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Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na způsoby definování požadavků pro výkonnostní testování 

softwaru, a to jak v praxi (na základě průzkumu), tak i v teorii. Cílem práce je analyzovat 

způsoby definování výkonnostních požadavků, které se reálně využívají na IT projektech. 

Pro dosažení tohoto cíle je nutné nejprve vymezit pojmy výkonnostního testování, 

realizovat a vyhodnotit průzkum použití způsobů definování výkonnostních požadavků 

v praxi a poté provést analýzu způsobů definování požadavků pro výkonnostní testování 

softwaru z pohledu jejich použitelnosti pro různé typy IT projektů.  

Přínosem práce je ucelené představení problematiky výkonnostního testování softwaru a 

především náhled na v praxi užívané způsoby definování výkonnostních požadavků a 

problémy s nimi spojené, prostřednictvím mnou realizovaného a vyhodnoceného 

průzkumu. Závěry plynoucí z tohoto průzkumu shrnují, které způsoby definování 

výkonnostních požadavků jsou aplikované na konkrétní typy IT projektů, které tyto 

způsoby se osvědčily a které problémy se v určitých případech vyskytují v praxi. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část 

objasňuje základní pojmy související s výkonnostním testováním softwaru. Dále je v této 

části popsána Metodika definování výkonnostních požadavků dle Toma Gilba. Praktická 

část je zaměřena na realizaci a vyhodnocení průzkumu použití způsobů definování 

výkonnostních požadavků v praxi a na provedenou analýzu způsobů definování 

výkonnostních požadavků s ohledem na určité typy projektů. 

Klíčová slova 

Výkonnostní testování softwaru, požadavky na výkonnostní testy, výkonnostní parametry 

softwaru 



Způsoby definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru Bc. Michal Vodrážka 

 

Abstract 

 

This thesis is focused on ways of defining the requirements for performance testing 

software, both in practice (based on survey) as well as in theory. The aim of this thesis is to 

analyze ways of defining performance requirements, which are actually used on IT 

projects. In order to achieve this goal it is necessary to define concepts of performance 

testing, implement and evaluate the survey of the using ways of defining performance 

requirements in practice and then analyze ways of defining performance requirements in 

terms of their applicability to different types of IT projects. 

The contribution of this thesis is the comprehensive introduction performance testing 

software issues and mainly insight into ways of defining performance requirements used in 

practice and problems associated with them, through the survey, which was implemented 

and evaluated by myself. The conclusions resulting from this survey summarize which 

ways of defining performance requirements are applied to specific types of IT projects, 

which of these ways worked and which problems in certain cases that occur in practice. 

The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the 

basic concepts associated with performance testing software. In this part, there is also 

described the methodology of defining performance requirements according to Tom Gilb. 

The practical part is focused on the realization and evaluation of survey of the using ways 

of defining performance requirements in practice and on the analysis ways of defining 

performance requirements with respect to certain types of projects. 

Keywords 

Performance testing, performance requirements, performance parameters 
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1 Úvod 

V současné době význam informačních technologií roste jak ve firemní sféře, tak v 

domácnostech. Je tedy pochopitelné, že rostou výkonnostní nároky na vyvíjený software, a 

to nejen z důvodu rostoucího počtu uživatelů, ale i například rostoucího objemu dat. 

Nejprve se tyto výkonnostní nároky na software ověřovaly pomocí manuálně prováděných 

testů za účasti většího počtu uživatelů, přičemž se tato metoda stala očekávaně postupem 

času organizačně a finančně těžce proveditelnou. Nakonec právě tyto problémy vedly ke 

vzniku nástrojů výkonnostního testování, respektive akcentu výkonnostního testování 

(angl. Performance testing) v rámci oblasti testování softwaru. 

Výkonnostní testování softwaru (často se používá nesprávný pojem zátěžové testování 

softwaru) má význam pro zjištění výkonnostních možností softwaru při různých typech 

zatížení (např. denní špička či měsíční dávkové zpracování dat). Klíčovým přínosem 

výkonnostního testování softwaru je zjištění, jak se bude pravděpodobně software chovat  

v reálném provozu i po několika letech ještě před jeho nasazením do provozu, což mimo 

jiné umožňuje efektivnější plánování nákladů na rozšiřování daného softwaru. 

1.1 Výběr a vymezení tématu práce 

Diplomová práce se zaměřuje na způsoby definování požadavků pro výkonnostní testování 

softwaru, a to jak v praxi (na základě průzkumu), tak i v teorii. V práci nejprve definuji 

pojmy, které s tématem úzce souvisí a jsou stěžejními pro uvedení do oblasti 

výkonnostního testování softwaru. Kromě toho se také věnuji průzkumu způsobů 

definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru, který jsem realizoval a jehož 

výsledky jsou součástí této práce. Průzkum byl zaměřen na zjištění, které způsoby 

definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru se v praxi užívají v souvislosti 
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s určitými typy IT projektů1, které způsoby definování požadavků pro výkonnostní 

testování softwaru se v praxi skutečně osvědčily v souvislosti s určitými typy IT projektů a 

které problémy se s definováním požadavků pro výkonnostní testování softwaru v praxi 

pojí.  

Současný stav nasvědčuje tomu, že i přes několik desetiletí trvající sepětí testování 

softwaru s vývojem softwaru, bývá v praxi problematika výkonnostního testování softwaru 

často podceňovaná, a to se v případě definování požadavků pro výkonnostní testování 

softwaru týká nejen společností vyvíjejících software, ale i zákazníků.  

Častokrát je to z toho důvodu, že uživatelé nejsou schopni správně nadefinovat 

výkonnostní požadavky. A pokud je zadají, tak často vychází jenom z vlastního poznání 

bez užití nějaké sofistikovanější metody. Výsledkem pak je to, že i když výkonnostní 

testování proběhne, není možné jej exaktně vyhodnotit. Kromě neznalosti způsobů pro 

definování výkonnostních požadavků k tomuto stavu vedou rovněž objektivní příčiny, jako 

jsou: 

- Vysoká komplexita a propojenost systému 

- Nejasné business procesy 

- Specifické nebo velmi striktní bezpečnostní požadavky 

Jak je z výše uvedeného patrné, tak definování výkonnostních požadavků není 

jednoduchou záležitostí a proto jsem se rozhodl zabývat tímto tématem. 

                                                 

1 IT projekt - dočasné úsilí vytvořit nebo změnit jedinečný IT (informační technologie) 

produkt, systém nebo službu. (SEVOCAB, 2015) 
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1.2 Cíl práce a způsob jeho dosažení 

Ve své práci se zabývám identifikací možných způsobů definování požadavků pro 

výkonnostní testy na IT projektech. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat způsoby 

definování výkonnostních požadavků, které se reálně využívají na IT projektech. 

Definování výkonnostních požadavků je v této práci chápáno jakožto definování kritérií, 

které zadává zadavatel (zákazník pro dodavatele systému) a které má dodávaný systém 

splňovat. Za tímto účelem jsem nejprve vymezil pojmy výkonnostního testování a poté 

provedl analýzu způsobů definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru z 

pohledu jejich použitelnosti pro různé typy IT projektů.  

Pro dosažení tohoto cíle jsem využil své praktické zkušenosti z oblasti testování softwaru, 

teoretické poznatky ze studia odborných materiálů, vybraných tematicky relevantních děl, 

své již nabyté znalosti během studia a výsledky mnou provedeného průzkumu. 

1.3 Předpoklady a omezení práce 

Omezením práce je pojetí analýzy způsobů definování požadavků pro výkonnostní 

testování softwaru jakožto střetu teoretických a praktických poznatků a zkušeností. Tyto 

praktické poznatky mají pro analýzu stejnou váhu jako teoretické poznatky a byly zjištěny 

prostřednictvím průzkumu za účelem získání indikativních výsledků. Omezením je zajisté 

fakt, že výsledky dotazníkového šetření jsou značně závislé na odpovědích respondentů. 

Jestliže je na některou otázku evidováno malé množství odpovědí, nemůže být ani 

výsledek otázky dostatečně vypovídající. Získání reprezentativních výsledků z průzkumu 

se neslučuje s žádným z cílů, který byl pro tuto práci stanoven. Výstupy z průzkumu nelze 

považovat za reprezentativní z důvodu struktury dotazníkového šetření a počtu získaných 

odpovědí. 
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1.4 Struktura práce 

Samotná práce (vyjma kapitoly Úvod) je rozdělena do tří částí.  

V první části práce jsou na základě dostupné literatury a elektronických zdrojů definovány 

základní pojmy související s výkonnostním testováním softwaru. Účelem této části práce je 

blíže představit problematiku výkonnostního testování softwaru, které se dle mého názoru 

nevěnuje dostatek pozornosti v kontextu mnohem širší oblasti vývoje softwaru. V praxi 

bývá problematika výkonnostního testování softwaru často podceňovaná a to se v případě 

definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru týká nejen společností 

vyvíjejících software, ale i zákazníků. Část této kapitoly je proto věnována i metodice 

definování požadavků na výkonnostní testy dle Toma Gilba. K uvedení problematiky 

výkonnostního testování softwaru tedy poslouží druhá kapitola mé práce Výkonnostní 

testování softwaru. 

Druhá část práce - Průzkum: 

Třetí kapitola Průzkum způsobů definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru 

užívaných v praxi zahrnuje výsledné poznatky vyplývající z mnou provedeného průzkumu 

způsobů definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru užívaných v praxi. 

Průzkum byl proveden dotazníkovým šetřením, přičemž navržený dotazník byl nabídnut k 

vyplnění členům nekomerční dobrovolné testerské komunity [pro]Test!. Jde o skupinu 

profesionálů v oboru testování z různých oborů (primárně z oblastí financí a 

telekomunikací), přičemž jednou z jejích aktivit je organizace pravidelných měsíčních 

workshopů v České a Slovenské republice.  

Oslovil jsem tuto komunitu, abych mohl zjistit, jaké metody pro definování výkonnostních 

požadavků se reálně používají. Při zjištění těchto informací jsem realizoval průzkum za 

pomoci úvodní prezentace před členy uvedené komunity (aby dostali základní informace, 

proč průzkum realizuji) a následné vyplnění dotazníku (detaily viz níže). 

Vzhledem k omezenému vzorku respondentů průzkum samozřejmě není možné považovat 

za statisticky stoprocentně věrohodný. Výsledky z něj jsou pouze indikativní, ale vzhledem 

k struktuře účastníků (všichni jsou profesionálové v oboru testování) lze konstatovat, že je 

v podmínkách České a Slovenské republiky pro účely mé práce dostačující.  
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Průzkum jsem použil především proto, abych mohl na konkrétních příkladech aplikovat 

poznatky nejen z teorie, ale i z praxe. Zároveň jsem tak měl možnost konzultovat s 

odborníky z praxe danou problematiku. 

Výstupy z průzkumu byly vedle teorie uvedené v druhé kapitole podkladem pro analýzu, o 

které pojednává čtvrtá kapitola. 

Třetí část práce - Analýza průzkumu: 

Ve čtvrté kapitole Analýza způsobů definování požadavků pro výkonnostní testování 

softwaru z pohledu jejich použitelnosti pro různé typy projektů je provedena analýza 

způsobů definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru z pohledu jejich 

použitelnosti pro různé typy projektů. Samotná analýza vychází z teoretických poznatků z 

druhé kapitoly a z poznatků z praxe, které jsou uvedeny v kapitole třetí. 

Informace uvedené v této diplomové práci jsou interpretací znalostí získaných při studiu na 

Vysoké škole ekonomické v Praze i mimo něj, a to převážně z elektronicky dostupných 

cizojazyčných zdrojů uvedených v závěru práce v seznamu literatury v kapitole Seznam 

použité literatury a odkazovaných zdrojů. Obrázky a tabulky použité v práci jsou převzaté i 

vlastní a jejich seznam je uveden v kapitole Seznam obrázků a tabulek. Pod převzatým 

obrázkem je vždy uveden odkaz na citaci v kapitole Seznam použité literatury a 

odkazovaných zdrojů, kde lze zjistit původního autora a umístění, odkud byl obrázek 

převzat. Pokud se jedná o vlastní tvorbu, je jako zdroj uveden autor. Součástí diplomové 

práce je také terminologický slovník v kapitole Terminologický slovník a podoba celého 

dotazníku v kapitole Příloha: Dotazník. 

1.5 Rešerše prací s podobným zaměřením 

Před psaním své diplomové práce jsem provedl rešerši následujících českých i 

zahraničních zdrojů (odborných publikací, akademických prací), které se zabývají oblastí 

výkonnostního testování softwaru. 

Současný stav nasvědčuje tomu, že i přes dlouhodobé sepětí testování softwaru s vývojem 

softwaru, bývá v praxi problematika výkonnostního testování softwaru často podceňovaná 
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a to se v případě definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru týká nejen 

společností vyvíjejících software, ale i zákazníků. Celkově vzato je tato tématika 

zanedbávána a bohužel jsem drtivou většinu relevantních zdrojů nalezl v podobě 

internetových blogů, které v této kapitole vzhledem ke své povaze nemohou být uvedeny, 

ale jsou pochopitelně uvedeny v seznamu použitých informačních zdrojů v závěrečné části 

této práce. 

Práce ZÁTĚŽOVÉ TESTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (Klaška, 2009) pojednává o 

výkonnostním testování informačních systémů, přičemž důkladně čtenáře provádí 

přípravnou a realizační fází výkonnostního testování. Autor rovněž například popisuje 

jednotlivé typy výkonnostních testů. Nelze opomenout upravenou metodiku pro 

výkonnostní testy respektující normu ISO 9126, ani představené nástroje pro 

automatizované výkonnostní testy. Práce je důsledně zpracována a ve vztahu k oblasti 

výkonnostního testování softwaru ji považuji za velmi přínosnou. 

Diplomová práce ZÁTĚŽOVÉ TESTOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKACÍ (Jáchym, 2012) se na 

rozdíl od předchozí zmíněné práce soustředí na výkonnostní testování webových aplikací. 

Autor ve své práci popisuje známé komerční i open-source testovací nástroje a také 

strategii výkonnostního testování. Rovněž i v této práci je věnován dostatečný prostor 

jednotlivým typům výkonnostních testů, ačkoliv jejich pojetí je předkládáno s ohledem na 

webové aplikace. Jedná se o práci s podobným zaměřením, ale méně blízkým, než práce 

pana Klašky. 

Práce NÁVRH METODIKY ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ S NÁSTROJEM IBM RATIONAL 

PERFORMANCE TESTER (Vomáčko, 2012) pojednává primárně o návrhu rozšíření 

metodiky výkonnostního testování s nástrojem IBM Rational Performance tester. V 

kapitole zabývající se testováním nefunkcionálních požadavků jsou podrobně rozebrané 

typy výkonnostních testů. 

Autorka ve své velmi rozsáhlé práci TESTOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKACÍ (Borovcová, 

2008) uvedla dle mého názoru komplexní teoretický úvod k testování jako takovému, 

přičemž se zabývá například popisem testovacího týmu, kategoriemi testů a dokumentací. 

Další kapitoly jsou věnovány testování webových aplikací a popisem testovacích nástrojů. 

Samotným typům výkonnostních testů je zde věnováno poměrně málo prostoru. 
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Práce MĚŘENÍ A LADĚNÍ VÝKONNOSTI SOFTWAROVÝCH SYSTÉMŮ (Hřebíček, 2012) se 

zabývá spíše měřením výkonu softwaru se zaměřením na softwarové i hardwarové 

parametry, které mají na výkon softwaru nejvíce patrný vliv. Autor klade větší důraz na 

technické pojetí problematiky, a tak jsou zde zmíněny jen okrajově některé typy 

výkonnostních testů. Součástí práce je také poměrně rozsáhlý přehled nástrojů pro 

testování. Jedná se o práci s podobným zaměřením, ale obsahově ne příliš blízkým. 

Nelze opomenout velmi komplexní publikaci THE ART OF SOFTWARE TESTING (Myers, 

2012), která se zabývá například psychologickými a ekonomickými aspekty testování 

softwaru, návrhem testovacích případů, jednotkovým testováním nebo testováním 

v agilním prostředí. Jednotlivé typy výkonnostních testů uvedeny mezi ostatními 

nefunkcionálními testy a dostatečně detailně charakterizovány. 

1.6 Vymezení základních pojmů 

Tato kapitola se zabývá definicí základních pojmů, které jsou klíčové pro pochopení celé 

práce. 

Testování (angl. Testing) je proces provozování systému nebo komponenty za 

specifikovaných podmínek, pozorování a zaznamenávání výsledků, a provádění 

vyhodnocení některého aspektu systému nebo komponenty. (SEVOCAB, 2015) 

Výkon (angl. Performance) je míra, do jaké systém nebo jeho součást vykonává své 

stanovené funkce v rámci daných omezení, jako je rychlost, přesnost, nebo využití paměti. 

(SEVOCAB, 2015) 

Pojem software zastřešuje počítačové programy, procedury a případně související 

dokumentace a data vztahující se k provozu počítačového systému. (SEVOCAB, 2015) 
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2 Výkonnostní testování softwaru 

Velmi důležitou úlohu v rámci vývoje softwaru zastává řízení kvality softwaru (angl. 

Software Quality Management). Tento termín zastřešuje: zajištění kvality softwaru (angl. 

Software Quality Assurance), plánování kvality softwaru (angl. Software Quality 

Planning), kontrola kvality softwaru (angl. Software Quality Control) a zlepšování kvality 

softwaru (angl. Software Quality Improvement). Jednou z nejdůležitějších je kontrola 

kvality softwaru (angl. Software Quality Control), která zahrnuje testování softwaru. 

(Chambers, 2015) 

Existuje několik modelů pro klasifikaci typu testu softwaru. Jedním z nich je model 

FURPS (vyvinutý společností Hewlett-Packard roku 1987), který slouží pro klasifikaci 

atributů kvality softwaru (funkcionálních a nefunkcionálních požadavků).  

Zkratka FURPS reprezentuje jednotlivé atributy kvality softwaru následovně:  

- Funkčnost (angl. Functionality) 

- Použitelnost (angl. Usability) 

- Spolehlivost (angl. Reliability) 

- Výkon (angl. Performance) 

- Podporovatelnost (angl. Supportability).  

Z toho výkon (angl. Performance) zahrnuje nefunkcionální atributy kvality softwaru, které 

pokrývá výkonnostní testování.  

Těmito atributy kvality softwaru jsou například:  

- Časový průběh (angl. Time behaviour) 

- Využití zdrojů (angl. Resource utilisation) 

- Soulad účinnosti (angl. Efficiency compliance) 
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- Doba odezvy (angl. Response time) 

- Doba obnovy (angl. Recovery time)  

- Rychlost (angl. Speed). (Eeles, 2005) 

Testování softwaru může být realizované mnoha způsoby (různými typy testů), pro které 

lze použít různé metody. Jedním z běžně používaných typů testu jsou výkonnostní testy. 

