky byly odstraněny co nejdříve. 
 

ID Popis etapy Počet dní Závislosti 

A Úvodní studie  
 A1 Sumarizace podkladů pro úvodní studii 14 
 A2 Zpracování úvodní studie 14 A1 

A3 Kontrola úvodní studie 3 A2 

B Analýza projektu  
 B1 Zpracování analýzy projektu 21 A 

B2 Kontrola analýzy 14 B1 

C Návrh  
 C1 Zpracování návrhu 14 A, B 

C2 Kontrola návrhu 14 C1 

D Databáze  
 D1 Revize návrhu implementace 7 C 

D2 Implementace databáze 21 C 

D3 Kontrola implementace (white-box, black-box) 7 D2 

E Tvorba knihoven a objektů  
 E1 Kontrola jednotlivých knihoven (white-box, black-box) 7 C 

E2 Kontrola objektů (white-box, black-box) 7 C 

F Formuláře  
 F1 Implementace formulářů (white-box, black-box) 14 C, D, E 

F2 Kontrola implementace formulářů 7 F1 

G Integrace, zdola-nahoru  
 G1 Integrační test (black-box) 14 D, E, F 

H Validace   

H1 Alfa test 14 E, F1 

H2 Beta test 14 E, F1 

I Systémové testy   

I1 Test obnovy 7 D 

I2 Bezpečnostní testování 7 D 

I3 Zátěžové testy 7 D, F 

J Dokumentace   

J1 Zpracování uživatelské dokumentace 7 D, F 

J2 Kontrola uživatelské dokumentace 7 J1 
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2.4.2. Legenda k harmonogramu 
 
A3  Vyhodnocení úvodní studie. Úvodní studie vychází z deklarace záměru a z odborného článku. 

Kontrola hodnotí plnění požadavků a integritu dokumentů. 
 
B2  Vyhodnocení analýzy. Analýza projektu vychází z rozboru úvodní studie. Kontrola hodnotí 

plnění požadavků, integritu a verifikace s úvodní studií. 
 
C2  Vyhodnocení návrhu. Návrh vychází z analýzy projektu. Kontrola hodnotí integrity návrhu a 

verifikace s analýzou. 
 
D2  Vyhodnocení implementace databáze, kontrola návrhu databází a integrity dat. Verifikace s 

návrhem. 
 
E1 Validace kódu pomocných knihoven. 
E2 Vyhodnocení objektů, testování GUI.  
 
F2 Validace kódu jednotlivých formulářů. Formuláře úzce souvisí s implementací databází. 

Kontrola hodnotí plnění požadavků, integritu s databázemi a verifikace s návrhem. 
 
G1 Integrační test metodou zdola nahoru. 
 
H1 Testování produktu pod dozorem dodavatele. 
H2 Testování produktu v provozních podmínkách zadavatele. Produkt je nasazen v podmínkách 

zadavatele, ale jen pro omezený okruh uživatelů, testerů. 
 
I1  Ošetření systému a zotavení se z poruch. 
I2  Testování odolnosti systému proti útokům zvenčí i zevnitř. Kontrola hodnotí možnost zneužití 

dat nebo poškození systému. 
I3 Testování odolnosti systému při zadání hraničních hodnot nebo v extrémním zatížení. 

Kontrola hodnotí, zda míra zátěže odpovídá horním hranicím požadavků na systém. 
 
J2  Vyhodnocení formy a obsahu dokumentace. Kontrola hodnotí jednotnost pojmů, 

srozumitelnost, věcnost a správnost dokumentace. 


