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Abstrakt

V této bakalářské práci je popsáno mé působení na odborné praxi, která byla 
vykonávána ve společnosti Home Credit International a.s. Jedná se o popis řešení zadaného 
úkolu na jednom z modulů aplikace HomeR, což je software vyvíjený touto společností pro 
skupinu Home Credit. Cílem zadaného úkolu bylo sjednocení architektury v jednom z modulů 
aplikace HomeR tak, aby práce s tímto modulem byla jednotná a efektivní. Konkrétně se 

jednalo o změnu přístupu k databázi z klasického JDBC s ručním řízením transakcí na přístup 
pomocí technologie iBatis a deklarativních transakcí. Z důvodu stále probíhající první fáze 

projektu v době tvorby této bakalářské práce, je zde popsán pouze postup při vytváření JUnit 
testů, které jsou nejdůležitější částí pro úspěšné dokončení celého projektu.

Klíčová slova

Home Credit International a.s., Junit testování.

Summary

The thesis describes my individual professional practice in Home Credit International 
a.s.. The object of this thesis is to define the solution of the given task. The task was given from 
the HomeR module that is software developed by Home Credit International a.s. for the whole 
group Home Credit. The unification of the module architecture was the main aim of the task so 
that it would be possible to work with this module more effectively. The unification was 

performed by the change of the database access from the classical JDBC with manual operating 
to iBatis technology.The thesis deals only with the creation of JUnit tests due to the fact that the 

first phase of the project was still in process during the creation of the thesis. JUnit tests are 
significant for the finalization of the project.
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Seznam použitých symbolů a zkratek

SQL Structured Query Language
SŘBD Systém Řízení Báze Dat
SVN Subversion
UML Unified Modeling Language
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Úvod

Společnost Home Credit International a.s. je součástí skupiny Home Credit, která je 
předním poskytovatelem spotřebitelského financování na trzích střední a východní Evropy a 
střední Asie. Home Credit International a.s. poskytuje IT, manažerské a poradenské služby. 
Vyvíjí technologické řešení HomeR, což je systém pro komplexní správu spotřebitelských 
úvěrů. V ostravské pobočce této společnosti jsou navrhovány a vyvíjeny nové komponenty 

systému. Probíhá zde nejen vývoj, ale také vylepšování a inovace tohoto systému.
Nabídka odborné praxe v této firmě mne velice zaujala a po úspěšném vstupním 

pohovoru jsme se domluvili na spolupráci. Nabyté poznatky během této praxe jsem využil při 
tvorbě této bakalářské práce.

Cílem bakalářské práce  je popis odborné praxe v Home Credit International a.s., kde 
jsem pracoval na zadaném úkolu. Tento úkol spočíval ve sjednocení architektury v jednom 
z modulů aplikace HomeR tak, aby práce s tímto modulem byla jednotná a efektivní. Konkrétně 
se jednalo o změnu přístupu k databázi z klasického JDBC s ručním řízením transakcí na přístup 
pomocí technologie iBatis a deklarativních transakcí. 

Bakalářská práce bude rozdělena do šesti základních kapitol. V první kapitole bude 

popsáno odborné zaměření firmy, u které byla vykonána odborná praxe a popis pracovního 
zařazení. Druhá kapitola bude charakterizovat zadaný úkol v průběhu odborné praxe. Třetí 

kapitola se bude zabývat zvoleným postupem řešení zadaného úkolu.Ve čtvrté kapitole budou 
uvedeny teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné při 
odborné praxi. Pátá kapitola bude specifikovat znalosti či dovednosti scházející v průběhu 
odborné praxe. V šesté kapitole budou uvedeny výsledky odborné praxe a její celkové 
zhodnocení. 
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1 Popis odborného zaměření firmy, u které byla  
vykonána odborná praxe a popis pracovního
zaměření studenta

Společnost Home Credit International a.s. je součástí skupiny Home Credit, která je 

předním poskytovatelem spotřebitelského financování na trzích střední a východní Evropy a 
střední Asie. Působí v zemích jako je Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko, 
Kazachstán, Rumunsko, Čína a Vietnam. Home Credit je značka spadající pod PPF Group, jež 
je jednou z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a 
východní Evropy.