Výkonnostní testování softwaru (angl. Performance testing) je typem testování 

prováděným za účelem zhodnocení, do jaké míry testovaný předmět plní jemu určené 

funkce v rámci daných omezení času a dalších zdrojů. (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013, 

2013) 

Jak už bylo zmíněno, výkonnostní testování softwaru je nedílnou součástí samotného 

testování softwaru. Častokrát je výkonnostní testování vyčleněno v procesu vývoje 

softwaru do samostatné fáze testování, v rámci které jsou realizované výkonnostní testy. 

Například při vodopádovém modelu vývoje softwaru je fáze testování po fázi 

implementace a zároveň před fází nasazování viz obrázek 1.  

 

Obrázek 1: Vodopádový model (Zdroj: autor) 

Výkonnostní testování spadá společně například s testováním spolehlivosti, obnovení 

z chyb, použitelnosti, přenositelnosti a udržovatelnosti do nefunkcionálního testování, 

jelikož na rozdíl od funkcionálního testování není předmětem testování „to, co systém 

dělá“, ale „jak to systém dělá“. (Stellman, 2010) 
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V této kapitole jsou teoreticky vymezena mnou vybraná specifika oblasti výkonnostního 

testování. Těmito vybranými specifiky jsou typy výkonnostních testů, výkonnostní 

parametry softwaru a požadavky na výkonnostní testy. Výkonnostní testy prověřují, zda 

software splňuje definované výkonnostní parametry softwaru. Požadavky na výkonnostní 

testy zahrnují konkrétní hodnoty výkonnostních parametrů softwaru a jejich splnitelnost 

softwarem ověří výkonnostní testy.  

Rovněž je zmíněna Metodika definování požadavků na výkonnostní testy dle amerického 

systémového inženýra a konzultanta Toma Gilba. 

2.1 Typy výkonnostních testů 

Veškeré níže uvedené typy výkonnostních testů se řadí výhradně mezi nefunkcionální 

testy, jelikož i samotné výkonnostní testování spadá do nefunkcionálního testování. Pro 

účely této práce jsem zvolil rozdělení dle publikace PATTERNS FOR PERFORMANCE AND 

OPERABILITY (Ford, 2008).  

Tato publikace rozděluje výkonnostní testy na tyto typy, které jsou v následujících 

podkapitolách podrobněji popsány: 

- Zátěžový test (angl. Load Test) 

- Test hraniční zátěže (angl. Stress test) 

- Test záložního řešení (angl. Failover test) 

- Test odolnosti (angl. Soak test) 

- Benchmark test 

- Test objemu dat (angl. Volume test) 

- Test citlivosti sítě (angl. Network Sensitivity Test). 
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2.1.1 Zátěžový test (Load Test) 

Zátěžový test systému spočívá v prověření, zda systém je schopen se vypořádat s předem 

definovanými výkonnostními požadavky, které odpovídají zvýšené, nebo dlouhodobé 

nominální zátěži, která je v praxi očekávána. 

Cílem testování zátěže je odhalit chyby systému týkající se přetečení vyrovnávací paměti 

(angl. buffer overflow), úniky paměti (angl. memory leaks) a špatného hospodaření s 

pamětí. (Buksh 2011) Zátěžový test slouží k otestování většiny výkonnostních parametrů, 

např.: počet požadavků za sekundu (angl. Requests per second), doba odezvy (angl. 

Response time), propustnost (angl. Throughput), doba obrátky (angl. Turnaround time) a 

využití zdrojů (angl. Devices resource utilisation). 

2.1.2 Test hraniční zátěže (Stress test) 

Test hraniční zátěže se vyznačuje postupným zvyšováním výkonnostních požadavků na 

systém s cílem zjistit hranici, kdy se systém zhroutí. Zvyšováním výkonnostních 

požadavků na systém může být myšleno buď přetěžování zdrojů systému, nebo upírání 

zdrojů systému.  Zdroji systému může být například paměť RAM, disková paměť, 

efektivní šířka přenosového pásma dat, procesor. (s. 123-125, Myers, 2012) (Buksh, 2011) 

Test hraniční zátěže slouží k otestování většiny výkonnostních parametrů, např.: počet 

požadavků za sekundu (angl. Requests per second), doba odezvy (angl. Response time), 

propustnost (angl. Throughput), doba obrátky (angl. Turnaround time) a využití zdrojů 

(angl. Devices resource utilisation). (Gheorghiu, 2005) 

2.1.3 Test záložního řešení (Failover test) 

Test záložního řešení prověřuje chování systému jako celku po zhroucení, respektive 

prověřuje funkčnost záložního řešení. Tento typ testu je v praxi často důležitý například 

pro bankovní a telekomunikační aplikace. (Lukeš, 2014) 



Způsoby definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru Bc. Michal Vodrážka 

16 

 

2.1.4 Test odolnosti (Soak test) 

Test odolnosti podrobuje systém vysoké zátěži po delší časový úsek (obvykle v řádech 

několika dní). Tento typ testu na rozdíl od zátěžového testu a testu hraniční zátěže dokáže 

odhalit nestabilitu systému v delším časovém horizontu, jako jsou například úniky paměti 

(angl. memory leaks). Test je svojí podstatou výhradně vhodný k prověření výkonnostních 

parametrů, jako je dostupnost (angl. Availability) a střední doba mezi selháními (angl. 

Mean Time Between Failures). Testování odolnosti systému je velmi komplexní a zahrnuje 

prověření i dalších výkonnostních parametrů: 

počet požadavků za sekundu (angl. Requests per second), doba odezvy (angl. Response 

time), propustnost (angl. Throughput), doba obrátky (angl. Turnaround time) a využití 

zdrojů (angl. Devices resource utilisation). (Buksh, 2011) 

2.1.5 Benchmark test 

Benchmark test je aplikován buď na určitou komponentu, nebo na systém jako celek a 

slouží k odhalení úzkého hrdla (angl. Bottleneck) komponenty nebo systému, které 

omezuje výkon. 

Benchmark test slouží k otestování většiny výkonnostních parametrů, např.: počet 

požadavků za sekundu (angl. Requests per second), doba odezvy (angl. Response time), 

propustnost (angl. Throughput), doba obrátky (angl. Turnaround time) a využití zdrojů 

(angl. Devices resource utilisation). (s. 2-5, Puri, 2008) (Buksh, 2011) 

2.1.6 Test objemu dat (Volume test) 

Test objemu dat obnáší zatížení systému velkým objemem dat ke zpracování. Principiálně 

se jedná o ověření, zda má databáze k dispozici dostatek paměťové kapacity a jak se 

dokáže společně s rozhraním systému vypořádat s nadměrným objemem dat ke zpracování. 

(s. 123, Myers, 2012) 

Test objemu dat slouží k otestování většiny výkonnostních parametrů, např.: počet 

požadavků za sekundu (angl. Requests per second), doba odezvy (angl. Response time), 
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propustnost (angl. Throughput), doba obrátky (angl. Turnaround time) a využití zdrojů 

(angl. Devices resource utilisation). (Buksh, 2011) 

2.1.7 Test citlivosti sítě (Network Sensitivity Test) 

Test citlivosti sítě je cílený na prověření rychlosti a spolehlivosti síťové infrastruktury. 

Test citlivosti sítě slouží k otestování většiny výkonnostních parametrů, např.: počet 

požadavků za sekundu (angl. Requests per second), doba odezvy (angl. Response time), 

propustnost (angl. Throughput), doba obrátky (angl. Turnaround time) a využití zdrojů 

(angl. Devices resource utilisation). (Lukeš, 2014) 

2.2 Výkonnostní parametry softwaru 

V této podkapitole se věnuji jednotlivým výkonnostním parametrům, které jsou předmětem 

ověření výše zmíněnými typy výkonnostních testů systémů. Těmito výkonnostními 

parametry jsou dle (s. 53-57, Klaška, 2009): Počet požadavků za sekundu (angl. Requests 

per second), Doba odezvy (angl. Response time), Propustnost (angl. Throughput), 

Dostupnost (angl. Availability), Doba obrátky (angl. Turnaround time), Střední doba mezi 

selháními (angl. Mean Time Between Failures), Využití zdrojů (angl. Devices resource 

utilisation).  

2.2.1 Počet požadavků za sekundu (Requests per second) 

 Výkonnostní parametr odpovídá na otázku: Kolik požadavků uživatelů systém za jednu 

sekundu přijme a zpracuje? 

Výkonnostní parametr Počet požadavků za sekundu je prověřován v rámci následujících 

typů výkonnostních testů softwaru: Zátěžový test (angl. Load Test), Test hraniční zátěže 

(angl. Stress test), Test odolnosti (angl. Soak test), Benchmark test, Test objemu dat (angl. 

Volume test), Test citlivosti sítě (angl. Network Sensitivity Test).  
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2.2.2 Doba odezvy (Response time) 

Výkonnostní parametr odpovídá na otázku: Jaký je časový interval od odeslání požadavku 

nebo dotazu do začátku odezvy? 

Výkonnostní parametr Doba odezvy je prověřován v rámci následujících typů 

výkonnostních testů softwaru: Zátěžový test (angl. Load Test), Test hraniční zátěže (angl. 

Stress test), Test odolnosti (angl. Soak test), Benchmark test, Test objemu dat (angl. 

Volume test), Test citlivosti sítě (angl. Network Sensitivity Test). (s. 54, Klaška, 2009) 

2.2.3 Propustnost (Throughput) 

Výkonnostní parametr odpovídá na otázku: Kolik transakcí může být úspěšně provedeno v 

systému v daném časovém intervalu? 

Výkonnostní parametr Propustnost je prověřován v rámci následujících typů 

výkonnostních testů softwaru: Zátěžový test (angl. Load Test), Test hraniční zátěže (angl. 

Stress test), Test odolnosti (angl. Soak test), Benchmark test, Test objemu dat (angl. 

Volume test), Test citlivosti sítě (angl. Network Sensitivity Test). (s. 55, Klaška, 2009) 

2.2.4 Dostupnost (Availability) 

Výkonnostní parametr odpovídá na otázku: Jak dostupný je informační systém během 

specifikovaného časového úseku? 

Výkonnostní parametr Dostupnost je prověřován v rámci Testu odolnosti (angl. Soak test). 

(s. 54, Klaška, 2009) 

2.2.5 Doba obrátky (Turnaround time) 

Výkonnostní parametr odpovídá na otázku: Jak dlouhý je časový interval, který uplyne od 

odeslání požadavku na zpracování do příjmu všech výsledků? 

Výkonnostní parametr Doba obrátky je prověřován v rámci následujících typů 
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výkonnostních testů softwaru: Zátěžový test (angl. Load Test), Test hraniční zátěže (angl. 

Stress test), Test odolnosti (angl. Soak test), Benchmark test, Test objemu dat (angl. 

Volume test), Test citlivosti sítě (angl. Network Sensitivity Test). (s. 56, Klaška, 2009) 

2.2.6 Střední doba mezi selháními (Mean Time Between Failures) 

Výkonnostní parametr odpovídá na otázku: Jak často systém selhává v činnosti? 

Výkonnostní parametr Střední doba mezi selháními je prověřován v rámci Testu odolnosti 

(angl. Soak test). (s. 53, Klaška, 2009) 

2.2.7 Využití zdrojů (Devices resource utilisation) 

Výkonnostní parametr odpovídá na otázku: Je utilizace zdrojů příliš vysoká, způsobující 

neefektivitu? 

Výkonnostní parametr Využití zdrojů je prověřován v rámci následujících typů 

výkonnostních testů softwaru: Zátěžový test (angl. Load Test), Test hraniční zátěže (angl. 

Stress test), Test odolnosti (angl. Soak test), Benchmark test, Test objemu dat (angl. 

Volume test), Test citlivosti sítě (angl. Network Sensitivity Test). (s. 56, Klaška, 2009) 

2.3 Požadavky na výkonnostní testy 

Při tvorbě požadavků na výkonnostní testy je dobré mít na paměti, aby splňovaly tzv. 

SMART kritéria (Simple, Measureable, Acceptable, Realistic, Timeable), jejichž autorem 

je George T. Doran. Požadavky by měly být jednoduché (angl. Simple), měřitelné (angl. 

Measureable), přijatelné (angl. Acceptable), realistické (angl. Realistic) a načasované 

(angl. Timeable).  

Požadavky na výkonnostní testy zahrnují konkrétní hodnoty výkonnostních parametrů 

softwaru a specifikaci provozních podmínek, za kterých má být cílové hodnoty parametru 

dosaženo softwarem. Například požadavkem na Zátěžový test může být dosažení 

stanovené hodnoty 20 milisekund výkonnostního parametru Doba odezvy za konkrétně 
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specifikovaných provozních podmínek softwaru (např. při simultánním přístupu 2 000 

uživatelů). Dosažení této stanovené hodnoty výkonnostního parametru testovaným 

softwarem ověří v tomto konkrétním případě Zátěžový test. Zátěžový test tímto zároveň 

ověří splnění výkonnostního požadavku na Zátěžový test. 

Požadavky by měly zároveň být úplné a přiměřeně detailní. Pro představu lze uvést, jaké 

charakteristiky by měly požadavky na výkonnostní testy naplňovat:  

- Detailní popis oblasti, kterou mají výkonnostní testy softwaru pokrýt (Které 

podsystémy, rozhraní, komponenty atd. mají být pokryty těmito testy a které 

naopak nemají?). 

- Pro každé uživatelské rozhraní je třeba definovat počet současně pracujících 

uživatelů (definice maximálního počtu současných uživatelů a nominálního počtu 

současných uživatelů). 

- Definice podoby systému z hardwarového hlediska (specifikace všech konfigurací 

serverů a síťových zařízení). 

- Definice aplikačního transakčního mixu každé systémové komponenty (např. 20% 

přihlášení uživatelů, 40% vyhledání uživateli, 30% vybrání produktu, 10% 

dokončení nákupu).    

- Definice systémového transakčního mixu (více zatížení může být simulováno v 

rámci jednoho výkonnostního testu softwaru, např. 30% zatížení A, 20% zatížení 

B, 50% zatížení C).  

- Definování časových požadavků pro jednotlivé/všechny backendové procesy 

(definice maximálního přípustného času a nominálního času). 

2.3.1 Metodika definování výkonnostních požadavků dle Toma Gilba  

Před uvedením této metodiky definování požadavků je vhodné krátce představit jejího 

autora. Tom Gilb je americký systémový inženýr, konzultant a autor několika publikací, 

známý především pro vývoj softwarových metrik. Často vystupuje jako hostující lektor na 

vysokých školách ve Velké Británii, Evropě, Číně, Indii, USA a Jižní Koreji. Rovněž byl 

hlavním řečníkem na desítkách odborných konferencí na mezinárodní úrovni. 

Jeho kniha COMPETITIVE ENGINEERING vydaná v roce 2005 je podstatná definicí 
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metody nazvané Planguage. Kniha doporučuje zavedení tohoto specifikačního 

(plánovacího) jazyka pro zdokonalení provázanosti cílů managementu a technických 

požadavků systémů jasnou a jednoznačnou formou. Jeho kniha SOFTWARE METRICS 

vydaná roku 1976 byla citována jako výchozí podklad pro čtvrtou kvantitativně řízenou 

úroveň (angl. Quantitatively Managed Level) Integračního modelu zralosti (angl. 

Capability Maturity Model Integration). (Gilb, 2006) Právě onou metodikou definování 

výkonnostních požadavků dle Toma Gilba je Planguage. 

Planguage je univerzální plánování jazyk pro oblast systémového inženýrství, který je 

vhodné aplikovat na jakýkoliv systém, včetně softwarových systémů. Planguage zastřešuje 

požadavky (angl. Requirements), návrh (angl. Design), řízení projektů (angl. Project 

management) a řízení kvality (angl. Quality control).  Tento specifikační jazyk je vyvíjen a 

užíván v praxi od 60. let 20. století a je volně dosažitelný a zcela zdarma.  

Součástí je grafická reprezentace jazyka za účelem postavení nad národní jazyky a tedy 

snadnější rozšiřitelnost tohoto specifikačního jazyka. 

Primární charakteristikou tohoto jazyka je jeho schopnost přímo integrovat kvantitativně 

jakýkoliv výkaz kvality do metod požadavků, návrhů, projektového řízení a řízení jakosti, 

metody, které obsahuje.  

Druhým charakteristickým rysem Planguage je, že umožňuje a podporuje velmi rozmanité 

specifikace podkladových informací pro každý jednotlivý požadavek a návrh. To 

podporuje řízení rizik (angl. risk management), řízení změn (angl. change management) a 

dynamické řízení priorit (angl. dynamic prioritization).  

Třetí charakteristickým znakem je systematicky kladený důraz na přehlednost a 

srozumitelnost specifikace. Metriky, měřitelnost a častá pravidelná zpětná vazba o 

výkonnosti a nákladech je prioritou.  

Planguage našlo uplatnění například ve společnostech jako je Intel, Hewlett-Packard, IBM, 

Boeing, Citigroup, Nokia a Microsoft. (Gilb, 2014) 

Na obrázku 2 je znázorněn koncept požadavků, tak, jak jsou chápány touto metodikou. 

Vedle výkonnostního požadavku lze identifikovat funkcionální požadavek, požadavek na 
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zdroj, podmíněné omezení, omezení návrhu a vizi. Výkonnostní požadavek lze dále 

specifikovat na kvalitativní požadavek, požadavek úspory zdrojů a požadavek na 

zátěžovou kapacitu. U každého z těchto tří typů výkonnostního požadavku je definován 

výkonnostní cíl a výkonnostní omezení. 

 

Obrázek 2: Koncept požadavků pro Planguage – čísla za hvězdičkou odkazují na definici 

pojmu ve Slovníčku pojmů Planguage (Zdroj: Gilb, 2014) 

Obrázek 3 představuje celkem sedm etap definování požadavků pomocí Planguage. První 

tři etapy jsou označeny jako budování (růst) cíle. Jedná se o etapy ustanovení vize, 

identifikace všech účastníků a nakonec identifikace a analýza funkcionálních a 

výkonnostních požadavků.  

Další tři etapy spadají do části výkon, v rámci které dochází ke konfiguraci parametrů. 

Tato část je blíže znázorněna na obrázku 4. Ve čtvrté etapě (zároveň první etapě v této 

části) mají být určena měřítka pro výkonnostní požadavky.  
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Obrázek 3: Etapy Planguage (Zdroj: Gilb, 2014) 
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V následující etapě jsou nastaveny cílové parametry, tak, jak jich má být dosaženo. Tím 

ustanovena úroveň měřítek pro výkonnostní požadavky. V rámci šesté etapy (zároveň 

poslední etapě v této části) dochází k finální identifikaci klíčových návrhů, které souvisí 

s požadavky. Nalezení takovýchto závislostí vede k ustanovení možných dopadů, které by 

mohly na systém působit. 

Poslední sedmá etapa spadá do části, ve které již probíhá optimalizace. Je zapotřebí získat 

souhlas od relevantních účastníků, jelikož specifikace výkonu systému by měla 

korespondovat s požadavky. Nutností tedy je vynést rozhodnutí, zda předchozí etapy 

proběhly s očekávanými výsledky, či nikoliv. 

