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Úvod
Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a 
výstupní parametry pro každý test.

Testy
Aplikace je napsána pro více uživatelských rolí. Testy jsou rozděleny podle těchto rolí.

Neregistrovaný uživatel
Test 1 – Registrace

vstup: 

Volba Registrace z hlavní nabídky. Správné vyplnění údajů ve formuláři.

výstup: 

Vpuštění uživatele do systému. Uživatel je přihlášen.

Test2 – Přihlášení

vstup: 

Volba Přihlásit se z hlavní nabídky, vyplnění přezdívku a heslo.

výstup: 

Uživatel je přihlášen.

Test3 – Zhlédnutí profilů registrovaných uživatelů

vstup: 

Uživatel se kliknutím na tlačítko Profil uživatele (po vyhledání uživatele/obdržení 
zprávy), dostane na profilovou stránku vybraného uživatele.

výstup: 

Zobrazí se profilová stránka uživatele s taby statusy a základní informace.



Test4 – Vyhledání Skupiny

vstup: 

Uživatel vybere odkaz Skupiny z hlavní nabídky a v možnosti Vyhledání skupiny. 
Vyplní jméno či část jména skupiny na vyhledávací stránce.

výstup: 

Je zobrazen seznam skupin odpovídajících zadaným informacím, případně 
upozornění, že žádná skupina nebyla nalezena.

Test5 – Zhlédnutí základní stránky skupiny

vstup: 

Uživatel se kliknutím na tlačítko Stránka skupiny (po vyhledání skupiny/obdržení 
zprávy), dostane na profilovou stránku skupiny.

výstup: 

Systém zobrazí stránku se základními informacemi o skupině.

Test6  - Zobrazení členů skupiny

vstup:

Uživatel vstoupí na stránku skupiny, vybere možnost zobrazit seznam členů skupiny.

výstup:

Je zobrazen seznam uživatelů.

Přihlášený uživatel
Test7 – Editace svého profilu

vstup: 

Uživatel je přihlášený a klikne na tlačítko Editovat Profil.

výstup: 

Systém zobrazí všechny informace v citovatelné podobě na konci s tlačítkem Uložit, 
po jehož stisknutí se uloží momentální stav informací do databáze (bude-li validní 
vyplnění formuláře).

Test8 – Sledování aktivit uživatele

vstup: 



Uživatel vstoupí na profilovou stránku dalšího uživatele (po vyhledání/přečtení 
zprávy), klikne na odkaz Sledovat aktivitu uživatele.

výstup: 

Uživatel, kterému patřila profilová stránka, je zařazen mezi sledované uživatele.

Test9 – Napsat zprávu jinému uživateli 

vstup: 

Přihlášený uživatel vstoupí z hlavní nabídky na stránku Pošta. Vybere možnost napsat 
zprávu. Systém zobrazí dialog pro odeslání zprávy. Uživatel dialog vyplní a odešle.

výstup: 

Pokud adresát zprávy existuje, zpráva je odeslána, pokud ne, systém vypíše chybovou 
hlášku s upozorněním. 

Test10 – Založení skupiny

vstup: 

Uživatel klikne na možnost Vytvořit skupinu v profilu. Systém zobrazí formulář 
k vyplnění potřebných informací. V případě již existujícího jména je uživatel vyzván 
k zadání jiného jména skupiny.

výstup: 

Nová skupina je založena a přidána do databáze.

Test11 – Založení podskupiny

vstup: 

Uživatel vstoupí na stránku skupiny, pro niž chce vytvořit podskupinu, vybere 
možnost přidat podskupinu na stránce skupiny. Uživatel vyplní požadované 
informace o podskupině a potvrdí je. Pokud je kolize s již existující skupinou, je 
uživatel vyzván k zadání jiného jména.

výstup: 

Nová podskupina je založena a přidána do databáze.

Test12 – Přidání se ke skupině 

vstup: 



Uživatel na stránce skupiny vybere možnost Přidat se ke skupině.

výstup: 

Uživatel je přidán mezi členy skupiny.

Test13 – Diskutování ve skupině

vstup: 

Přihlášený uživatel, který je členem skupiny, vstoupí ze stránky skupiny pomocí 
odkazu na Diskuzi Skupiny. Zde může buď kliknout na tlačítko reagovat u příspěvku, či 
kliknout na tlačítko vytvořit nový příspěvek. Uživatel vyplní formulář pro přidání 
příspěvku a potvrdí přidání.

výstup: 

Systém přidá příspěvek do diskuze.

Test14 – Vystoupení ze skupiny

vstup: 

Uživatel vstoupí na stránku skupiny, jejímž je členem. Klikne na tlačítko Vystoupit ze 
skupiny.

výstup: 

Uživatel je odebrán ze seznamu skupiny. 

Test15 – Ukončení sledování aktivity jiného uživatele

vstup: 

Uživatel vstoupí na profilovou stránku sledovaného uživatele. Klikne na tlačítko pro 
zrušení sledování tohoto uživatele.

výstup: 

Uživatel je vyřazen ze seznamu sledovaných uživatelů.

Moderátor nebo Zakladatel skupiny

Test16 – Přidání aktualit skupiny



vstup: 

Uživatel vstoupí na stránku skupiny, klikne na odkaz Přidat aktuality skupině, vyplní 
formulář pro přidání aktuality a potvrdí uložení.

výstup: 

V seznamu aktualit na stránce skupiny přibude nová aktualita.

Test17 – Změna informací o skupině

vstup: 

Uživatel vstoupí na stránku skupiny, vybere možnost Změnit informace skupiny ze 
správní nabídky. Systém zobrazí informace o skupině v citovatelné podobě. Po 
provedení změn uživatel uloží stávající informace.

výstup: 

Systém uloží informace a zobrazí je aktuálně na stránce skupiny.

Zakladatel skupiny
Test18 – Jmenování moderátora

vstup: 

Uživatel na stránce skupiny v nabídce správy skupiny klikne na Jmenovat moderátora. 
Zobrazí se mu seznam členů skupiny a on pak může několik členů označit a jmenovat 
je moderátory.

výstup: 

Systém dá vybraným členům skupiny moderátorská práva.
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