
2.5. Akceptační test 
 
Cílem akceptačního testu je ověření úplnosti a funkčnosti informačního systému jak ze strany 
zákazníka, tak i ze strany klienta. Akceptační test vychází z návrhu akceptačního testu (viz část 2.1. 
tohoto projektu), kde jsou stanoveny základní podmínky pro realizaci jednotlivých testů. Testy byly 
navrženy tak, aby byla pokryta celá problematika řešená v rámci projektu. 
 
2.5.1. Podmínky pro akceptační test 
 

 server bude napojen na lokální síť zákazníka i na internet, 

 testovací stanice pro klienty bude napojena na internet mimo lokální síť zákazníka, 

 testovací stanice budou různých typů s různě výkonným HW, 

 testovací stanice budou rozdílně nakonfigurované, s různými operačními systémy a různými 
webovými prohlížeči, 

 testovaná aplikace bude nainstalovaná v síti zákazníka a odkaz bude nastaven na testovací 
webové stránce simulující webové stránky zákazníka 

 odkaz na testovanou aplikaci bude z internetu i z lokální sítě zákazníka, 

 odpovědní pracovníci zákazníka, zastupující různé role, budou mít přidělena přístupová 
práva, 

 jednotlivé testy budou hodnoceny ANO (= test proběhl úspěšně) nebo NE (= při testu se 
projevily chyby), 

 test je akceptovaný, pokud je na všechny části testu odpovězeno ANO, 

 zjištěné chyby ve funkcionalitě produktu budou zaznamenány do samostatného protokolu. 
 
Vzhledem k tomu, že informační systém je určen pro více uživatelských rolí, budou testy rozčleněny 
na části podle těchto rolí: 

 referent 

 lékař 

 koordinátor 

 klient 
 

Samostatnou část akceptačního testu bude tvořit posouzení dokumentace. 
 
2.5.2. Referent 
 
Testování bude provedeno ve dvou variantách – jedním referentem na jedné stanici a více referenty 
na více samostatných stanicích současně. Referent má omezená práva – jeho činnost je zaměřena 
zejména na pořizování dat do databáze. 
 
V rámci této uživatelské role bude testování provedeno dle následujícího scénáře: 
 

Název činnosti: Testuje se: 

otevření aplikace přes ikonu na ploše počítače rychlost otevření 

úplnost zobrazení aplikace 

přehlednost pracovní plochy 

přihlášení do systému přiděleným heslem test chybně zadaného loginu 

test správně zadaného loginu 

provedení operací nad databází vložení nových dat 

editace stávajících dat 

smazání celého záznamu (řádku) – referent nemá 
oprávnění 

test chybových hlášek při vložení textu do číselné položky 

vložení data narození mimo povolený rozsah 

vložení údajů bez počátečního velkého písmene 

nevložení povinného údaje 

vložení neúplného údaje (kratší číslo telefonu, ...) 
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tisk sestav podle vybraných ukazatelů tvorba tiskových sestav podle různých kritérií 

zkušební tisk stránky 

dostupnost a srozumitelnost elektronické 
dokumentace a nápovědy 

vyhledání dotazů 

srozumitelnost a přehlednost nápovědy 

uzavření aplikace uzavření bez uložení dat – mělo by být uloženo 
automaticky 

uzavření s předchozím uložením dat 

kontrola automatického odlogování při uzavření 

 
2.5.3. Lékař 
 
Testování bude provedeno ve dvou variantách – jedním lékařem na jedné stanici a více lékaři na více 
samostatných stanicích současně. Lékař má omezená práva – jeho činnost je zaměřena pouze na 
schválení/zamítnutí přihlášky. 
 
V rámci této uživatelské role bude testování provedeno dle následujícího scénáře: 
 