 

Obrázek 4: Etapy Planguage zaměřené konkrétně na výkon systému (Zdroj: Gilb, 2014)  
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3 Průzkum způsobů definování požadavků 
pro výkonnostní testování softwaru 
užívaných v praxi 

Tato kapitola se zabývá průzkumem způsobů definování požadavků pro výkonnostní 

testování softwaru užívaných v praxi provedeným dotazníkovým šetřením. 

Nejdříve jsou uvedeny základní informace o průzkumu a dále je popsána metoda sběru dat, 

která je při tomto průzkumu použita. Následuje bližší představení dotazníkového šetření, 

kde jsou prezentovány i výzkumné otázky, na které má dotazníkové šetření přinést 

odpovědi. Poslední kapitola této části se zabývá koncepcí dotazníku, jednotlivými 

otázkami a důvodem jejich výběru. 

3.1 Důvody vedoucí k provedení průzkumu 

K provedení průzkumu vedly dva stěžejní důvody, které popisuje tato podkapitola.  

Jedním z nich byla skutečnost, že v České republice je problematika definování výkon-

nostních požadavků poměrně málo známá, jak naznačuje v kapitole Rešerše prací s podob-

ným tématem zmíněný nedostatek česky vydávané literatury a materiálů s tématikou 

definování výkonnostních požadavků.  

Dalším stěžejním důvodem bylo začlenění poznatků z praxe do této práce za účelem dosa-

žení věrohodnějších výsledků analýzy, který bude blíže podmínkám reálného světa. 

3.2 Cíle průzkumu 

Cíle průzkumu jsem stanovil takové, aby jejich splnění vedlo k naplnění hlavního cíle 

diplomové práce, kterým je analýza způsobů definování požadavků pro výkonnostní 

testování softwaru. 

Primárním cílem průzkumu je zanalyzovat a vyhodnotit, které způsoby definování 

požadavků pro výkonnostní testování softwaru se v praxi užívají v souvislosti s určitými 
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typy IT projektů. Dalšími cíli je zjistit, které způsoby definování požadavků pro 

výkonnostní testování softwaru se v praxi skutečně osvědčily v souvislosti s určitými typy 

IT projektů a které problémy se s definováním požadavků pro výkonnostní testování 

softwaru v praxi pojí. 

3.3 Metoda sběru dat 

Jak již bylo uvedeno výše, pro realizaci průzkumu jsem navrhl dotazník, na který 

odpovídali členové testerské komunity [pro]Test!. Dotazník jsem předložil v tištěné 

podobě k vyplnění přítomným členům testerské komunity dne 27.1.2015 u příležitosti 25. 

setkání této komunity.  

Pro realizaci průzkumu byly také využity bezplatné internetové služby společnosti Google 

(vytvoření formuláře, odeslání formuláře respondentům, zpracování výsledku). Průzkum v 

on-line podobě, vystavený k vyplnění v rámci stránky téže komunity na sociální síti 

Google+, probíhal v období 27. 1. 2015  - 15. 2. 2015. 

3.4 Struktura dotazníku a výběr otázek 

Dotazník je napsán v českém jazyce, průzkum byl anonymní a byl členěn do dvou sekcí:  

Sekce A slouží k segmentaci dat, pro specifikaci projektu, ke kterému se budou vztahovat 

jeho odpovědi na otázky z druhé sekce dotazníku. Tato část slouží k rozdělení výsledků 

průzkumu do různých skupin.  

Sekce B je pak přímo zaměřena na identifikaci metod definování výkonnostních 

požadavku. 

Dotazník obsahuje celkem patnáct otázek, přičemž sedm otázek spadá do sekce A a osm 

otázek představuje sekci B. Toto rozdělení jsem zvolil, protože vyplňování dotazníku 

nemělo respondenty zbytečně zdržovat a tedy mělo být eliminováno nebezpečí nevyplnění 

z důvodu velkého množství otázek. Dotazník jsem koncipoval tak, aby respondentům 
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trvalo jeho vyplnění maximálně deset minut. Veškeré otázky sekce A a klíčové otázky pro 

naplnění cíle průzkumu ze sekce B jsem označil jako povinné, přičemž téměř veškeré 

povinné otázky byly uzavřeného nebo polouzavřeného typu, což umožnilo respondentům 

jednoduché vyplnění odpovědi. Volitelné otázky sekce B byly otevřeného typu a odpovědi 

na ně sloužily k dokreslení představy o situaci v praxi. 

Ucelená podoba dotazníku je uvedena v kapitole Příloha: Dotazník této diplomové práce. 

3.4.1 Sekce A: Obecné informace o projektu 

Soubor otázek v této sekci je určen pro pozdější segmentaci odpovědí při analýze výsledků 

průzkumu. Odpovědi respondenta na otázky této sekce vedou ke specifikaci IT projektu, ke 

kterému se vztahují zkušenosti z praxe vyplývající z odpovědí na otázky sekce B.   

Seznam dotazníkových otázek s přestavením možností odpovědí následuje. 

A1. Pro kterou oblast byl/je testovaný produkt určen? 

Na úvod dotazníku je respondentům položena základní otázka, která zkoumá, pro kterou 

oblast je testovaný produkt určen. Tato otázka slouží k segmentaci projektů dle povahy 

produktu z pohledu oblasti určení produktu. Pomocí této otázky je možné zjistit, zda 

například nejsou upřednostňovány jiné způsoby definování výkonnostních požadavků v 

oblasti finančnictví než v oblasti telekomunikace. Respondent má na výběr z šesti 

odpovědí "finančnictví (bankovnictví, pojišťovnictví,…)", "zdravotnictví", 

"telekomunikace", "veřejná správa", "výroba" a "jiné:". V této otázce je možno zvolit 

pouze jednu odpověď a zároveň je možné doplnit vlastní odpověď v rámci možnosti 

„Jiné“, jedná se tedy o otázku polouzavřenou, výběrovou. 

A2. Určete důležitost testovaného produktu. 

Kromě oblasti, pro kterou je testovaný produkt určen, je pro detailní analýzu výsledků 

průzkumu nutné znát i důležitost testovaného produktu. Opět se jedná o velmi důležitou 

otázku, která byla formulována za účelem zjistit, zda se respondenti v praxi setkávají se 

stejným problémy při definování výkonnostních požadavků u hlavních systémů organizace 

stejně jako u doplňkových systémů, či nikoliv. Respondenti mohli volit mezi čtyřmi 
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možnostmi, a to "doplňkový systém", "systém podporující fungování organizace", 

"hlavní/nejdůležitější systém organizace (např. bankovní systémy, CRM, elektronická 

pošta)" a "kritický systém organizace, na kterém závisí životy lidí (např. řízení letového 

provozu)". 

V této otázce mohou respondenti zvolit logicky pouze jednu odpověď, jedná se tedy o 

otázku uzavřenou, výběrovou. 

A3. Kdo primárně používá testovaný produkt (systém)? 

Tato otázka má za cíl zjistit, zda je produkt určen interním či externím uživatelům, 

případně interním pracovníkům z oblasti informatiky. Respondenti mohli volit mezi pěti 

možnostmi, a to "interní uživatelé (business)", "externí uživatelé (zákazníci)", 

"administrátoři", "ostatní techničtí uživatelé (např. pracovníci helpdesku)" a "jiné:". 

V této otázce je možno zvolit více odpovědí a zároveň je možné doplnit vlastní odpověď v 

rámci možnosti „Jiné“, jedná se tedy o otázku polouzavřenou, výčtovou. 

A4. Kdo (které oddělení) je primárně odpovědný za definici výkonnostních 

požadavků? 

Tato otázka byla zvolena rovněž pro segmentaci odpovědí a byla formulována především 

za účelem najít vazbu mezi problémy s definováním výkonnostních požadavků specializací 

pracovníků na straně zákazníka, kteří se podílejí na definování výkonnostních požadavků. 

Respondenti mohli volit mezi čtyřmi možnostmi, a to "business", "IT oddělení 

(Architecture & Infrastructure team)", "marketingový tým a prodejci" a "jiné:". 

V této otázce mohou respondenti zvolit logicky pouze jednu odpověď a zároveň je možné 

doplnit vlastní odpověď v rámci možnosti „Jiné“, jedná se tedy o otázku polouzavřenou, 

výběrovou. 

A5. Kolik uživatelů testovaný produkt používá: 

Tato otázka byla formulována k bližší specifikaci produktu, konkrétně se jedná o 

výkonnostní nároky na produkt. Respondenti mohli volit mezi pěti možnostmi, a to počtem 

uživatelů „1-9“, „10-99“, „100-499“, „500-1000“ a „Víc než 1000“. 
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V této otázce mohou respondenti zvolit logicky pouze jednu odpověď, jedná se tedy o 

otázku uzavřenou, výběrovou. 

A6. Jaká je míra integrace testovaného produktu – s kolika aplikacemi je systém 

integrován: 

Otázka zjišťuje, jak dalece je produkt provázán s dalšími aplikacemi a tedy i jeho 

komplexnost. Respondenti mohli volit mezi pěti možnostmi, a to počtem aplikací, s 

kterými je systém integrován „0“, „1-9“, „10-49“, „50-99“ a „Víc než 100“. 

V této otázce mohou respondenti zvolit logicky pouze jednu odpověď, jedná se tedy o 

otázku uzavřenou, výběrovou. 

A7. Co bylo primárním cílem projektu? 

Tato otázka zkoumá, jestli primárním cílem projektu byl vývoj nového řešení nebo 

upgrade stávajícího řešení. Jedná se v pořadí o čtvrtou otázku, která byla vybrána pro 

segmentaci odpovědí. Na výběr má z dvou jednoduchých odpovědí „dodání nového 

produktu“ a „upgrade stávajícího (již používaného) produktu“. Tato otázka je velmi 

důležitá, protože skutečnost, zda je vyvíjen nový produkt nebo se jedná o upgrade 

stávajícího produktu, může mít velký vliv na aplikaci určitého způsobu definování 

výkonnostních požadavků. V neposlední řadě je zajímavé sledovat, jak dalece se obě 

možnosti od sebe liší například problémy s definováním výkonnostních požadavků, které 

jsou s nimi spojovány. V této otázce je možno zvolit pouze jednu odpověď, jedná se tedy o 

otázku uzavřenou, výběrovou. 

3.4.2 Sekce B 

B1. Které způsoby definování výkonnostních požadavků znáte? 

První otázka druhé části dotazníku se zaměřuje na způsoby definování výkonnostních 

požadavků, které respondenti znají. Mohou označit více možných odpovědí a zároveň 

mohou formulovat i vlastní odpověď, která nejlépe vystihuje jejich vlastní zkušenosti s 

definováním výkonnostních požadavků. 
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Respondenti mohli volit mezi sedmi možnostmi, a to "heuristický přístup (využití 

zkušeností, odborného odhadu)", "separátní test analýza", "byznys analýza (Business Key 

Scenarios)", "z požadavků od zákazníka (Performance Goals and Requirements)", 

"kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které systém zpracovává (např. celkový 

počet transakcí za rok, celkový počet uživatelů s přepočtem na jednotku času)", "žádný 

konkrétní přístup" a "jiné:". 

V této otázce mohou respondenti zvolit více odpovědí, jedná se tedy o otázku 

polouzavřenou, výčtovou. 

B2. Které způsoby jste použili na projektu definovaném v sekci A? 

Druhá otázka druhé části dotazníku se zaměřuje na způsoby definování výkonnostních 

požadavků, které respondenti použili na projektu definovaném v první části dotazníku. 

Mohou označit více možných odpovědí a zároveň mohou formulovat i vlastní odpověď, 

která nejlépe vystihuje jejich vlastní zkušenosti s definováním výkonnostních požadavků. 

Respondenti mohli volit mezi sedmi možnostmi, a to "heuristický přístup (využití 

zkušeností, odborného odhadu)", "separátní test analýza", "byznys analýza (Business Key 

Scenarios)", "z požadavků od zákazníka (Performance Goals and Requirements)", 

"kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které systém zpracovává (např. celkový 

počet transakcí za rok, celkový počet uživatelů s přepočtem na jednotku času)", "žádný 

konkrétní přístup" a "jiné:". 

V této otázce mohou respondenti zvolit více odpovědí, jedná se tedy o otázku 

polouzavřenou, výčtovou. 

B3. Které způsoby definování výkonnostních požadavků se osvědčily? 

Třetí otázka druhé části dotazníku se zaměřuje na způsoby definování výkonnostních 

požadavků, které se respondentům v praxi dle jejich mínění osvědčily. Mohou označit více 

možných odpovědí a zároveň mohou formulovat i vlastní odpověď, která nejlépe vystihuje 

jejich vlastní zkušenosti s definováním výkonnostních požadavků. 

Respondenti mohli volit mezi sedmi možnostmi, a to "heuristický přístup (využití 

zkušeností, odborného odhadu)", "separátní test analýza", "byznys analýza (Business Key 
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Scenarios)", "z požadavků od zákazníka (Performance Goals and Requirements)", 

"kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které systém zpracovává (např. celkový 

počet transakcí za rok, celkový počet uživatelů s přepočtem na jednotku času)", "žádný 

konkrétní přístup" a "jiné:". 

V této otázce mohou respondenti zvolit více odpovědí, jedná se tedy o otázku 

polouzavřenou, výčtovou. 

B4. S kterými problémy se setkáváte při definování výkonnostních požadavků? 

Čtvrtá otázka druhé části dotazníku se zaměřuje na problémy, se kterými se respondenti v 

praxi setkávají při definování výkonnostních požadavků. Mohou označit více možných 

odpovědí a zároveň mohou formulovat i vlastní odpověď, která nejlépe vystihuje jejich 

vlastní zkušenosti s definováním výkonnostních požadavků. Sedm možností odpovědí 

následuje. 

- „nedostatečná znalost problematiky definice požadavků na straně zákazníka - 

zákazník neví, co chce, ani jak to měřit“ 

- „zákazník neklade dostatečný důraz na definování výkonnostních požadavků 

(informace ze strany zákazníka nejsou dostatečně přesné)“ 

- „definované požadavky na výkonnost nejsou dostatečně detailní (např. „systém 

musí umožnit vložit přílohu s max. objemem 5 MB do 5 sek.“ Přičemž, se ale 

neuvede, za jakýchkoliv podmínek tohle platí (např. má to platit i při pomalém 

připojení na Internet?)“ 

- „definované požadavky na výkonnost jsou neměřitelné, resp. není pro ně stanovená 

jednoznačná hodnota (např. požadavek „příloha musí být vložena dostatečně 

rychle“ bez uvedení času a dalších parametrů)“ 

- „požadavky na výkonnost jsou definované jenom parciálně, ne komplexně se 

zahrnutím veškerých aspektů (např. jenom pro jednu část procesu, aplikace, nebo 

definování výkonnosti jenom pro jednu část výměny dat (definuje se např. max. čas 

pro zpracování requestu, bez toho aby se zohlednil vliv infrastruktury, výkonnosti 

návazných aplikací či systému, nebo vliv operačního systému))“ 

- „požadavky na výkonnost nezohledňují vzájemné vazby mezi požadavky“ 

- „jiné:“ 
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V této otázce mohou respondenti zvolit více odpovědí, jedná se tedy o otázku 

polouzavřenou, výčtovou. 

B5. Používáte nějakou metodiku pro výpočet a definování výkonnostních parametrů 

softwaru? Pokud ano, kterou? 

V této otázce mohou respondenti formulovat vlastní odpověď, která nejlépe vystihuje 

jejich vlastní zkušenosti s užitím metodiky pro výpočet a definování výkonnostních 

parametrů softwaru. Jedná se tedy o otázku otevřenou, volnou. 

B6. Myslíte si, že má význam použití sofistikovaných způsobů definování 

výkonnostních požadavků? 

V této otázce mohou respondenti formulovat vlastní odpověď, která nejlépe vystihuje 

jejich vlastní názor, zda má význam použití sofistikovaných způsobů definování 

výkonnostních požadavků. Jedná se tedy o otázku otevřenou, volnou. Na tuto otázku není 

povinné odpovědět. 

B7. Může existovat universální způsob definování výkonnostních požadavků? 

V této otázce mohou respondenti formulovat vlastní odpověď, která nejlépe vystihuje 

jejich vlastní názor, zda může existovat universální způsob definování výkonnostních 

požadavků. Jedná se tedy o otázku otevřenou, volnou. Na tuto otázku není povinné 

odpovědět. 

B8. Máte nějaké další zkušenosti, metody, postupy, doporučení nebo informace, o 

které byste se chtěli podělit? 

V této otázce mohou respondenti formulovat vlastní odpověď, která nejlépe vystihuje 

jejich vlastní zkušenosti a doporučení související s definováním výkonnostních požadavků. 

Jedná se tedy o otázku otevřenou, volnou. Na tuto otázku není povinné odpovědět. 
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3.5 Metoda analýzy dat 

V rámci zpracování výsledků dotazníkového šetření jsou nejdříve analyzovány odpovědi 

na jednotlivé otázky dotazníku, které byly představeny v kapitole Struktura dotazníku a 

výběr otázek. Odpovědi na otázky jsou zachyceny graficky pomocí koláčových nebo 

sloupcových grafů, ke kterým je doplněn slovní popis. V koláčových grafech je absolutně i 

procentuálně vyjádřeno, kolik respondentů volilo určitou možnost odpovědi, jejíž plné 

znění je uvedeno v tabulce. Sloupcové grafy znázorňují odpovědi na otázky s větším 

počtem možností volby odpovědi. Odpovědi na otázky jsou analyzovány v tabulkách z 

různých pohledů, například z pohledu cíle projektu, důležitosti produktu a dalších. Kromě 

údajů o počtech respondentů, jsou v tabulkách uvedeny i procentuální četnosti odpovědí.  

3.6 Analýza odpovědí na dotazníkové otázky 

V této podkapitole jsou shrnuty veškeré výstupy z průzkumu získané od respondentů. 

Celkový počet přijatých odpovědí je 32. Vždy je uvedena konkrétní otázka, grafické 

zhodnocení výsledků, přehledné vyhodnocení v tabulce, slovní shrnutí a doplnění. 

Vyhodnocení všech dotazníkových otázek následuje. Vždy uvádím konkrétní otázku, 

grafické zhodnocení výsledků, přehledné vyhodnocení v tabulce, slovní shrnutí a doplnění. 

Odpovědi na některé dotazníkové otázky, kvůli detailnějšímu pohledu na výsledky, dále 

kategorizuji z hlediska oblasti určení produktu, důležitosti produktu, cíle projektu nebo 

oddělení, které je zodpovědné za definování výkonnostních požadavků na straně 

zákazníka. 

3.6.1 Základní charakteristika projektů 

A1. Pro kterou oblast byl/je testovaný produkt určen? 