Společnost Home Credit International a.s.(dále jen „HCI a.s.“) poskytuje IT, 
manažerské a poradenské služby Skupině Home Credit. Vlastní tři pobočky v Brně, Ostravě a 

Kyjevě. IT centrum v Ostravě je poměrně nové, funguje teprve rok. Prostředí na této pobočce je
velice moderní s využitím nejnovějších technologií. Ať už se jedná o vybavení počítačů, nebo 

konferenčních místností, kde je možno provádět videokonference s ostatními pobočkami 
v rámci společnosti. V současné době je zde kolem 60 zaměstnanců, skládajících se z vývojářů 

v oblasti Javy, .NET a databází Oracle, dále z testerů, analytiků, projektových manažerů, atd.

HCI a.s. vyvíjí technologické řešení HomeR, což je systém pro komplexní správu 
spotřebitelských úvěrů. Některé nové komponenty systému jsou navrhovány a vyvíjeny právě 
v Ostravě. Probíhá zde nejen vývoj, ale také vylepšování a inovace tohoto systému.

Systém HomeR je vyvíjen pro skupinu Home Credit, která působí v zemích střední a 
východní Evropy a střední Asie. Proto musí být vytvářen v různých modifikacích. Ty se však  

neliší pouze použitím cizího jazyka, ale i využitými funkcemi aplikace. Jelikož jednotlivé 
společnosti Home Credit mají v různých zemích různý statut, například v Rusku, Bělorusku 

nebo na Ukrajině fungují i jako bankovní domy, musí v těchto případech HomeR plnit i úlohu 
bankovního systému. To však neznamená, že všechny potřebné funkce jsou obsaženy v této 
aplikaci. Je ji proto potřeba v různých zemích integrovat s dalšími bankovními systémy, které 
lépe zvládají jinou oblast finančního či bankovního trhu - např. karetními systémy, depozity atd.
Důležitou podmínkou, která musí být splněna, je soulad systému HomeR s tamějšími zákony, 
takže nelze říci, že jednotlivé klony jsou stejné nebo dokonce totožné. Dalším aspektem na 
vývoj klonu systému je i doba působnosti společnosti v určité zemi.
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Nabídka nabízené pozice pro vykonání odborné praxe v této firmě mne velice zaujala, 
proto jsem HCI a.s. kontaktoval a následně dostal pozvání k přijímacímu pohovoru. Po jeho 
úspěšném absolvování jsem byl přijat na pozici programátor – analytik. Tuto funkci v HCI a.s. 
mám i nadále.

2 Popis zadaného úkolu v průběhu odborné praxe

Se systémem HomeR je úzce spjata i má praxe ve společnosti HCI a.s., protože zadaný 

úkol se týkal úpravy architektury jednoho z modulů této aplikace.

Praxe by se dala rozdělit na dvě hlavní části:

 Seznámení se systémem HomeR, vývojovými nástroji a jejich následného nastavení

 Příprava k řešení zadaného úkolu (poznání použitých technologií a pochopení 
stávajícího stavu)

2.1 Seznámení se systémem HomeR a vývojovými nástroji

Po nástupu do společnosti HCI a.s. jsme byli seznámení s prostředím pobočky v Ostravě 
a také zvyky, které se v této společnosti dodržují. Následně jsme dostali pracovní stanici 

s podklady potřebnými k naší budoucí práci. Jednalo se o několik dokumentů s analýzami a 
příručkami z různých částí aplikace HomeR, abychom získali povědomí o tom, co vlastně tento 

systém představuje a co vlastně umí. Zde se jednalo spíš o samostudium, kdy jsme se mohli 
při nějakých nejasnostech kohokoliv ze spolupracovníků na cokoliv zeptat. 

V tomto období probíhala školení, která se týkala organizačních věcí v rámci 
společnosti, jako bylo školení na bezpečnost informací (HCI a.s. je certifikováno na systém 
řízení bezpečnosti informaci ISO27001:2006), Toto školení bylo povinné, protože jsme měli 
přistup k citlivým klientským datům. Školení byla také zaměřená odborně na různé technologie 
a nástroje, které jsou v HCI a.s. využívány. Tyto schůzky probíhaly i mezi jednotlivými IT 

centry, buď příjezdem školitele na pobočku, nebo formou videokonference, kdy školiteli byli
většinou sami zaměstnanci.

Jelikož jsou v HCI.a.s. zaměstnanci pracující s různými aplikacemi, dostane každý 
takzvaně čistou instalaci (Operační systém a základní programy) a následně si vše potřebné 
doinstaluje sám. V mém případě šlo o vývojové prostředí pro technologii Java, konkrétně to byl 
Eclipse a vývojové prostředí k SŘBD Oracle, PL/SQL Developer. U vývojového prostředí 
Eclipse jsme následně nastavili různá rozšíření, která nám později ulehčila práci. 
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Nedocenitelným a velice používaným pomocníkem při tvorbě JUnit testů byl například plug-in 
pro zobrazení pokrytí zdrojového kódu. Další nástroje, které jsme k naší práci používali byl 
Tortoise SVN, což je systém pro správu a verzování zdrojových kódů, a také Enterprise 
Architect ve verzi LITE, který mi sloužil pro čtení třídních diagramů v jazyce UML. 