Název činnosti: Testuje se: 

otevření aplikace přes ikonu na ploše počítače rychlost otevření 

úplnost zobrazení aplikace 

přehlednost pracovní plochy 

přihlášení do systému přiděleným heslem test chybně zadaného loginu 

test správně zadaného loginu 

provedení operací nad databází vyhledání klienta 

vyjádření souhlasu/nesouhlasu 

zápis odůvodnění zamítnutí 

test chybových hlášek souhlas/nesouhlas – lze zaškrtnout pouze jedna 
varianta 

nezdůvodnění zamítnutí 

nevložení povinného údaje 

dostupnost a srozumitelnost elektronické 
dokumentace a nápovědy 

vyhledání dotazů 

srozumitelnost a přehlednost nápovědy 

uzavření aplikace uzavření bez uložení dat – mělo by být uloženo 
automaticky 

uzavření s předchozím uložením dat 

kontrola automatického odlogování při uzavření 

 
2.5.4. Koordinátor 
 
Koordinátor je zaměstnancem zákazníka, který zpracovává agendu pobytů po ukončení práce 
referenta. Koordinátor může, kromě svých činností, vykonávat i všechny činnosti referenta. Tyto 
činnosti ale v této roli již testovány nejsou. Testování bude provedeno pouze jedním testerem, protože 
u zákazníka je uvedená pracovní role pouze jedna. 
 
V rámci této uživatelské role bude testování provedeno dle následujícího scénáře: 
 

Název činnosti: Testuje se: 

otevření aplikace přes ikonu na ploše počítače rychlost otevření 

úplnost zobrazení aplikace 

přehlednost pracovní plochy 

přihlášení do systému přiděleným heslem test chybně zadaného loginu 

test správně zadaného loginu 
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provedení operací nad databází vložení nových dat 

editace stávajících dat 

smazání celého záznamu (řádku) 

třídění záznamů do skupin podle různých kritérií 

přidání shodné informace vybrané skupině klientů 

export dat do jiného formátu (např. *.csv) 

test chybových hlášek u záznamů přidávaných 
uživatelskou rolí koordinátor 

při vložení textu do číselné položky 

vložení data narození mimo povolený rozsah 

vložení údajů bez počátečního velkého písmene 

nevložení povinného údaje 

vložení neúplného údaje (kratší číslo telefonu, ...) 

tisk sestav podle vybraných ukazatelů tvorba tiskových sestav podle různých kritérií 

zkušební tisk stránky 

dostupnost a srozumitelnost elektronické 
dokumentace a nápovědy 

vyhledání dotazů 

srozumitelnost a přehlednost nápovědy 

uzavření aplikace uzavření bez uložení dat – mělo by být uloženo 
automaticky 

uzavření s předchozím uložením dat 

kontrola automatického odlogování při uzavření 

 
2.5.5. Klient 
 
Klient není zaměstnancem zákazníka. K aplikaci přistupuje v rámci internetu přes odkaz na 
internetových stránkách zákazníka. Pro přístup není vyžadována registrace. V rámci této uživatelské 
role bude testování probíhat alespoň čtyřmi uživateli současně na různých počítačích, s různými 
operačními systémy a různými webovými prohlížeči. Podmínkou je, aby žádná z testujících osob 
nebyla předem seznámena s aplikací. 
 
V rámci této uživatelské role bude testování provedeno dle následujícího scénáře: 
 

Název činnosti: Testuje se: 

otevření aplikace přes odkaz na stránkách 
zákazníka 

dostupnost odkazu na stránkách zákazníka 

rychlost otevření 

úplnost zobrazení aplikace 

přehlednost nabídkového menu 

srozumitelná orientace v aplikaci 

testování položek nabídkového menu srozumitelnost názvů 

dostupnost odkazů 

grafické zobrazení 

vyplnění přihlášky k pobytu tisk prázdného formuláře (dostupné v PDF) 

otevření elektronické přihlášky 

vyplnění údajů 

elektronické odeslání přihlášky 

tisk vyplněného formuláře 

test chybových hlášek test chybně zadaných údajů – upozornění 

nevyplnění povinných údajů – upozornění 

uzavření aplikace – upozornění, že dojde ke 
ztrátě dat 

dostupnost a srozumitelnost elektronické 
dokumentace a nápovědy 

vyhledání dotazů 

srozumitelnost a přehlednost nápovědy 

uzavření s předchozím uložením dat 

kontrola automatického odlogování při uzavření 

ukončení práce  uzavření aplikace/přechod na stránku zákazníka 
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2.5.6. Dokumentace 
 
Test elektronické dokumentace bude součástí testování v rámci uživatelských rolí. V rámci této části 
bude posouzena tištěná verze dokumentace, a to podle následujícího scénáře: 
 

Název činnosti: Testuje se: 

celkový dojem přehlednost kapitol 

přehlednost rejstříku výrazů 

grafické zpracování 

srozumitelnost obsahu funkcionalita je vysvětlena jasně a stručně 

obrázky jsou doplňkem textu 

 