Na otázku týkající se oblasti, pro kterou byl testovaný produkt určen, odpovědělo 32 

respondentů. Odpovědi na otázku jsou graficky zachyceny na obrázku 5, kde je ke každé 

oblasti, pro kterou byl testovaný produkt určen, přiřazena procentuální četnost a počet 

respondentů, kteří tuto možnost oblasti volili. Detailnější přehled o počtu respondentů a 
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procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou zřejmé z tabulky 1. 

Tabulka 1 : Odpovědi na otázku A1 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Pro kterou oblast byl/je testovaný produkt 

určen? 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní (relativní) 

finančnictví (bankovnictví, 

pojišťovnictví,…) 

23 (≈71,8% z 32 odpovědí) 

zdravotnictví 3 (≈9,3% z 32 odpovědí) 

telekomunikace 2 (≈6,2% z 32 odpovědí) 

Veřejná správa 3 (≈9,3% z 32 odpovědí) 

výroba 0 (0% z 32 odpovědí) 

Jiné (service desk/call center)* 1 (≈3,1% z 32 odpovědí) 

*K možné odpovědi „Jiné“ jeden respondent doplnil odpověď „service desk/call center“. 

 

Obrázek 5: Oblasti určení produktů (Zdroj: autor) 

Z obrázku 5 vyplývá, že nejvíce testovaných produktů respondenty bylo určeno pro oblast 

„finančnictví (bankovnictví, pojišťovnictví,…)“. Tuto možnost volilo přibližně 71,8 % 

všech respondentů (23 respondentů). Shodný počet odpovědí byl zaznamenán u možností 

„zdravotnictví“ a "veřejná správa", každou z těchto možností volilo přibližně 9,3 % 

respondentů (3 respondenti). Oblast telekomunikace zvolilo přibližně 6,2 % respondentů (2 

respondenti). Přibližně 3,1 % respondentů (1 respondent) zvolilo možnost „Jiné“, přičemž 
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uvedl, že oblastí, pro kterou byl testovaný produkt určen je „service desk/call center“. 

Žádný z respondentů nezvolil oblast výroby, tudíž tato možnost nebyla zahrnuta do grafu. 

Situace z grafu je ještě jednou přehledně zachycena v tabulce 1. 

V tabulce 2 jsou odpovědi dále rozděleny podle primárního cíle projektu na odpovědi, 

které volili respondenti, kteří své zkušenosti spojují s projekty vývoje nového produktu a 

projekty, jejichž cílem byl upgrade stávajícího produktu. 

Tabulka 2 : Rozdělení produktů dle jejich oblasti určení v závislosti na primárním cíli projektu 

(Zdroj: autor) 

A1. Pro kterou oblast byl/je testovaný produkt určen? 
Primární cíl projektu 

Nový produkt upgrade celkem 

finančnictví 
počet 13 10 23 

V % 57 43 100 

zdravotnictví 
počet 3 0 3 

V % 100 0 100 

telekomunikace 
počet 1 1 2 

V % 50 50 100 

Veřejná správa 
počet 1 2 3 

V % 33,4 66,6 100 

service desk/call center 
počet 0 1 1 

V % 0 100 100 

celkem 
počet 18 14 32 

V % 56,3 43,7 100 

Při pohledu do tabulky 2 na rozdělení dle primárního cíle projektu je patrné, že nejvíce 

respondentů, kteří se podíleli na vývoji nového produktu, tento produkt vyvíjeli v oblasti 

finančnictví. Konkrétně se jedná o 72,2 % (13 respondentů) z celkového počtu 

respondentů, kteří odpověděli, že jejich projekt patří do skupiny projektů s cílem vyvinout 

nový produkt. Obdobná situace byla zaznamenána i u projektů, jejichž cílem byl upgrade 

stávajícího produktu, kdy oblast finančnictví volilo 71,4 % těchto respondentů (10 

respondentů). Tato situace koresponduje se situací popsanou výše, kdy byla možnost 

„finančnictví“ také analyzována jako nejčastěji volená možnost. Při dalším zkoumání se 

však pořadí volených oblastí, mezi projekty rozdělenými na dvě skupiny dle jejich 

primárního cíle, se situací hodnocenou z pohledu všech projektů, rozchází. Ve skupině 

projektů s cílem vyvinout nový produkt je na druhém místě „zdravotnictví“ s počtem 16,6 

% respondentů z této o skupiny (3 respondenti). Ve skupině projektů s cílem vyvinout 
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nový produkt se o třetí místo dělí „telekomunikace“ a „Veřejná správa“ shodně s počtem 

5,5 % respondentů z této skupiny (1 respondent). U projektů ze skupiny „dodání nového 

produktu“ nemá žádné zastoupení „service desk/call center“. 

U projektů ze skupiny „upgrade stávajícího (již používaného) produktu“ naopak 

„zdravotnictví“ není zastoupeno vůbec a na druhém místě je „Veřejná správa“ s počtem 

14,2 % respondentů z této o skupiny (2 respondenti). Ve skupině projektů „upgrade 

stávajícího (již používaného) produktu“ se o třetí místo dělí „telekomunikace“ a „service 

desk/call center“ shodně s počtem 7,1 % respondentů z této skupiny (1 respondent). 

Všechny výsledky jsou přehledně shrnuty ve zmíněné tabulce. Vzhledem k tomu, že 

některé oblasti byly voleny pouze malým procentem respondentů a jiné naopak procentem 

velkým, nedají se všechny výsledky tabulky 2 pochopitelně zobecnit na základní statistický 

soubor, jsou však zajímavé pro seznámení se s charakteristikou projektů. 

A2. Určete důležitost testovaného produktu. 

Na otázku týkající se důležitosti testovaného produktu určen, odpovědělo 32 respondentů. 

Odpovědi na otázku jsou graficky zachyceny na obrázku 6, kde je ke každé možnosti 

odpovědi přiřazena procentuální četnost a počet respondentů, kteří tuto možnost volili. 

Detailnější přehled o počtu respondentů a procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou 

zřejmé z tabulky 3. 

Tabulka 3 : Odpovědi na otázku A2 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Určete důležitost testovaného 

produktu. 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní (relativní) 

doplňkový systém 2 (≈6,2% z 32 odpovědí) 

systém podporující fungování organizace 11 (≈34,3% z 32 odpovědí) 

hlavní/nejdůležitější systém organizace (např. 

bankovní systémy, CRM, elektronická pošta) 

18 (≈56,2% z 32 odpovědí) 

kritický systém organizace, na kterém závisí 

životy lidí (např. řízení letového provozu) 

1 (≈3,1% z 32 odpovědí) 
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Obrázek 6: Důležitost systémů (Zdroj: autor) 

Z obrázku 6 vyplývá, že nejvíce testovaných produktů respondenty byly zařazeny do 

možnosti „hlavní/nejdůležitější systém organizace (např. bankovní systémy, CRM, 

elektronická pošta)“. Tuto možnost volilo přibližně 56,2 % všech respondentů (18 

respondentů). Druhou největší skupinou je možnost „systém podporující fungování 

organizace“, kterou volilo přibližně 34,3 % respondentů (11 respondentů). Možnost 

„doplňkový systém“ zvolilo přibližně 6,2 % respondentů (2 respondenti). Přibližně 3,1 % 

respondentů (1 respondent) zvolilo možnost „kritický systém organizace, na kterém závisí 

životy lidí (např. řízení letového provozu)“. Situace z grafu je ještě jednou přehledně 

zachycena v tabulce 3. 

Pro zajímavost jsou dále uvedeny dvě tabulky, které postupně zobrazují rozdělení produktů 

dle jejich důležitosti v závislosti na primárním cíli projektu (tabulka 4) a rozdělení 

produktů dle jejich oblasti určení v závislosti na důležitosti produktu (tabulka 5). 
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Tabulka 4 : Rozdělení produktů dle jejich důležitosti v závislosti na primárním cíli projektu (Zdroj: 

autor) 

A2. Určete důležitost testovaného produktu. 

Primární cíl projektu 

Nový 

produkt 
upgrade celkem 

doplňkový systém 
počet 2 0 2 

V % 100 0 100 

systém podporující fungování organizace 
počet 6 5 11 

V % 54,5 45,5 100 

hlavní/nejdůležitější systém organizace (např. 

bankovní systémy, CRM, elektronická pošta) 

počet 10 8 18 

V % 55,5 44,5 100 

kritický systém organizace, na kterém závisí životy 

lidí (např. řízení letového provozu) 

počet 0 1 1 

V % 0 100 100 

celkem 
počet 18 14 32 

V % 56,3 43,7 100 

Tabulka 5 : Rozdělení produktů dle jejich oblasti určení v závislosti na důležitosti produktu (Zdroj: 

autor) 

A2. Určete důležitost 

testovaného produktu. 

Důležitost testovaného produktu 

Doplňkový 

systém 

systém 

podporující 

fungování 

organizace 

Hlavní 

systém 

kritický 

systém 
celkem 

finančnictví 
počet 2 7 13 1 23 

V % 8,6 30,4 56,5 4,3 100 

zdravotnictví 
počet 0 2 1 0 3 

V % 0 66,6 33,4 0 100 

telekomunikace 
počet 0 2 0 0 2 

V % 0 100 0 0 100 

Veřejná správa 
počet 0 0 3 0 3 

V % 0 0 100 0 100 

service desk / call 

center 

počet 0 0 1 0 1 

V % 0 0 100 0 100 

celkem 
počet 2 11 18 1 32 

V % 6,2 34,3 56,2 3,1 100 
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A4. Kdo (které oddělení) je primárně odpovědný za definici výkonnostních 

požadavků? 

Na otázku týkající se oddělení, které je primárně odpovědné za definici výkonnostních 

požadavků, odpovědělo 32 respondentů. Odpovědi na otázku jsou graficky zachyceny 

na obrázku 7, kde je ke každé možnosti odpovědi přiřazena procentuální četnost a počet 

respondentů, kteří tuto možnost volili. Detailnější přehled o počtu respondentů a 

procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou zřejmé z tabulky 6. 

Tabulka 6 : Odpovědi na otázku A4 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Kdo (které oddělení) je primárně odpovědný za 

definici výkonnostních požadavků? 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní (relativní) 

business 14 (43,7% z 32 odpovědí) 

IT oddělení (Architecture & 

Infrastructure team) 

13 (≈40,6% z 32 odpovědí) 

marketingový tým a prodejci 4 (12,5% z 32 odpovědí) 

Jiné (Product management + 

Architects)* 

1 (≈3,1% z 32 odpovědí) 

*K možné odpovědi „Jiné“ jeden respondent doplnil odpověď „Product management + 

Architects“. 

 

Obrázek 7: Oddělení primárně odpovědná za definici výkonnostních požadavků (Zdroj: 

autor) 

Z obrázku 7 vyplývá, že nejvíce projektů bylo zařazeno do možnosti „business“. Tuto 

možnost volilo 43,7 % všech respondentů (14 respondentů). Druhou největší skupinou je 
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možnost „IT oddělení (Architecture & Infrastructure team)“, kterou volilo přibližně 40,6 % 

respondentů (13 respondentů). Možnost „marketingový tým a prodejci“ zvolilo přibližně 

12,5 % respondentů (4 respondenti). Přibližně 3,1 % respondentů (1 respondent) zvolilo 

možnost „Jiné“, přičemž uvedli, že oddělení, které je primárně odpovědné za definici 

výkonnostních požadavků je „Product management + Architects“. Situace z grafu je ještě 

jednou přehledně zachycena v tabulce 6. 

 Pro zajímavost jsou dále uvedeny tři tabulky, které postupně zobrazují rozdělení projektů 

dle oddělení primárně odpovědného za definování výkonnostních požadavků v závislosti 

na primárním cíli projektu (tabulka 7), v závislosti na důležitosti produktu (tabulka 8) a 

rozdělení projektů dle oblasti určení produktů v závislosti na oddělení primárně 

odpovědným za definování výkonnostních požadavků (tabulka 9). 

Tabulka 7 : Rozdělení projektů dle oddělení primárně odpovědného za definování výkonnostních 

požadavků v závislosti na primárním cíli projektu (Zdroj: autor) 

A4. Kdo (které oddělení) je primárně odpovědný za 

definici výkonnostních požadavků? 

Primární cíl projektu 

Nový 

produkt 
upgrade celkem 

business počet 7 7 14 

V % 50 50 100 

IT oddělení (Architecture & Infrastructure 

team) 

počet 8 5 13 

V % 61,5 38,5 100 

marketingový tým a prodejci počet 2 2 4 

V % 50 50 100 

Product management + Architects počet 1 0 1 

V % 100 0 100 

celkem 
počet 18 14 32 

V % 56,3 43,7 100 
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Tabulka 8 : Rozdělení projektů dle oddělení primárně odpovědného za definování výkonnostních 

požadavků v závislosti na důležitosti produktu (Zdroj: autor) 

A4. Kdo (které oddělení) je 

primárně odpovědný za 

definici výkonnostních 

požadavků? 

Důležitost testovaného produktu 

Doplňkový 

systém 

systém 

podporující 

fungování 

organizace 

Hlavní 

systém 

kritický 

systém 
celkem 

business 
počet 1 4 8 1 14 

V % 7,1 28,6 57 7,1 100 

IT oddělení 

(Architecture & 

Infrastructure team) 

počet 1 4 8 0 13 

V % 7,7 30,8 61,5 0 100 

marketingový tým a 

prodejci 

počet 0 2 2 0 4 

V % 0 50 50 0 100 

Product management 

+ Architects 

počet 0 1 0 0 1 

V % 0 100 0 0 100 

celkem 
počet 2 11 18 1 32 

V % 6,2 34,3 56,2 3,1 100 

 

Tabulka 9 : Rozdělení projektů dle oblasti určení produktů v závislosti na oddělení primárně 

odpovědným za definování výkonnostních požadavků (Zdroj: autor) 

A4. Kdo (které oddělení) 

je primárně odpovědný za 

definici výkonnostních 

požadavků? 

Oddělení primárně odpovědné za definici výkonnostních 

požadavků 

business 
IT 

oddělení 

marketingový 

tým a prodejci 

Product 

management 

+ Architects 

celkem 

finančnictví 
počet 10 10 2 1 23 

V % 43,4 43,4 8,6 4,3 100 

zdravotnictví 
počet 0 2 1 0 3 

V % 0 66,6 33,4 0 100 

telekomunikace 
počet 1 0 1 0 2 

V % 50 0 50 0 100 

Veřejná správa 
počet 2 1 0 0 3 

V % 66,3 33,4 0 0 100 

service desk / call 

center 

počet 1 0 0 0 1 

V % 100 0 0 0 100 

celkem 
počet 14 13 4 1 32 

V % 60,8 56,5 17,3 3,1 100 
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A7. Co bylo primárním cílem projektu? 

Na otázku týkající se primárního cíle projektu odpovědělo 32 respondentů. Odpovědi na 

otázku jsou graficky zachyceny na obrázku 8, kde je ke každé možnosti odpovědi přiřazena 

procentuální četnost a počet respondentů, kteří tuto možnost volili. Detailnější přehled o 

počtu respondentů a procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou zřejmé z tabulky 10. 

 

Obrázek 8: Primární cíl projektu (Zdroj: autor) 

Z obrázku 8 vyplývá, že většina testovaných produktů byla zařazena do možnosti „dodání 

nového produktu“. Tuto možnost volilo přibližně 56,2 % všech respondentů (18 

respondentů). Přibližně 43,7 % všech respondentů (14 respondentů) zvolilo možnost 

„upgrade stávajícího (již používaného) produktu“. Situace z grafu je ještě jednou přehledně 

zachycena v tabulce 10. 

Tabulka 10 : Odpovědi na otázku A7 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Co bylo primárním cílem projektu? 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní (relativní) 

dodání nového produktu 18 (≈56,2% z 32 odpovědí) 

upgrade stávajícího (již používaného) 

produktu 

14 (≈43,7% z 32 odpovědí) 
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3.6.2 Používané způsoby definování požadavků pro výkonnostní testy v praxi 

B1. Které způsoby definování výkonnostních požadavků znáte? 

Na otázku týkající se způsobů definování výkonnostních požadavků, které respondenti 

znají, odpovědělo 32 respondentů. Odpovědi na otázku jsou graficky zachyceny 

na obrázku 9, kde je ke každému způsobu definování výkonnostních požadavků přiřazen 

počet respondentů, kteří tuto možnost volili. Detailnější přehled o počtu respondentů a 

procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou zřejmé z tabulky 11. 

 

Obrázek 9: Znalost způsobů definování výkonnostních požadavků (Zdroj: autor) 

Z obrázku 9 vyplývá, že nejvíce respondentů zná způsob definování požadavků „z 

požadavků od zákazníka (Performance Goals and Requirements)“. Tuto možnost volilo 

přibližně 87,5% všech respondentů (28 respondentů). Druhou největší skupinou je možnost 

„kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které systém zpracovává“, kterou volilo 

přibližně 78,1% respondentů (25 respondentů). Možnost „heuristický přístup (využití 

zkušeností, odborného odhadu)“ zvolilo přibližně 65,6 % respondentů (21 respondentů). 

Přibližně 62,5 % respondentů (20 respondentů) zvolilo možnost „byznys analýza (Business 

Key Scenarios)“. Přibližně 28,1 % respondentů (9 respondentů) zvolilo možnost „separátní 

test analýza“. Žádný z respondentů nezvolil možnost „jiné“ nebo „žádný konkrétní přístup“ 

tudíž tyto možnosti nebyly zahrnuty do grafu. Situace z grafu je ještě jednou přehledně 

zachycena v tabulce 11. 
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Tabulka 11 : Odpovědi na otázku B1 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Které způsoby definování 

výkonnostních požadavků 

znáte? 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní 

(relativní) 

heuristický přístup (využití zkušeností, odborného 

odhadu) 

21 (≈65,6% z 32 odpovědí) 

separátní test analýza 9 (≈28,1% z 32 odpovědí) 

byznys analýza (Business Key Scenarios) 20 (≈62,5% z 32 odpovědí) 

z požadavků od zákazníka (Performance Goals and 

Requirements) 

28 (≈87,5% z 32 odpovědí) 

kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které 

systém zpracovává (např. celkový počet transakcí za 

rok, celkový počet uživatelů, …) s přepočtem na 

jednotku času, jednotku requestu, jednotku uživatele, 

apod. 

25 (≈78,1% z 32 odpovědí) 

žádný konkrétní přístup 0 (0% z 32 odpovědí) 

Jiné * 0 (0% z 32 odpovědí) 

*Možnou odpověď „Jiné“ žádný respondent nezvolil. 

Odpovědi na tuto otázku se přímo nevztahují k určitému projektu, ale souvisí se znalostmi 

odborníků z praxe. Z tohoto důvodu nebudou odpovědi na tuto otázku podrobeny analýze z 

hlediska oblasti určení produktu, důležitosti produktu, cíle projektu nebo oddělení, které je 

zodpovědné za definování výkonnostních požadavků na straně zákazníka. 

B2. Které způsoby jste použili na projektu definovaném v sekci A? 

