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Zaměření předmětu česky Cílem předmětu je seznámit studenty 

s disciplínou zátěžového testování 

softwaru, analýzou slabých míst systémů a 

jejich optimalizací. 

Zaměření předmětu anglicky The aim of the course is to present 

fundamentals of software performance 

testing discipline, system bottleneck 

analysis and performance optimization.  

Výsledky učení česky Po úspěšném absolvování budou studenti 

schopni vysvětlit typy a význam 

zátěžových testů softwaru. Budou schopni 

připravit a provést zátěžový test softwaru 

včetně jeho vyhodnocení a určení 

kritických míst v systému. Seznámí se 

prakticky s konkrétními nástroji pro 

zátěžové testování softwaru. 

 Upon successful completion of this course, 

students will be able to understand 

software performance test types and 

importance of software performance 

testing. They will be able to prepare and 

perform software load test and analyze the 

results. They will gain experience with 

software load testing tools. 



Obsah předmětu česky Analyzované a diskutované oblasti:  

 Přínosy zátěžových testů softwaru. 

 Typy zátěžových testů softwaru. 

 Testovací nástroje. 

 Životní cyklus zátěžového testu. 

 Tvorba zátěžového testu na základě 

zadání. 

 Tvorba testovacích scénářů. 

 Testování jednodušší webové 

aplikace. 

 Využití automatických korelací u 

složitějších webových systémů. 

 Určení kritických míst v systému. 

Obsah předmětu anglicky The following areas are analyzed and 

discussed: 

 Performance testing benefits. 

 Performance test types. 

 Performance testing tools. 

 Performance test life cycle. 

 Performance test development 

according to specific use case. 

 Test scenarios development. 

 Simple web application testing. 

 Using automatic correlations in 

complex web systems. 

 Determining system bottlenecks. 
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