Na otázku týkající se způsobů definování výkonnostních požadavků, které respondenti 

použili na projektu definovaném v sekci A, odpovědělo 32 respondentů. Odpovědi na 

otázku jsou graficky zachyceny na obrázku 10, kde je ke každému způsobu definování 

výkonnostních požadavků přiřazen počet respondentů, kteří tuto možnost volili. Detailnější 

přehled o počtu respondentů a procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou zřejmé 

z tabulky 12. 
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Obrázek 10: Aplikace způsobů definování výkonnostních požadavků v rámci projektu 

(Zdroj: autor) 

Z obrázku 10 vyplývá, že nejvíce respondentů použilo na projektu definovaném v sekci A 

způsob definování požadavků „z požadavků od zákazníka (Performance Goals and 

Requirements)“. Tuto možnost volilo přibližně 68,8% všech respondentů (22 respondentů). 

Druhou největší skupinou je možnost „kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které 

systém zpracovává“, kterou volilo přibližně 46,9% respondentů (15 respondentů). Možnost 

„heuristický přístup (využití zkušeností, odborného odhadu)“ zvolilo přibližně 40,6 % 

respondentů (13 respondentů). Přibližně 31,3 % respondentů (10 respondentů) zvolilo 

možnost „byznys analýza (Business Key Scenarios)“. Přibližně 9,4 % respondentů (3 

respondenti) zvolilo možnost „separátní test analýza“. Možnost „žádný konkrétní přístup“ 

zvolilo přibližně 3,1 % respondentů (1 respondent). Žádný z respondentů nezvolil možnost 

„jiné“. Situace z grafu je ještě jednou přehledně zachycena v tabulce 12. 
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Tabulka 12 : Odpovědi na otázku B2 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Které způsoby jste použili na 

projektu definovaném v sekci 

A? 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní 

(relativní) 

heuristický přístup (využití zkušeností, odborného 

odhadu) 

13 (≈40,6% z 32 odpovědí) 

separátní test analýza 3 (≈9,4% z 32 odpovědí) 

byznys analýza (Business Key Scenarios) 10 (≈31,3% z 32 odpovědí) 

z požadavků od zákazníka (Performance Goals and 

Requirements) 

22 (≈68,8% z 32 odpovědí) 

kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které 

systém zpracovává (např. celkový počet transakcí za 

rok, celkový počet uživatelů, …) s přepočtem na 

jednotku času, jednotku requestu, jednotku uživatele, 

apod. 

15 (≈46,9% z 32 odpovědí) 

žádný konkrétní přístup 1 (≈3,1% z 32 odpovědí) 

Jiné * 0 (0% z 32 odpovědí) 

*Možnou odpověď „Jiné“ žádný respondent nezvolil. 

Největší procento respondentů na projektu s cílem vyvinout nový produkt definovalo 

výkonnostní požadavky na základě požadavků od zákazníka. Tuto možnost volilo 83,3 % 

respondentů na projektu s cílem vyvinout nový produkt (15 respondentů). Na druhém 

místě v této skupině respondentů, se umístila možnost „kalkulace/výpočet z vybraných 

parametrů dat“, kterou označilo 55,5 % respondentů (10 respondentů). Respondenti na 

projektu upgrade stávajícího produktu před touto možností upřednostňují shodnou měrou 

heuristický přístup a definování výkonnostních požadavků na základě požadavků od 

zákazníka, volilo je shodně 50 % respondentů (7 respondentů). Možnost 

„kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat“ zvolilo 35,7 % respondentů (5 

respondentů) ze skupiny „upgrade stávajícího (již používaného) produktu“, čímž tuto 

možnost řadí na druhé místo. Ostatní způsoby definování výkonnostních požadavků z 

hlediska primárního cíle projektu korespondují s výše popsanou situací, která způsoby 

definování výkonnostních požadavků hodnotí z pohledu na respondenty jako na celek. 

Konkrétní výsledky jsou z tabulky 13 jasně zřetelné. 

Z analýzy výsledků otázky týkající se použití způsobů definování výkonnostních 

požadavků na projektu vyplývá, že při vývoji nového produktu je kladen důraz na 

získávání potřebných informací z požadavků zákazníka, pomocí výpočtu a kalkulací a 
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prostřednictvím byznys analýzy. V případě upgradu stávajícího produktu jsou výkonnostní 

požadavky definovány stejnou měrou, jak z požadavků od zákazníka, tak pomocí 

odborného odhadu a zkušeností.  

Pro úplnost analýzy jsou dále uvedeny tři tabulky, které postupně zobrazují rozdělení 

projektů dle aplikovaných způsobů definování výkonnostních požadavků na projektu v 

závislosti na důležitosti produktu (tabulka 14), v závislosti na oddělení primárně 

odpovědném za definování výkonnostních požadavků (tabulka 15) a v závislosti na oblasti 

určení produktu (tabulka 16). 

Tabulka 13 : Rozdělení projektů dle aplikovaných způsobů definování výkonnostních požadavků v 

závislosti na primárním cíli projektu (Zdroj: autor) 

B2. Které způsoby jste použili na projektu definovaném 

v sekci A? 

Primární cíl projektu 

Nový 

produkt 
upgrade celkem 

heuristický přístup (využití zkušeností, 

odborného odhadu) 

počet 6 7 13 

V % 46,1 53,9 100 

separátní test analýza 
počet 1 2 3 

V % 33,4 66,6 100 

byznys analýza 
počet 7 3 10 

V % 70 30 100 

z požadavků od zákazníka 
počet 15 7 22 

V % 68,1 31,9 100 

kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat 
počet 10 5 15 

V % 66,6 33,4 100 

žádný konkrétní přístup 
počet 0 1 1 

V % 0 100 100 

celkem 
počet 18 14 32 

V % 56,3 43,7 100 

 

 

 

 

 



Způsoby definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru Bc. Michal Vodrážka 

48 

 

Tabulka 14 : Rozdělení projektů dle aplikovaných způsobů definování výkonnostních požadavků v 

závislosti na důležitosti produktu (Zdroj: autor) 

B2. Které způsoby jste 

použili na projektu 

definovaném v sekci A? 

Důležitost testovaného produktu 

Doplňkový 

systém 

systém 

podporující 

fungování 

organizace 

Hlavní 

systém 

kritický 

systém 
celkem 

heuristický přístup 

(využití zkušeností, 

odborného odhadu) 

počet 0 5 7 1 13 

V % 0 38,5 53,8 7,7 100 

separátní test analýza 
počet 0 0 3 0 3 

V % 0 0 100 0 100 

byznys analýza 
počet 0 4 5 1 10 

V % 0 40 50 10 100 

z požadavků od 

zákazníka 

počet 1 8 13 0 22 

V % 4,7 36,3 59 0 100 

kalkulace/výpočet z 

vybraných parametrů 

dat 

počet 1 4 10 0 15 

V % 6,7 26,6 66,7 0 100 

žádný konkrétní 

přístup 

počet 0 0 1 0 1 

V % 0 0 100 0 100 

celkem 
počet 2 11 18 1 32 

V % 6,2 34,3 56,2 3,1 100 
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Tabulka 15 : Rozdělení projektů dle aplikovaných způsobů definování výkonnostních požadavků v 

závislosti na oddělení primárně odpovědným za definici výkonnostních požadavků 

(Zdroj: autor) 

B2. Které způsoby jste 

použili na projektu 

definovaném v sekci A? 

Oddělení primárně odpovědné za definici výkonnostních 

požadavků 

business 
IT 

oddělení 

marketingový 

tým a prodejci 

Product 

management 

+ Architects 

celkem 

heuristický přístup 

(využití zkušeností, 

odborného odhadu) 

počet 7 4 2 0 13 

V % 53,8 30,7 15,3 0 100 

separátní test 

analýza 

počet 1 2 0 0 3 

V % 33,3 66,7 0 0 100 

byznys analýza 
počet 8 2 0 0 10 

V % 80 20 0 0 100 

z požadavků od 

zákazníka 

počet 7 10 4 1 22 

V % 31,8 45,4 18,1 4,5 100 

kalkulace/výpočet z 

vybraných 

parametrů dat 

počet 6 5 3 1 15 

V % 40 33.3 20 6,7 100 

žádný konkrétní 

přístup 

počet 0 1 0 0 1 

V % 0 100 0 0 100 

celkem 
počet 14 13 4 1 32 

V % 60,8 56,5 17,3 3,1 100 
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Tabulka 16 : Rozdělení projektů dle aplikovaných způsobů definování výkonnostních požadavků v 

závislosti na oblasti určení produktu (Zdroj: autor) 

B2. Které způsoby jste 

použili na projektu 

definovaném v sekci 

A? 

Oblast, pro kterou je produkt určen  

finančnic

tví 

zdravotni

ctví 
telekomunikace 

Veřejná 

správa 

service 

desk / 

call 

center 

celkem 

heuristický 

přístup 

počet 11 0 1 1 0 13 

V % 84,6 0 7,6 7,6 0 100 

separátní test 

analýza 

počet 3 0 0 0 0 3 

V % 100 0 0 0 0 100 

byznys 

analýza 

počet 8 1 0 1 0 10 

V % 80 10 0 10 0 100 

z požadavků 

od zákazníka 

počet 8 3 2 2 1 22 

V % 36,3 13,6 9 9 4,5 100 

kalkulace/výp

očet z 

vybraných 

parametrů dat 

počet 11 3 0 1 0 15 

V % 73,3 20 0 6,7 0 100 

žádný 

konkrétní 

přístup 

počet 1 0 0 0 0 1 

V % 100 0 0 0 0 100 

celkem 
počet 23 3 2 3 1 32 

V % 71,8 9,3 6,2 9,3 3,1 100 

 

B3. Které způsoby definování výkonnostních požadavků se osvědčily? 

Na otázku týkající se způsobů definování výkonnostních požadavků, které se 

respondentům osvědčily, odpovědělo 32 respondentů. Odpovědi na otázku jsou graficky 

zachyceny na obrázku 11, kde je ke každému způsobu definování výkonnostních 

požadavků přiřazen počet respondentů, kteří tuto možnost volili. Detailnější přehled o 

počtu respondentů a procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou zřejmé z tabulky 17. 
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Obrázek 11: Osvědčené způsoby definování výkonnostních požadavků v rámci projektu 

(Zdroj: autor) 

Z obrázku 11 vyplývá, že se nejvíce respondentům v praxi osvědčil způsob definování 

požadavků „heuristický přístup (využití zkušeností, odborného odhadu)“. Tuto možnost 

volilo přibližně 46,9% všech respondentů (15 respondentů). Druhou největší skupinou je 

možnost „kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které systém zpracovává“, kterou 

volilo přibližně 37,5% respondentů (12 respondentů). Možnost „z požadavků od zákazníka 

(Performance Goals and Requirements)“ zvolilo přibližně 34,4 % respondentů (11 

respondentů). Přibližně 28,1 % respondentů (9 respondentů) zvolilo možnost „byznys 

analýza (Business Key Scenarios)“. Přibližně 12,5 % respondentů (4 respondenti) zvolilo 

možnost „žádný konkrétní přístup“. Možnost „separátní test analýza“ zvolilo přibližně 9,4 

% respondentů (3 respondenti). Možnost „jiné“ zvolilo přibližně 3,1 % respondentů (1 

respondent), přičemž uvedl odpověď „Nevím“. Situace z grafu je ještě jednou přehledně 

zachycena v tabulce 17. 
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Tabulka 17 : Odpovědi na otázku B3 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Které způsoby definování 

výkonnostních požadavků se 

osvědčily? 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní 

(relativní) 

heuristický přístup (využití zkušeností, odborného 

odhadu) 

15 (≈46,9% z 32 odpovědí) 

separátní test analýza 3 (≈9,4% z 32 odpovědí) 

byznys analýza (Business Key Scenarios) 9 (≈28,1% z 32 odpovědí) 

z požadavků od zákazníka (Performance Goals and 

Requirements) 

11 (≈34,4% z 32 odpovědí) 

kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které 

systém zpracovává (např. celkový počet transakcí za 

rok, celkový počet uživatelů, …) s přepočtem na 

jednotku času, jednotku requestu, jednotku uživatele, 

apod. 

12 (≈37,5% z 32 odpovědí) 

žádný konkrétní přístup 4 (≈12,5% z 32 odpovědí) 

Jiné * 1 (≈3,1% z 32 odpovědí) 

*K možné odpovědi „Jiné“ jeden respondent doplnili odpověď „Nevím“.  

Největší procento respondentů na projektu s cílem vyvinout nový produkt označilo za 

osvědčený způsob definování výkonnostních požadavků na základě heuristického přístupu, 

tedy na základě odborného odhadu a zkušeností. Tuto možnost volilo 50 % respondentů na 

projektu s cílem vyvinout nový produkt (9 respondentů). Na druhém místě v této skupině 

respondentů, se umístily shodně možnosti „kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat“ 

a „byznys analýza“, které označilo 33,3 % respondentů (6 respondentů). Respondenti na 

projektu upgrade stávajícího produktu upřednostnili možnost „z požadavků od zákazníka“, 

kterou volilo 50 % respondentů (7 respondentů). Možnosti „kalkulace/výpočet z vybraných 

parametrů dat“ a „heuristický přístup“ zvolilo shodně 42,8 % respondentů (6 respondentů) 

ze skupiny „upgrade stávajícího (již používaného) produktu“, čímž tyto možnosti řadí na 

druhé místo. Ostatní způsoby definování výkonnostních požadavků z hlediska primárního 

cíle projektu korespondují s výše popsanou situací, která způsoby definování 

výkonnostních požadavků hodnotí z pohledu na respondenty jako na celek. Konkrétní 

výsledky jsou z tabulky 18 jasně zřetelné. 

Z analýzy výsledků otázky týkající se osvědčení použitých způsobů definování 

výkonnostních požadavků na projektu vyplývá, že při upgradu stávajícího produktu se 

nejvíce vyplatilo se spolehnout na požadavky zákazníka, výpočty a kalkulace a na odborný 
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odhad a zkušenosti. Při vývoji nového produktu se při definici výkonnostních požadavků 

nejvíce osvědčil heuristický přístup, byznys analýza a kalkulace. 

Pro úplnost analýzy jsou dále uvedeny tři tabulky, které postupně zobrazují rozdělení 

projektů dle osvědčených způsobů definování výkonnostních požadavků v závislosti na 

důležitosti produktu (tabulka 19), v závislosti na oddělení primárně odpovědném za 

definování výkonnostních požadavků (tabulka 20) a v závislosti na oblasti určení produktu 

(tabulka 21). 

Tabulka 18 : Rozdělení projektů dle osvědčených způsobů definování výkonnostních požadavků v 

závislosti na primárním cíli projektu (Zdroj: autor) 

B3. Které způsoby definování výkonnostních požadavků 

se osvědčily? 

Primární cíl projektu 

Nový 

produkt 
upgrade celkem 

heuristický přístup (využití zkušeností, 

odborného odhadu) 

počet 9 6 15 

V % 60 40 100 

separátní test analýza 
počet 2 1 3 

V % 66,7 33,3 100 

byznys analýza 
počet 6 3 9 

V % 66,7 33,3 100 

z požadavků od zákazníka 
počet 4 7 11 

V % 36,4 63,6 100 

kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat 
počet 6 6 12 

V % 50 50 100 

žádný konkrétní přístup 
počet 3 1 4 

V % 75 25 100 

celkem 
počet 18 14 32 

V % 56,3 43,7 100 
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Tabulka 19 : Rozdělení projektů dle osvědčených způsobů definování výkonnostních požadavků v 

závislosti na důležitosti produktu (Zdroj: autor) 

B3. Které způsoby definování 

výkonnostních požadavků se 

osvědčily? 

Důležitost testovaného produktu 

Doplňkový 

systém 

systém 

podporující 

fungování 

organizace 

Hlavní 

systém 

kritický 

systém 
celkem 

heuristický přístup 

(využití zkušeností, 

odborného odhadu) 

počet 0 3 12 0 15 

V % 0 20 80 0 100 

separátní test analýza 
počet 0 0 3 0 3 

V % 0 0 100 0 100 

byznys analýza 
počet 0 2 6 1 9 

V % 0 22,2 66,7 11,1 100 

z požadavků od 

zákazníka 

počet 0 3 7 1 11 

V % 0 27,2 63,6 9 100 

kalkulace/výpočet z 

vybraných parametrů 

dat 

počet 0 3 9 0 12 

V % 0 25 75 0 100 

žádný konkrétní 

přístup 

počet 2 2 0 0 4 

V % 50 50 0 0 100 

celkem 
počet 2 11 18 1 32 

V % 6,2 34,3 56,2 3,1 100 
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Tabulka 20 : Rozdělení projektů dle osvědčených způsobů definování výkonnostních požadavků v 

závislosti na oddělení primárně odpovědném za definici výkonnostních požadavků 

(Zdroj: autor) 

B3. Které způsoby 

definování výkonnostních 

požadavků se osvědčily? 

Oddělení primárně odpovědné za definici výkonnostních 

požadavků 

business 
IT 

oddělení 

marketingový 

tým a prodejci 

Product 

management 

+ Architects 

celkem 

heuristický přístup 

(využití zkušeností, 

odborného odhadu) 

počet 9 4 2 0 15 

V % 60 26,6 13,3 0 100 

separátní test 

analýza 

počet 2 1 0 0 3 

V % 66,6 33,4 0 0 100 

byznys analýza 
počet 8 1 0 0 9 

V % 88,8 11,2 0 0 100 

z požadavků od 

zákazníka 

počet 4 5 1 1 11 

V % 36,3 45,4 9,1 9,1 100 

kalkulace/výpočet z 

vybraných 

parametrů dat 

počet 4 5 2 1 12 

V % 33,3 41,6 16,6 1 100 

žádný konkrétní 

přístup 

počet 1 1 2 0 4 

V % 25 25 50 0 100 

celkem 
počet 14 13 4 1 32 

V % 60,8 56,5 17,3 3,1 100 
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Tabulka 21 : Rozdělení projektů dle osvědčených způsobů definování výkonnostních požadavků v 

závislosti na oblasti určení produktu (Zdroj: autor) 

B3. Které způsoby 

definování 

výkonnostních 

požadavků se 

osvědčily? 

Oblast, pro kterou je produkt určen  

finančnic

tví 

zdravotni

ctví 
telekomunikace 

Veřejná 

správa 

service 

desk / 

call 

center 

celkem 

heuristický 

přístup 

počet 11 1 1 1 1 15 

V % 73,3 6,6 6,6 6,6 6,6 100 

separátní test 

analýza 

počet 3 0 0 0 0 3 

V % 100 0 0 0 0 100 

byznys 

analýza 

počet 7 0 0 1 1 9 

V % 77,7 0 0 11,1 11,1 100 

z požadavků 

od zákazníka 

počet 8 0 1 1 1 11 

V % 72,7 0 9 9 9 100 

kalkulace/výp

očet z 

vybraných 

parametrů dat 

počet 10 1 0 1 0 12 

V % 83,3 8,3 0 8,3 0 100 

žádný 

konkrétní 

přístup 

počet 2 1 1 0 0 4 

V % 50 25 25 0 0 100 

celkem 
počet 23 3 2 3 1 32 

V % 71,8 9,3 6,2 9,3 3,1 100 

 

 

B4. S kterými problémy se setkáváte při definování výkonnostních požadavků? 

Na otázku týkající se problémů, se kterými se respondenti setkávali při definování 

výkonnostních požadavků v rámci projektu, odpovědělo 32 respondentů. Odpovědi na 

otázku jsou graficky zachyceny na obrázku 12, kde je ke každému problému, se kterým se 

respondenti setkali v rámci projektu, přiřazen počet respondentů, kteří tuto možnost 

problému volili. Detailnější přehled o počtu respondentů a procentuální četnosti odpovědí 

na otázku jsou zřejmé z tabulky 22. 
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Obrázek 12: Problémy spojené s definováním výkonnostních požadavků v rámci projektu 

(Zdroj: autor) 

Z obrázku 12 vyplývá, že nejčastějším problémem při definování výkonnostních 

požadavků, se kterým se v rámci projektu setkali, byla nedostatečná znalost problematiky 

definice požadavků na straně zákazníka. Tuto možnost volilo přibližně 62,5 % všech 

respondentů (20 respondentů). Druhým nejčastějším problémem byla neměřitelnost 

definovaných výkonnostních požadavků (např. požadavek „příloha musí být vložena 

dostatečně rychle“ bez uvedení času a dalších parametrů), se kterým se setkalo přibližně 

53,1 % všech respondentů (17 respondentů). Shodný počet odpovědí byl zaznamenán u 

možností „zákazník neklade dostatečný důraz na definování výkonnostních požadavků“ a 

"požadavky na výkonnost jsou definované jenom parciálně, ne komplexně se zahrnutím 

veškerých aspektů", každou z těchto možností volilo 50 % respondentů (16 respondenti). 

Problém nedostatečně detailní definice výkonnostních požadavků zvolilo přibližně 46,9 % 

respondentů (15 respondentů). Celkem 25 % respondentů (8 respondentů) zvolilo možnost 

„požadavky na výkonnost nezohledňují vzájemné vazby mezi požadavky“. Žádný z 

respondentů nezvolil možnost „jiné“. Situace z grafu je ještě jednou přehledně zachycena v 

tabulce 22. 
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Tabulka 22 : Odpovědi na otázku B4 (Zdroj: autor) 

Znění otázky S kterými problémy se 

setkáváte při definování 

výkonnostních požadavků? 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní 

(relativní) 

nedostatečná znalost problematiky definice požadavků 

na straně zákazníka - zákazník neví co chce, ani jak to 

měřit 

20 (≈62,5% z 32 odpovědí) 

zákazník neklade dostatečný důraz na definování 

výkonnostních požadavků (informace ze strany 

zákazníka nejsou dostatečně přesné) 

16 (50% z 32 odpovědí) 

definované požadavky na výkonnost nejsou dostatečně 

detailní (např. „systém musí umožnit vložit přílohu s 

max. objemem 5 MB do 5 sek.“ přičemž se ale neuvede 

za jakýchkoliv podmínek tohle platí (např. má to platit i 

při pomalém připojení na Internet?) 

15 (≈46,9% z 32 odpovědí) 

definované požadavky na výkonnost jsou neměřitelné 

resp. není pro ně stanovená jednoznačná hodnota (např. 

požadavek „příloha musí být vložena dostatečně rychle“ 

bez uvedení času a dalších parametrů) 

17 (≈53,1% z 32 odpovědí) 

požadavky na výkonnost jsou definované jenom 

parciálně, ne komplexně se zahrnutím veškerých 

aspektů (např. jenom pro jednu část procesu, aplikace, 

nebo definování výkonnosti jenom pro jednu část 

výměny dat (definuje se např. max. čas pro zpracování 

requestu, bez toho aby se zohlednil vliv infrastruktury, 

výkonnosti návazných aplikací či systému, nebo vliv 

operačního systému)) 

16 (50% z 32 odpovědí) 

požadavky na výkonnost nezohledňují vzájemné vazby 

mezi požadavky 

8 (25% z 32 odpovědí) 

Jiné * 0 (0% z 32 odpovědí) 

*Možnou odpověď „Jiné“ žádný respondent nezvolil. 

Největší procento respondentů na projektu s cílem vyvinout nový produkt se setkalo 

s problémem nedostatečné znalosti problematiky definice požadavků na straně zákazníka a 

s tím, že definované požadavky na výkonnost jsou neměřitelné, resp. není pro ně stanovená 

jednoznačná hodnota (např. požadavek „příloha musí být vložena dostatečně rychle“ bez 

uvedení času a dalších parametrů). Tuto možnost volilo 61,1 % respondentů na projektu 

s cílem vyvinout nový produkt (11 respondentů). Na druhém místě v této skupině 

respondentů se umístila možnost „požadavky na výkonnost jsou definované jenom 

parciálně, ne komplexně se zahrnutím veškerých aspektů“, kterou označilo 55,5 % 

respondentů (10 respondentů). Na třetím místě v této skupině respondentů, se umístily 
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shodně možnosti „zákazník neklade dostatečný důraz na definování výkonnostních 

požadavků“ a „definované požadavky na výkonnost nejsou dostatečně detailní“, které 

označilo 44,4 % respondentů (8 respondentů). 

Respondenti na projektu upgrade stávajícího produktu se setkali nejčastěji s problémem 

nedostatečné znalosti problematiky definice požadavků na straně zákazníka. Tuto možnost 

volilo 64,2 % respondentů na projektu s cílem upgrade stávajícího produktu (9 

respondentů). Na druhém místě se nachází problém, kdy zákazník neklade dostatečný 

důraz na definování výkonnostních požadavků, který zvolilo 57,1 % respondentů (8 

respondentů). Dalším problémem je skutečnost, kdy definované požadavky na výkonnost 

nejsou dostatečně detailní (např. „systém musí umožnit vložit přílohu s max. objemem 5 

MB do 5 sek.“ přičemž ale není uvedeno, za jakých podmínek tohle platí - např. má to 

platit i při pomalém připojení na Internet?). Tuto možnost volilo 50 % respondentů (7 

respondentů). Problém neměřitelných definovaných požadavků na výkonnost a problém 

nekomplexně definovaných požadavků na výkonnost volilo shodně 42,8 % respondentů (6 

respondentů). Problém, kdy požadavky na výkonnost nezohledňují vzájemné vazby mezi 

požadavky, z hlediska primárního cíle projektu koresponduje s výše popsanou situací, 

která problémy spojené s definováním výkonnostních požadavků hodnotí z pohledu na 

respondenty jako na celek. Konkrétní výsledky jsou z tabulky 23 jasně zřetelné. 

Z analýzy výsledků otázky týkající se problémů spojených s definováním výkonnostních 

požadavků na projektu vyplývá, že při vývoji nového produktu je častěji problémem 

nedostatečná znalost problematiky definice požadavků na straně zákazníka, definované 

požadavky jsou častěji neměřitelné, nebo jsou požadavky definovány jen parciálně. 

V případě upgradu stávajícího produktu jsou výkonnostní požadavky více měřitelné a více 

komplexně definované, než je tomu při vývoji nového produktu. 

Pro úplnost analýzy jsou dále uvedeny tři tabulky, které postupně zobrazují rozdělení 

projektů dle problémů s definováním výkonnostních požadavků v závislosti na důležitosti 

produktu (tabulka 24), v závislosti na oddělení primárně odpovědném za definování 

výkonnostních požadavků (tabulka 25) a v závislosti na oblasti určení produktu (tabulka 

26). 
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Tabulka 23 : Rozdělení projektů dle problémů s definováním výkonnostních požadavků v závislosti 

na primárním cíli projektu (Zdroj: autor) 

B4. S kterými problémy se setkáváte při definování 

výkonnostních požadavků? 

Primární cíl projektu 

Nový 

produkt 
upgrade celkem 

nedostatečná znalost problematiky definice 

požadavků na straně zákazníka 

počet 11 9 20 

V % 55 45 100 

zákazník neklade dostatečný důraz na definování 

výkonnostních požadavků 

počet 8 8 16 

V % 50 50 100 

definované požadavky na výkonnost nejsou 

dostatečně detailní 

počet 8 7 15 

V % 53,3 46,7 100 

definované požadavky na výkonnost jsou 

neměřitelné 

počet 11 6 17 

V % 64,7 35,2 100 

požadavky na výkonnost jsou definované jenom 

parciálně, ne komplexně se zahrnutím veškerých 

aspektů 

počet 10 6 16 

V % 62,5 37,5 100 

požadavky na výkonnost nezohledňují vzájemné 

vazby mezi požadavky 

počet 3 5 8 

V % 37,5 62,5 100 

celkem 
počet 18 14 32 

V % 56,3 43,7 100 
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Tabulka 24 : Rozdělení projektů dle problémů s definováním výkonnostních požadavků v závislosti 

na důležitosti produktu (Zdroj: autor) 

B4. S kterými problémy se 

setkáváte při definování 

výkonnostních požadavků? 

Důležitost testovaného produktu 

Doplňkový 

systém 

systém 

podporující 

fungování 

organizace 

Hlavní 

systém 

kritický 

systém 
celkem 

nedostatečná znalost 

problematiky definice 

požadavků na straně 

zákazníka 

počet 1 6 12 1 20 

V % 5 30 60 5 100 

zákazník neklade 

dostatečný důraz na 

definování 

výkonnostních 

požadavků 

počet 1 5 9 1 16 

V % 6,2 31,2 56,2 6,2 100 

definované požadavky 

na výkonnost nejsou 

dostatečně detailní 

počet 0 4 11 0 15 

V % 0 26,6 73,4 0 100 

definované požadavky 

na výkonnost jsou 

neměřitelné 

počet 0 6 10 1 17 

V % 0 35,2 58,8 5,8 100 

požadavky na výkonnost 

jsou definované jenom 

parciálně, ne komplexně 

se zahrnutím veškerých 

aspektů 

počet 0 7 9 0 16 

V % 0 43,8 56,2 0 100 

požadavky na výkonnost 

nezohledňují vzájemné 

vazby mezi požadavky 

počet 0 2 5 1 8 

V % 0 25 62,5 12,5 100 

celkem 
počet 2 11 18 1 32 

V % 6,2 34,3 56,2 3,1 100 
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Tabulka 25 : Rozdělení projektů dle problémů s definováním výkonnostních požadavků v závislosti 

na oddělení primárně odpovědném za definování výkonnostních požadavků (Zdroj: 

autor) 

B4. S kterými problémy se 

setkáváte při definování 

výkonnostních požadavků? 

Oddělení primárně odpovědné za definici výkonnostních 

požadavků 

business 
IT 

odd. 

marketingový 

tým a prodejci 

Product 

management 

+ Architects 

celkem 

nedostatečná znalost 

problematiky 

definice požadavků 

na straně zákazníka 

počet 10 7 2 1 20 

V % 50 35 10 5 100 

zákazník neklade 

dostatečný důraz na 

definování 

výkonnostních 

požadavků 

počet 12 3 1 0 16 

V % 75 18,7 6,3 0 100 

definované 

požadavky na 

výkonnost nejsou 

dostatečně detailní 

počet 6 8 1 0 15 

V % 40 53,3 6,7 0 100 

definované 

požadavky na 

výkonnost jsou 

neměřitelné 

počet 6 8 2 1 17 

V % 35,2 47 11,7 5,8 100 

požadavky na 

výkonnost jsou 

definované jenom 

parciálně, ne 

komplexně se 

zahrnutím veškerých 

aspektů 

počet 6 8 2 0 16 

V % 37,5 50 12,5 0 100 

požadavky na 

výkonnost 

nezohledňují 

vzájemné vazby 

mezi požadavky 

počet 4 3 0 1 8 

V % 50 37,5 0 12,5 100 

celkem 
počet 14 13 4 1 32 

V % 60,8 56,5 17,3 3,1 100 
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Tabulka 26 : Rozdělení projektů dle problémů s definováním výkonnostních požadavků v závislosti 

na oblasti určení produktu (Zdroj: autor) 

B4. S kterými problémy se 

setkáváte při definování 

výkonnostních požadavků? 

Oblast, pro kterou je produkt určen  

finančnic

tví 

zdravotni

ctví 

teleko

muni

kace 

Veřejná 

správa 

service 

desk / 

call 

center 

celkem 

nedostatečná znalost 

problematiky definice 

požadavků na straně 

zákazníka 

počet 16 1 2 0 1 20 

V % 80 5 10 0 5 100 

zákazník neklade 

dostatečný důraz na 

definování 

výkonnostních 

požadavků 

počet 10 1 2 2 1 16 

V % 62,5 6,25 12,5 12,5 6,25 100 

definované požadavky na 

výkonnost nejsou 

dostatečně detailní 

počet 11 2 0 1 1 15 

V % 73,3 13,3 0 6,6 6,6 100 

definované požadavky na 

výkonnost jsou 

neměřitelné 

počet 14 2 0 1 0 17 

V % 82,3 11,7 0 5,8 0 100 

požadavky na výkonnost 

jsou definované jenom 

parciálně, ne komplexně 

se zahrnutím veškerých 

aspektů 

počet 13 3 0  0 16 

V % 81,3 18,7 0  0 100 

požadavky na výkonnost 

nezohledňují vzájemné 

vazby mezi požadavky 

počet 6 1 0 1 0 8 

V % 75 12,5 0 12,5 0 100 

celkem 
počet 23 3 2 3 1 32 

V % 71,8 9,3 6,2 9,3 3,1 100 

B5. Používáte nějakou metodiku pro výpočet a definování výkonnostních parametrů 

softwaru? Pokud ano, kterou? 

Na otázku týkající se použití metodiky pro výpočet a definování výkonnostních parametrů 

softwaru odpovědělo 32 respondentů. 

Celkem 81,2% (26 respondentů) žádnou metodiku pro výpočet a definování výkonnostních 

parametrů softwaru nepoužívá. Dalších 15,6% (5 respondentů) používá pro výpočet a 

definování výkonnostních parametrů softwaru modely transakčních mixů, které se tvoří na 

základě získaných dat o užívání systému uživateli, případně pomocí odborných odhadů.  
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Zbylých 3,1% (1 respondent) uvedlo metodiku definování požadavků podle Toma Gilba, 

Planguage. Konkrétní výsledky jsou z tabulky 27 jasně zřetelné. 

Tabulka 27 : Odpovědi na otázku B5 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Používáte nějakou metodiku pro výpočet a definování 

výkonnostních parametrů softwaru? Pokud ano, kterou? 

Odpovědi: Počet odpovědí absolutní (relativní) 

Ne 26 (≈81,2% z 32 odpovědí) 

Transakční mix 5 (≈15,6% z 32 odpovědí) 

Metodika definování 

podle Toma Gilba  

1 (≈3,1% z 32 odpovědí) 

Na tuto otázku bylo povinné odpovědět, ale nevztahuje se přímo ke konkrétnímu projektu, 

ale k osobě respondenta. Z těchto důvodů nebudou odpovědi na tuto otázku podrobeny 

analýze z hlediska oblasti určení produktu, důležitosti produktu, cíle projektu nebo 

oddělení, které je zodpovědné za definování výkonnostních požadavků na straně 

zákazníka. 

B6. Myslíte si, že má význam použití sofistikovaných způsobů definování 

výkonnostních požadavků? 

Na otázku, zda se respondenti domnívají, že existuje universální způsob definování 

výkonnostních požadavků, odpovědělo 22 respondentů. 

Celkem 59% (13 respondentů) je toho názoru, že použití sofistikovaných způsobů 

definování výkonnostních požadavků význam má. Zbylých 41% (9 respondentů) je toho 

názoru, že použití sofistikovaných způsobů definování výkonnostních požadavků význam 

nemá. Citace informačně rozvinutých odpovědí následují. 

„Ano, bez sofistikovaného způsobu se může stát, že požadavky budou splněny, ale 

performance aplikace v provozu bude nedostatečná.“ 

„Ne vždy, mnohdy je přesnější kvalifikovaný odhad, což se ale podle platformy muže 

výrazně měnit.“ 

„Ne je potřeba to definovat ve spolupráci se zadavateli.“ 

„Pro některé typy aplikací určitě - např. finanční transakce.“ 
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„Ano, šetří to čas, ale měly by být dostatečná vstupní data.“ 

Na tuto otázku bylo nepovinné odpovědět a nevztahuje se přímo ke konkrétnímu projektu, 

ale k osobě respondenta. Z těchto důvodů nebudou odpovědi na tuto otázku podrobeny 

analýze z hlediska oblasti určení produktu, důležitosti produktu, cíle projektu nebo 

oddělení, které je zodpovědné za definování výkonnostních požadavků na straně 

zákazníka. 

B7. Může existovat universální způsob definování výkonnostních požadavků? 

Na otázku, zda se respondenti domnívají, že existuje universální způsob definování 

výkonnostních požadavků, odpovědělo 25 respondentů. 

Celkem 72% (18 respondentů) je toho názoru, že universální způsob definování 

výkonnostních požadavků existovat nemůže. Zbylých 28% (7 respondentů) je toho názoru, 

že universální způsob definování výkonnostních požadavků existovat může. Citace 

informačně rozvinutých odpovědí následují. 

"Jeden existovat nemůže, může jich být více v závislosti na integraci a závazných 

systémech. Definice požadavků u klíčových systémů, které nepřetržitě komunikují (a jsou 

závislé) na mnoha dalších systémech musí být jiná než definice u systému, který je veřejně 

vystavený (např. web) a požadavky jsou kladeny na rychlou odezvu uživateli." 

„Ne - nutno postupovat dle requirements.“ 

„Ano, pro danou organizaci/doménu. Viz checklisty.“ 

„Ano, ale pro každou oblast zvlášť (web stránka/API/batch processing).“ 

„Ano - Planguage.“ 

Na tuto otázku bylo nepovinné odpovědět a nevztahuje se přímo ke konkrétnímu projektu, 

ale k osobě respondenta. Z těchto důvodů nebudou odpovědi na tuto otázku podrobeny 

analýze z hlediska oblasti určení produktu, důležitosti produktu, cíle projektu nebo 

oddělení, které je zodpovědné za definování výkonnostních požadavků na straně 

zákazníka. 
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B8. Máte nějaké další zkušenosti, metody, postupy, doporučení nebo informace, o 

které byste se chtěli podělit? 

Na otázku týkající se dalších zkušeností a doporučení respondentů odpověděli 3 

respondenti. Citace odpovědí následují. 

„Vždy je třeba co nejvěrněji simulovat budoucí produkční stav.“ 

„Základem je posouzení, zda se test bude tvořit na komerčním, nebo opensource řešení a 

podle toho přistupovat k jeho definici, včetně definice metrik, které je potřeba sledovat a 

zároveň i posuzování výsledků. Základem dobrého výkonnostního testu je znalost 

očekávaných výsledku již ve fázi analýzy testu.“ 

„Definici požadavků je třeba provést hned při definici business requirements - vést 

zákazníka analytikem.“ 

Na tuto otázku bylo nepovinné odpovědět a nevztahuje se přímo ke konkrétnímu projektu, 

ale k osobě respondenta. Z těchto důvodů nebudou odpovědi na tuto otázku podrobeny 

analýze z hlediska oblasti určení produktu, důležitosti produktu, cíle projektu nebo 

oddělení, které je zodpovědné za definování výkonnostních požadavků na straně 

zákazníka. 

3.6.3 Doplňující charakteristika projektů 

A3. Kdo primárně používá testovaný produkt (systém)? 

Na otázku týkající se komu je testovaný produkt určen k užívání odpovědělo 32 

respondentů. Odpovědi na otázku jsou graficky zachyceny na obrázku 13, kde je ke každé 

možnosti odpovědi přiřazen počet respondentů, kteří tuto možnost volili. Detailnější 

přehled o počtu respondentů a procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou zřejmé 

z tabulky 28. 
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Obrázek 13: Skupiny uživatelů testovaných produktů (Zdroj: autor) 

Z obrázku 13 vyplývá, že nejvíce testovaných produktů bylo zařazeno do možnosti „interní 

uživatelé (business)“. Tuto možnost volilo přibližně 62,5 % všech respondentů (20 

respondentů). Druhou největší skupinou je možnost „externí uživatelé (zákazníci)“, kterou 

volilo přibližně 40,6 % respondentů (13 respondentů). Shodný počet odpovědí byl 

zaznamenán u možností „administrátoři“ a "ostatní techničtí uživatelé (např. pracovníci 

helpdesku)", každou z těchto možností volilo přibližně 12,5 % respondentů (4 

respondenti). Žádný z respondentů nezvolil možnost „jiné“. 

Tabulka 28 : Odpovědi na otázku A3 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Kdo primárně používá testovaný produkt 

(systém)? 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní (relativní) 

interní uživatelé (business) 20 (≈62,5% z 32 odpovědí) 

externí uživatelé (zákazníci) 13 (≈40,6% z 32 odpovědí) 

administrátoři 4 (≈12,5% z 32 odpovědí) 

ostatní techničtí uživatelé (např. 

pracovníci helpdesku) 

4 (≈12,5% z 32 odpovědí) 

Jiné * 0 (0% z 32 odpovědí) 

*Možnou odpověď „Jiné“ žádný respondent nezvolil. 
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A5. Kolik uživatelů testovaný produkt používá: 

Na otázku týkající se počtu uživatelů testovaného produktu odpovědělo 32 respondentů. 

Odpovědi na otázku jsou graficky zachyceny na obrázku 14, kde je ke každé možnosti 

odpovědi přiřazen počet respondentů, kteří tuto možnost volili. Detailnější přehled o počtu 

respondentů a procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou zřejmé z tabulky 29. 

 

Obrázek 14: Počty uživatelů produktů (Zdroj: autor) 

Z obrázku 14 vyplývá, že nejvíce testovaných produktů respondenty byly zařazeny do 

možnosti „Víc než 1000“. Tuto možnost volilo přibližně 56,2 % všech respondentů (18 

respondentů). Druhou největší skupinou je možnost „100-499“, kterou volilo přibližně 18,7 

% respondentů (6 respondentů). Možnost „10-99“ zvolilo přibližně 15,6 % respondentů (5 

respondentů). Přibližně 9,3 % respondentů (3 respondenti) zvolilo možnost „500-1000“. 

Žádný z respondentů nezvolil možnost „1-9“. 

Tabulka 29 : Odpovědi na otázku A5 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Kolik uživatelů testovaný produkt používá 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní (relativní) 

1-9 0 (0% z 32 odpovědí) 

10-99 5 (≈15,6% z 32 odpovědí) 

100-499 6 (≈18,7% z 32 odpovědí) 

500-1000 3 (≈9,3% z 32 odpovědí) 

Víc než 1000 18 (≈56,2% z 32 odpovědí) 
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A6. Jaká je míra integrace testovaného produktu – s kolika aplikacemi je systém 

integrován: 

Na otázku týkající se počtu aplikací integrovaných s testovaným produktem odpovědělo 32 

respondentů. Odpovědi na otázku jsou graficky zachyceny na obrázku 15, kde je ke každé 

možnosti odpovědi přiřazen počet respondentů, kteří tuto možnost volili. Detailnější 

přehled o počtu respondentů a procentuální četnosti odpovědí na otázku jsou zřejmé 

z tabulky 30. 

 

Obrázek 15: Míra integrace testovaného produktu (Zdroj: autor) 

Z obrázku 15 vyplývá, že nejvíce testovaných produktů bylo zařazeno do možnosti „1-9“. 

Tuto možnost volilo přibližně 53,1 % všech respondentů (17 respondentů). Druhou 

největší skupinou je možnost „10-49“, kterou volilo přibližně 34,3 % respondentů (11 

respondentů). Shodný počet odpovědí byl zaznamenán u možností „50-99“ a " Víc než 

100", každou z těchto možností volilo přibližně 6,2 % respondentů (2 respondenti). Žádný 

z respondentů nezvolil možnost „0“. 
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Tabulka 30 : Odpovědi na otázku A6 (Zdroj: autor) 

Znění otázky Jaká je míra integrace testovaného produktu – s kolika aplikacemi je 

systém integrován 

Odpovědi na výběr: Počet odpovědí absolutní (relativní) 

0 0 (0% z 32 odpovědí) 

1-9 17 (≈53,1% z 32 odpovědí) 

10-49 11 (≈34,3% z 32 odpovědí) 

50-99 2 (≈6,2% z 32 odpovědí) 

Víc než 100 2 (≈6,2% z 32 odpovědí) 

3.7 Závěry vyplývající z průzkumu 

Po analýze všech dotazníkových otázek, lze ještě jednou stručně shrnout poznatky, které 

průzkum přinesl, a tudíž je možné přistoupit k formulaci závěrů průzkumu. 

Průzkumu se celkově zúčastnilo 32 respondentů, jejichž odpovědi se vázaly k produktům 

různých oblastí určení, převažují však jednoznačně produkty z oblasti finančnictví (72%). 

Celkem 56 % zúčastněných respondentů pracovalo na projektech s primárním cílem 

dodání nového produktu, zbylých 44 % potom na projektech s primárním cílem upgrade 

stávajícího (již používaného) produktu. Dotazníkové otázky byly vyhodnocovány jak z 

pohledu celkového, tedy na všechny projekty dohromady, tak z několika hledisek. Mezi 

tato hlediska byl často zařazován právě primární cíl projektu a oblast určení produktu. 

Celkem 56 % produktů je využíváno více než tisícem uživatelů. Celých 62,5 % všech 

respondentů, kteří vyplňovali dotazník, uvedli, že produkt užívají interní uživatelé.  

Zajímavý výsledek přináší analýza znalosti způsobů definování výkonnostních požadavků, 

kdy pouhých 62,5 % respondentů uvedlo, že zná byznys analýzu. Jednalo se tak paradoxně 

o druhý nejméně známý způsob definování výkonnostních požadavků.  

Nejčastěji byly na projektu výkonnostní požadavky definovány na základě požadavků 

zákazníka a to v 68,7%, ovšem osvědčila se pouze 34,3% respondentům, což je nejvyšší 

zaznamenaný rozdíl mezi těmito dvěma údaji. V přibližně 68% případů užití tohoto 

způsobu definování výkonnostních požadavků se totiž jednalo o projekt s cílem vyvinout 

nový produkt. Zároveň se většinou jednalo o hlavní nebo nejdůležitější systém organizace 

(např. bankovní systémy, CRM, elektronická pošta) a to hned v 59% případů užití tohoto 
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způsobu definování výkonnostních požadavků. Lze tedy usoudit, že v případě vývoje 

nového, pro organizaci značně důležitého systému, bývá obtížné definovat výkonnostní 

požadavky na základě požadavků zákazníka. 
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4 Analýza způsobů definování požadavků pro 
výkonnostní testování softwaru z pohledu 
jejich použitelnosti pro různé typy projektů 

Cílem této kapitoly je analýza způsobů definování požadavků pro výkonnostní testování 

softwaru z pohledu jejich použitelnosti pro různé typy projektů. Projekty jsou pro účely 

analýzy rozčleněny mezi jednotlivé typy na základě různých aspektů. Projekty jsou 

například na základě aspektu primárního cíle projektu označeny buď za typ projektu 

s cílem vyvinout nový produkt, nebo za typ projektu s cílem upgradu stávajícího produktu. 

Dále se projekty od sebe liší dle důležitosti vyvíjeného produktu pro konkrétní organizaci. 

Vývoj hlavního systému pro organizaci má zpravidla pro organizaci vyšší prioritu než 

vývoj podpůrného systému, přičemž lze předpokládat rozdíly v náročnosti projektů 

například na lidské a finanční zdroje, ale také v rozsáhlosti projektů. Dalšími klíčovými 

aspekty pro rozčlenění projektů mezi typy je oblast určení produktu (např. finančnictví) a 

oddělení, které je zodpovědné za definici požadavků na výkonnostní testování (např. IT 

oddělení a „business“ oddělení). 

Vzhledem k značně nerovnoměrnému rozvrstvení odpovědí v případě oblasti určení 

produktu, je analýza provedena v samostatné kapitole. 

4.1 Analýza způsobů definování požadavků pro 
výkonnostní testování softwaru 

V této kapitole je zahrnuta analýza způsobů definování výkonnostních požadavků ve 

vztahu k typům projektů, které se liší primárním cílem projektu, důležitostí systému a 

oddělením, které je zodpovědné za definici požadavků na výkonnostní testování. Rovněž je 

uveden průměrný počet vyskytnutých problémů vztahující se na jeden projekt. Z důvodu 

nerovnoměrného rozložení odpovědí jsou v některých případech uvedeni jen zástupci 

s dostatečně vysokým zastoupením odpovědí respondentů. Podkladová data pro níže 

uvedená zjištění byla získána pomocí mnou realizovaného dotazníku.  
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4.1.1 Primární cíl projektu 

V průměru připadá 2,83 problémů při definování výkonnostních požadavků na projekt 

s primárním cílem vyvinout nový produkt. 

Za takových podmínek se na projektu nejvíce osvědčily způsoby „heuristický přístup 

(využití zkušeností, odborného odhadu)“ a „žádný konkrétní přístup“.  

Využití odborného odhadu a zkušeností pro definování výkonnostních požadavků vyžaduje 

méně spolupráce se zákazníkem. Přičemž pokud se jedná o první systém, který je pro něj 

vyvíjen, lze usoudit, že nebude mít dostačující představu o požadavcích na produkt. 

Naopak se neosvědčily způsoby „z požadavků od zákazníka“ a „kalkulace/výpočet z 

vybraných parametrů dat“. 

Dalo by se tedy předpokládat, že při vývoji nového produktu, se jedná pro zákazníka o 

zcela první systém vůbec, nebo o první systém svého druhu. Zákazník v takovém případě 

nemá představu o požadavcích na produkt, případně nemá ani žádné zkušenosti 

s definováním výkonnostních požadavků. Takové vysvětlení poté koresponduje se 

značným neúspěchem při definování výkonnostních požadavků na základě požadavků 

zákazníka. Zároveň absence předešlého systému znamená také absenci produkčních dat, 

což prakticky znemožňuje možnost výpočtu z vybraných parametrů dat. 

V průměru připadá 2,92 problémů při definování výkonnostních požadavků na projekt 

s primárním cílem upgrade stávajícího produktu. Za takových podmínek se na projektu 

nejvíce osvědčily způsoby „kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat“, „z požadavků 

od zákazníka“ a „byznys analýza“.  

V případě upgradu stávajícího produktu bývají k dispozici provozní informace o původním 

systému a zároveň může zákazník předložit produkční data. Jedná se o ideální podmínky 

pro kalkulaci z vybraných parametrů dat a získání konkrétní představy o požadavcích 

zákazníka na systém. Existence předchozího systému a tedy zákazníkova zkušenost s prací 

se systémem mohou předznamenat samozřejmě zákazníkovu představu o nových 

požadavcích na systém.    

Neosvědčil se způsob „heuristický přístup (využití zkušeností, odborného odhadu)“. 
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V souvislosti s výše uvedeným bývá efektivnější se zaměřit na získávání informací 

z původního systému nebo od zákazníka, než od počátku výhradně spoléhat na vlastní 

zkušenosti. 

4.1.2 Důležitost systému 

V průměru připadá 3,11 problémů při definování výkonnostních požadavků na hlavní 

systém organizace. Za takových podmínek se na projektu nejvíce osvědčil „heuristický 

přístup“.  

V případě klíčových systémů pro organizace je mnohem vhodnější pokrýt důležité aspekty 

zkušenostmi a odbornými odhady než přikládat větší váhu některým požadavkům 

nezkušeného zákazníka.  

Naopak se neosvědčil způsob „z požadavků od zákazníka“. 

V průměru připadá 2,72 problémů při definování výkonnostních požadavků na systém 

podporující fungování organizace. Za takových podmínek se na projektu nejvíce osvědčil 

způsob „kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat“.  

V případě systému, který v rámci organizace nezastává klíčovou úlohu, ale podporuje její 

chod, je nejjednodušším způsobem definovat výkonnostní požadavky výpočtem 

z vybraných parametrů dat.  

Naopak se neosvědčily způsoby „z požadavků od zákazníka“, „heuristický přístup (využití 

zkušeností, odborného odhadu)“ a „byznys analýza“. 

4.1.3 Oddělení primárně odpovědné za definici výkonnostních požadavků 

V průměru připadá 2,84 problémů při definování výkonnostních požadavků na projekt, 

v rámci kterého má IT oddělení odpovědnost za definici výkonnostních požadavků. 

Za takových podmínek se na projektu nejčastěji osvědčily: „heuristický přístup (využití 

zkušeností, odborného odhadu)“, „kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat“. 
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V souvislosti s průměrným počtem problémů na projekt je překvapivě malý rozdíl mezi IT 

oddělením a „business“ oddělením. Příprava produkčních dat pro kalkulace hodnot 

výkonnostních požadavků je v případě IT oddělení možná. 

Neosvědčily se způsoby „z požadavků od zákazníka“ a „byznys analýza“. 

Hluboké technické zaměření pracovníků IT oddělení může být předzvěstí nedostatečných 

schopností formulovat požadavky, popřípadě business požadavky. 

V průměru připadá 3,1 problémů při definování výkonnostních požadavků na projekt, 

v rámci kterého má „business“ oddělení odpovědnost za definici výkonnostních 

požadavků. Za takových podmínek se na projektu nejčastěji osvědčily: „heuristický přístup 

(využití zkušeností, odborného odhadu)“.  

Využití odborného odhadu a zkušeností pro definování výkonnostních požadavků vyžaduje 

méně spolupráce se zákazníkem. Pracovníci „business“ oddělení jsou velmi často velmi 

vzdáleni technickému vzdělání a tak lze usoudit, že nebude mít dostačující představu o 

požadavcích na produkt.  

Neosvědčily se následující způsoby definování výkonnostních požadavků „z požadavků od 

zákazníka“ a „kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat“.  

Vzhledem k výše uvedenému je patrné, že získání požadavků na systém od pracovníka 

značně neznalého problematiky definování výkonnostních požadavků, je velmi obtížné, 

stejně jako získání relevantních produkčních dat. 

4.2 Analýza způsobů definování výkonnostních požadavků 
aplikovaných na produkty z oblasti finančnictví 

Z důvodu značné nerovnoměrnosti rozložení odpovědí dotazníku mezi oblasti určení 

produktu bude předmětem analýzy projekt z oblasti finančnictví. Tuto možnost zvolilo 

72% respondentů (23 respondentů). 

Následující analýza způsobů definování výkonnostních požadavků ve vztahu k produktům 
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z oblasti finančnictví se rozčlení na základě primárního cíle projektu upgrade stávajícího 

produktu a dodání nového produktu. Absolutní i procentuální rozložení projektů 

znázorňuje obrázek 16. Analýza způsobů definování výkonnostních požadavků ve vztahu 

k produktům z oblasti finančnictví v rámci každé skupiny projektů bude uvedena 

v následujících dvou podkapitolách. 

 

Obrázek 16: Primární cíle projektů z oblasti finančnictví (Zdroj: autor)  

4.2.1 Projekt s primárním cílem upgrade stávajícího produktu 

Tento typ projektu je charakterizován následujícími třemi grafy, které postupně zobrazují 

rozložení produktů dle důležitosti (obrázek 17), počtu uživatelů (obrázek 18) a počtu 

integrovaných aplikací (obrázek 19). 
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Obrázek 17: Důležitost produktů – projekt s primárním cílem upgrade stávajícího produk-

tu (Zdroj: autor) 

 

 

Obrázek 18: Počet uživatelů produktů – projekt s primárním cílem upgrade stávajícího 

produktu (Zdroj: autor) 
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Obrázek 19: Míra integrace produktů – projekt s primárním cílem upgrade stávajícího 

produktu (Zdroj: autor) 

Dle respondentů dotazníku byl nejčastěji v rámci projektu s cílem upgradu stávajícího 

produktu pro oblast finančnictví použit heuristický přístup pro definování výkonnostních 

požadavků. Tento způsob definování výkonnostních požadavků byl zvolen celkem 

sedmkrát. Dalšími nejpoužívanějšími způsoby byly „z požadavků zákazníka“ a 

„kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat“, přičemž každý z těchto způsobů zvolili 

čtyři respondenti. Byznys analýza byla aplikována ve třech případech a separátní test 

analýza ve dvou případech. Přehledněji jsou veškeré výsledky zobrazeny na obrázku 20. 

 

Obrázek 20: Aplikované způsoby definování výkonnostních požadavků v rámci projektu 

upgrade stávajícího produktu pro oblast finančnictví (Zdroj: autor) 

 



Způsoby definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru Bc. Michal Vodrážka 

79 

 

Z obrázku 21 je patrné, že se osvědčil „z požadavků od zákazníka“, „kalkulace/výpočet z 

vybraných parametrů dat“. V případě upgradu stávajícího produktu bývají k dispozici 

provozní informace o původním systému a zároveň může zákazník předložit produkční 

data. Jedná se o ideální podmínky pro kalkulaci z vybraných parametrů dat a získání 

konkrétní představy o požadavcích zákazníka na systém. Existence předchozího systému a 

tedy zákazníkova zkušenost s prací se systémem mohou předznamenat samozřejmě 

zákazníkovu představu o nových požadavcích na systém.    

Neosvědčil se „heuristický přístup (využití zkušeností, odborného odhadu)“ a ani „byznys 

analýza“. V souvislosti s výše uvedeným bývá efektivnější se zaměřit na získávání 

informací z původního systému nebo od zákazníka, než od počátku výhradně spoléhat na 

vlastní zkušenosti. 

 

Obrázek 21: Osvědčené způsoby definování výkonnostních požadavků v rámci projektu 

upgrade stávajícího produktu pro oblast finančnictví (Zdroj: autor) 

4.2.2 Projekt s primárním cílem dodání nového produktu 

Tento typ projektu je charakterizován následujícími třemi grafy, které postupně zobrazují 

rozložení produktů dle důležitosti (obrázek 22), počtu uživatelů (obrázek 23) a počtu 

integrovaných aplikací (obrázek 24). 
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Obrázek 22: Důležitost produktů – projekt s primárním cílem dodání nového produktu 

(Zdroj: autor) 

 

Obrázek 23: Počet uživatelů produktů – projekt s primárním cílem dodání nového produk-

tu (Zdroj: autor) 
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Obrázek 24: Míra integrace produktů – projekt s primárním cílem dodání nového produktu 

(Zdroj: autor) 

Dle respondentů dotazníku byla nejčastěji v rámci projektu s cílem vývoje nového 

produktu pro oblast finančnictví použita kalkulace z vybraných parametrů dat pro 

definování výkonnostních požadavků. Tento způsob definování výkonnostních požadavků 

byl zvolen celkem sedmkrát. Druhým nejpoužívanějším způsobem byla byznys analýza a 

to v pěti případech. Dalšími nejpoužívanějšími způsoby byly „z požadavků zákazníka“ a 

„heuristický přístup“, přičemž každý z těchto způsobů zvolili čtyři respondenti. Byznys 

analýza byla aplikována ve třech případech a separátní test analýza ve dvou případech. 

Přehledněji jsou veškeré výsledky zobrazeny na obrázku 25. 
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Obrázek 25: Aplikované způsoby definování výkonnostních požadavků v rámci projektu 

vývoje nového produktu pro oblast finančnictví (Zdroj: autor) 

Z obrázku 26 je patrné, že se osvědčil „heuristický přístup (využití zkušeností, odborného 

odhadu)“. „byznys analýza“. Využití odborného odhadu a zkušeností pro definování 

výkonnostních požadavků vyžaduje méně spolupráce se zákazníkem. Přičemž pokud se 

jedná o první systém, který je pro něj vyvíjen, lze usoudit, že nebude mít dostačující 

představu o požadavcích na produkt. 

Neosvědčil se způsob „z požadavků od zákazníka“ a ani „kalkulace/výpočet z vybraných 

parametrů dat“. Dalo by se tedy předpokládat, že při vývoji nového produktu, se jedná pro 

zákazníka o zcela první systém vůbec, nebo o první systém svého druhu. Zákazník v 

takovém případě nemá představu o požadavcích na produkt, případně nemá ani žádné 

zkušenosti s definováním výkonnostních požadavků. Takové vysvětlení poté koresponduje 

se značným neúspěchem při definování výkonnostních požadavků na základě požadavků 

zákazníka. Zároveň absence předešlého systému znamená také absenci produkčních dat, 

což prakticky znemožňuje možnost výpočtu z vybraných parametrů dat. 
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Obrázek 26: Osvědčené způsoby definování výkonnostních požadavků v rámci projektu 

vývoje nového produktu pro oblast finančnictví (Zdroj: autor) 

4.3 Shrnutí 

Analýzy způsobů definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru z pohledu 

jejich použitelnosti pro různé typy projektů potvrdily logické předpoklady. Například 

pokud se projekt vyznačuje charakteristikou cíleného vývoje nového produktu, důležitého 

systému nebo na straně zákazníka odpovídá za definici požadavků nepříliš technicky 

zaměřený pracovník, pak se často osvědčí heuristický přístup, resp. spolehnutí se na 

zkušenosti a odborné odhady.  

Rozhodně by bylo zajímavé, pokud by se býval průzkumu účastnil respondent se 

zkušenostmi s metodikou definování požadavků na výkonnostní testy dle Toma Gilba, 

kterou jsem již představil v teoretické části práce. Bohužel se účastnil průzkumu pouze 

jeden respondent, který tuto metodiku pouze zmínil. Metodika Planguage se zaměřuje 

mimo jiné i na odstranění bariér mezi managementem („business“ oddělení) a inženýry (IT 

oddělení). Pokud by tomu tak bylo v praxi, potom by ve výše uvedeném případě 

nedominoval heuristický přístup. Právě například v případě kooperace s méně technicky 

zaměřeným pracovníkem by tato metodika skutečně umožnila intenzivní spolupráci a 

potlačila rozdíly v chápání té samé problematiky. 
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5 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval způsoby definování požadavků pro výkonnostní testy 

softwaru. Nejdříve jsem provedl rešerši prací s podobným tématem ve stejnojmenné 

kapitole. Dále jsem v kapitole Výkonnostní testování softwaru představil typy 

výkonnostních testů, výkonnostní parametry softwaru a požadavky na výkonnostní testy, 

jakožto tři mnou vybraná specifika výkonnostního testování softwaru pro vymezení jeho 

charakteru. V této kapitole jsem rovněž představil metodiku definování požadavků dle 

amerického systémového inženýra Toma Gilba. Tato teoretická část diplomové práce 

představovala základ pro část praktickou, ve které jsem v kapitole Průzkum způsobů 

definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru užívaných v praxi představil a 

vyhodnotil mnou realizovaný průzkum využití způsobů definování požadavků pro 

výkonnostní testování softwaru v praxi. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat způsoby definování výkonnostních 

požadavků, které se reálně využívají na IT projektech. Definování výkonnostních 

požadavků je v této práci chápáno jakožto definování kritérií, které zadává zadavatel 

(zákazník pro dodavatele systému) a které má dodávaný systém splňovat. Za tímto účelem 

jsem nejprve vymezil pojmy výkonnostního testování, realizoval a vyhodnotil průzkum 

použití způsobů definování výkonnostních požadavků v praxi a poté provedl analýzu 

způsobů definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru z pohledu jejich 

použitelnosti pro různé typy IT projektů. Pro dosažení tohoto cíle jsem využil své praktické 

zkušenosti z oblasti testování softwaru, teoretické poznatky ze studia odborných materiálů, 

vybraných tematicky relevantních děl, své již nabyté znalosti během studia praxe v oblasti 

testování softwaru a výsledky mnou provedeného průzkumu. Cíle tohoto průzkumu jsem 

definoval v kapitole Cíle průzkumu, sestavil dotazník představený v kapitole Struktura 

dotazníku a výběr otázek, oslovil respondenty průzkumu a požádal je o vyplnění 

dotazníkového šetření. Způsob výběru respondentů a forma, jakou byli osloveni, je 

popsána v kapitole Metoda sběru dat. Následně jsem vyhodnotil odpovědi na veškeré 

dotazníkové otázky v kapitole Analýza odpovědí na dotazníkové otázky a formuloval 

závěry, které z průzkumu plynou v kapitole Závěry vyplývající z průzkumu, čímž jsem 

splnil cíle průzkumu. Hlavní cíl diplomové práce byl tedy splněn a to následujícím 

způsobem. Kromě teoretické části byly předloženy i poznatky z praxe prostřednictvím 
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odpovědí respondentů v rámci realizovaného průzkumu. Následně byla provedena analýza 

způsobů definování výkonnostních požadavků s ohledem na určité typy projektů. 

Přínosem diplomové práce je ucelené představení problematiky výkonnostního testování 

softwaru a především náhled na v praxi užívané způsoby definování výkonnostních 

požadavků a problémy s nimi spojené, prostřednictvím mnou realizovaného a 

vyhodnoceného průzkumu. Na základě výsledků průzkumu jsem formuloval závěry 

shrnující, které způsoby definování výkonnostních požadavků jsou aplikované na 

konkrétní typy IT projektů, které tyto způsoby se osvědčily a které problémy se v určitých 

případech vyskytují v praxi. V rámci kapitoly Požadavky na výkonnostní testy jsem rovněž 

představil metodiku definování požadavků na výkonnostní testy dle Toma Gilba, která 

nemusí být v České republice příliš známá, což naznačuje i výsledek mnou provedeného 

průzkumu. Vyhodnocení průzkumu tedy přináší pohled na to, jaké mají odborníci 

praktické zkušenosti s konkrétními způsoby definování požadavků na výkonnostní 

testování a může sloužit jako podnět k eliminaci některých běžných problémů, které se 

s definováním výkonnostních požadavků pojí, případně ke snaze o definici nových 

způsobů definování požadavků na výkonnostní testy. 

Výkonnostní testování softwaru je velice důležitá oblast v rámci samotného testování 

softwaru, které v České republice zatím není věnována dostatečná pozornost, a proto ani 

zde není tendence objevovat nové a dokonalejší způsoby definování výkonnostních 

požadavků. V této oblasti chybí více aktuálních publikací, které by popisovaly veškeré 

aspekty výkonnostního testování v kontextu současných systémů a aplikací. Do značné 

míry považuji za přínosnou činnost Toma Gilba, který se snaží rozšířit svojí metodiku 

definování požadavků a nabídnout tak v určité podobě své „know-how“. Za jeden z 

možných námětů pro další řešení v oblasti výkonnostního testování softwaru proto 

považuji formulaci „best practices“ mimo jiné i v oblasti aplikace způsobů definování 

výkonnostních požadavků v konkrétních případech. Ideální variantou by byl rozvoj těchto 

praktických zkušeností a především aktualizace určitou komunitou, organizací apod.
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6 Terminologický slovník 
  

Tabulka obsahuje vysvětlení pojmů použitých v této diplomové práci: 

Termín Zkratka Význam [zdroj] 

SMART metoda  

Jedná se o metodu upřednostňující specifickou definici cílů před 

generalizační definicí cílů. SMART je akronym odvozený z atri-

butů cíle, které jsou definovány jako: jednoduché (angl. Simple), 

měřitelné (angl. Measureable), přijatelné (angl. Acceptable), rea-

listické (angl. Realistic) a načasované (angl. Timeable). (ISTQB 

Glossary 2014, s. 37) 

Software SW 

Pojem software zastřešuje počítačové programy, procedury a pří-

padně související dokumentace a data vztahující se k provozu 

počítačového systému. (SEVOCAB, 2015) 

Testování (angl. Tes-

ting) 
 

Je to proces provozování systému nebo komponenty za specifiko-

vaných podmínek, pozorování a zaznamenávání výsledků, a pro-

vádění vyhodnocení některého aspektu systému nebo 

komponenty. (SEVOCAB, 2015) 

Transakční mix  

Modely transakčních mixů se tvoří na základě získaných dat o 

užívání systému uživateli, případně pomocí odborných odhadů a 

slouží jako podklad pro vytvoření simulace reálné zátěže testova-

ného systému. (autor) 

Výkon (angl. Perfor-

mance) 
 

Jedná se o míru, do jaké systém nebo jeho součást vykonává své 

stanovené funkce v rámci daných omezení, jako je rychlost, přes-

nost, nebo využití paměti. (SEVOCAB, 2015) 

Výkonnostní testování 

softwaru (angl. Per-

formance testing) 

 

Typ testování prováděný za účelem zhodnocení do jaké míry tes-

tovaný předmět plní jemu určené funkce v rámci daných omezení 

času a dalších zdrojů. (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013, 2013) 

Výkonnostní parametr  

Výkonnostní parametr je proměnná, která je dána konstantní hod-

notou pro konkrétní výkonnostní požadavek (např. počet poža-

davků ze strany uživatele vůči systému, počet uživatelů v rámci 

jedné relace). (SEVOCAB, 2015) (autor) 

Výkonnostní požada-

vek (angl. Performan-

ce requirement) 

 
Jedná se o nefunkcionální požadavek na výkonnost výsledného 

produktu. (autor) 
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9 Příloha: Dotazník 
  

Průzkum - Používané způsoby definování požadavků pro výkonnostní testy v praxi 

Vážení respondenti, 

tento dotazníkový průzkum je součástí diplomové práce, jejímž cílem je zjistit, jaké jsou 

reálně používané způsoby pro definování výkonnostních požadavků na IT projektech. 

Dotazník je anonymní a prezentované budou pouze sumární výsledky, tudíž nehrozí 

vyzrazení citlivých informací. Zúčastníte-li se průzkumu, rád Vám předám jeho výsledky a 

následně také výstupy z navazující práce v případě zájmu. 

Jedním z výstupů bude identifikace problémů při definování výkonnostních požadavků v 

praxi a návrh řešení těchto problémů. 

Odpovědi v dotazníku, prosím, vztahujte k jednomu konkrétnímu projektu. 

Vyberte si projekt dle vlastního uvážení. 

Mělo by jít o projekt, na kterém jste se měli možnost zúčastnit (nemusí se jednat jen o 

aktuální projekt, ale lze zadat údaje týkající se projektu z minulosti). 

Pokud máte zájem poskytnout informace z více projektů, prosím, vyplňte dotazník 

vícekrát. 

S čím většího počtu projektů budu mít údaje vyplněné, tím bude vypovídací hodnota 

výstupu větší. 

Produktem je v tomto dotazníku myšlen informační systém, aplikace nebo software. 

Dotazník je rozdělen na dvě sekce. 

V sekci A, prosím, vyplňte obecné informace o projektu, ke kterému poskytnete údaje v 

sekci B. Účelem této sekce je rozdělení odpovědí podle různých typů a velikostí projektu 

resp. jeho charakteristik. 
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Sekce B pak obsahuje dotazy směrující k zjištění jaké způsoby a metody se v praxi 

používají pro definování výkonnostních požadavků. 

Vyplnění dotazníku zabere 5-10 minut. Předem děkuji za Váš čas.  

Bc. Michal Vodrážka 

e-mail: mivodrazka@gmail.com 
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Otázky: 

Sekce A – Obecné informace o projektu 

Prosím, uveďte základní informace o projektu, ke kterému se budou vztahovat Vaše 

odpovědi na otázky v sekci B. 

 

1. Pro kterou oblast byl/je testovaný produkt určen? * 

○ finančnictví (bankovnictví, pojišťovnictví,…) 

○ zdravotnictví 

○ telekomunikace 

○ veřejná správa 

○ výroba 

○ jiné: 

 

2. Určete důležitost testovaného produktu. * 

○ doplňkový systém 

○ systém podporující fungování organizace 

○ hlavní/nejdůležitější systém organizace (např. bankovní systémy, CRM, elektronická 

pošta) 

○ kritický systém organizace, na kterém závisí životy lidí (např. řízení letového provozu) 
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3. Kdo primárně používá testovaný produkt (systém)? * 

□ interní uživatelé (business) 

□ externí uživatelé (zákazníci) 

□ administrátoři 

□ ostatní techničtí uživatelé (např. pracovníci helpdesku) 

□ jiné: 

 

4. Kdo (které oddělení) je primárně odpovědný za definici výkonnostních požadavků? * 

○ business 

○ IT oddělení (Architecture & Infrastructure team) 

○ marketingový tým a prodejci 

○ jiné: 

 

5. Kolik uživatelů testovaný produkt používá:* 

○ 1-9 

○ 10-99 

○ 100-499 

○ 500-1000 

○ Víc než 1000 
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6. Jaká je míra integrace testovaného produktu – s kolika aplikacemi je systém 
integrován:* 

○ 0 

○ 1-9 

○ 10-49 

○ 50-99 

○ Víc než 100 

 

7. Co bylo primárním cílem projektu? * 

○ dodání nového produktu 

○ upgrade stávajícího (již používaného) produktu 
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Sekce B  

Způsoby pro definování výkonnostních požadavků na konkrétním projektu definovaném v 

sekci A. 

 

8. Které způsoby definování výkonnostních požadavků znáte? * 

□ heuristický přístup (využití zkušeností, odborného odhadu) 

□ separátní test analýza 

□ byznys analýza (Business Key Scenarios) 

□ z požadavků od zákazníka (Performance Goals and Requirements) 

□ kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které systém zpracovává (např. celkový 

počet transakcí za rok, celkový počet uživatelů, …) s přepočtem na jednotku času, 

jednotku requestu, jednotku uživatele, apod. 

□ žádný konkrétní přístup 

□ jiné: 
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9. Které způsoby jste použili na projektu definovaném v sekci A? * 

□ heuristický přístup (využití zkušeností, odborného odhadu) 

□ separátní test analýza 

□ byznys analýza (Business Key Scenarios) 

□ z požadavků od zákazníka (Performance Goals and Requirements) 

□ kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které systém zpracovává (např. celkový 

počet transakcí za rok, celkový počet uživatelů, …) s přepočtem na jednotku času, 

jednotku requestu, jednotku uživatele, apod. 

□ žádný konkrétní přístup 

□ jiné: 

 

10. Které způsoby definování výkonnostních požadavků se osvědčily? 

□ heuristický přístup (využití zkušeností, odborného odhadu) 

□ separátní test analýza 

□ byznys analýza (Business Key Scenarios) 

□ z požadavků od zákazníka (Performance Goals and Requirements) 

□ kalkulace/výpočet z vybraných parametrů dat, které systém zpracovává (např. celkový 

počet transakcí za rok, celkový počet uživatelů, …) s přepočtem na jednotku času, 

jednotku requestu, jednotku uživatele, apod. 

□ žádný konkrétní přístup 

□ jiné: 

 



Přístupy definování požadavků pro výkonnostní testování softwaru Bc. Michal Vodrážka 

100 

 

11. S kterými problémy se setkáváte při definování výkonnostních požadavků? * 

□ nedostatečná znalost problematiky definice požadavků na straně zákazníka - zákazník 

neví, co chce, ani jak to měřit 

□ zákazník neklade dostatečný důraz na definování výkonnostních požadavků (informace 

ze strany zákazníka nejsou dostatečně přesné) 

□ definované požadavky na výkonnost nejsou dostatečně detailní (např. „systém musí 

umožnit vložit přílohu s max. objemem 5 MB do 5 sek.“ Přičemž se ale neuvede, za jakých 

podmínek tohle platí (např. má to platit i při pomalém připojení na Internet?) 

□ definované požadavky na výkonnost jsou neměřitelné, resp. není pro ně stanovená 

jednoznačná hodnota (např. požadavek „příloha musí být vložena dostatečně rychle“ bez 

uvedení času a dalších parametrů) 

□ požadavky na výkonnost jsou definované jenom parciálně, ne komplexně se zahrnutím 

veškerých aspektů (např. jenom pro jednu část procesu, aplikace, nebo definování 

výkonnosti jenom pro jednu část výměny dat (definuje se např. max. čas pro zpracování 

requestu, bez toho aby se zohlednil vliv infrastruktury, výkonnosti návazných aplikací či 

systému, nebo vliv operačního systému)) 

□ požadavky na výkonnost nezohledňují vzájemné vazby mezi požadavky 

□ jiné: 

 

12. Používáte nějakou metodiku pro výpočet a definování výkonnostních parametrů 
softwaru? Pokud ano, kterou? * 

(např. tvorba transakčního mixu) 
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13. Myslíte si, že má význam použití sofistikovaných způsobů definování výkonnostních 
požadavků?  

 

 

14. Může existovat universální způsob definování výkonnostních požadavků?  

 

 

15. Máte nějaké další zkušenosti, metody, postupy, doporučení nebo informace, o které 
byste se chtěli podělit? 

(samozřejmě v oblasti definování výkonnostních požadavků) 

 

 

 