2.2 Příprava k řešení zadaného úkolu

Po absolvování „seznamovací“ fáze jsme byli přiděleni k týmu, kde jsme se dozvěděli 
náplň naší práce. Jednalo se o sjednocení architektury v jednom z modulů aplikace HomeR. 
Cílem bylo zvýšení efektivity a jednotná práce s tímto modulem. Konkrétně se jednalo o změnu 
přístupu k databázi z technologie JDBC s ručním řízením transakcí na přístup pomocí 
technologie iBatis a deklarativních transakcí.

Šlo o typický příklad refactoringu, kdy se mění pouze architektura, ale stávající 
funkcionalita musí být zachována.

Výchozí stav tohoto modulu byl takový, že část byla přepsána podle nových pravidel a 

část byla stále nezměněna. Přesněji řečeno část modulu již využívala framework iBatis, ale 
zbytek stále fungoval na technologii JDBC.

3 Zvolený postup řešení zadaného úkolu

Prvním krokem našeho úkolu bylo napsat JUnit testy pro metody využívající klasického 
JDBC a následně je spustit na stávající technologii JDBC. Pokud proběhne testování v pořádku, 
může se přistoupit k přepisu existující JDBC implementace do frameworku iBatis. Nemělo by 
však dojít ke změně funkcionality aplikace, ale pouze ke změně architektury. Nakonec se opět  
provede testování pomocí vytvořených JUnit testů, nyní již nad nově implementovaným 
frameworkem iBatis.

Na kvalitě provedení testů záležel celý projekt. Protože při jejich špatné implementaci 
by se nemusely zjistit případné chyby v novém řešení pomocí frameworku iBatis. V nejhorším 

scénáři by se tyto chyby mohly dostat až do ostrého provozu, což je nepřípustné. Z tohoto 
důvodu byla ještě naplánována kontrola implementace jinými programátory.

Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru, takže v době psaní této bakalářské práce 
dokončujeme první fázi, konkrétně vytváření JUnit testů. Proto podrobněji popíši pouze tuto 
část našeho úkolu.
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Při vytváření JUnit testů jsme nejdříve vytvořili třídu, kde byly postupně přidávány 
statické metody, které měli za úkol nastavit hodnoty vlastností jednotlivých objektů. Hodnoty 
byly reálné záznamy, získané přímo z databáze. Dále jsme vytvořili třídy s testovacími 
metodami, kde bylo našim úkolem, implementovat JUnit testy. Testované metody sloužili 

k vybírání, ukládání a úpravě dat v databázi. Z důvodu ukládání nových záznamů do databáze, 
jsme vytvořili speciální metodu, která mazala nově vložené data ihned po skončení každého 

JUnit testu. To znamená, že v databázi nesměly zůstat žádné záznamy, které jsme dočasně pro 
potřebu testů vytvořili. U metod sloužících pro změnu dat v databázi, jsme nemodifikovali již 
existující záznamy, ale nejprve jsme vytvořili nový záznam a teprve u něj prováděli úpravu.

3.1 Předvedení obecného postupu při vytváření Junit testu

Nyní popíši typický postup při testování metody, měnící stávající záznam v databázi, 
protože obsahuje všechny operace, které jsme používali.

Nejdůležitějším a také prvním krokem bylo zjistit, jak přesně metoda funguje. To 

znamenalo i procházení jednotlivých procedur v databázi, které testovaná metoda využívala. 
V dalším kroku bylo zapotřebí zjistit, s jakými tabulkami daná metoda pracovala. Pokud jsme 

měli tyto informace, mohli jsme připravit statické metody starající se o nastavení hodnot 
jednotlivých objektů. Dalším důležitým bodem bylo zajištění odstranění nových záznamů, které 
jsme díky testovací metody v databázi vytvořili. To bylo zajištěno již zmíněnou speciální 
metodou

Po provedené přípravě jsme mohli přistoupit k samotné implementaci JUnit testů. 
Nejprve jsme použili statickou metodu, která nám vrátila objekt s již nastavenými vlastnostmi. 
Poté jsme zavolali metodu, která vkládala nový záznam do databáze. Po úspěšném provedení 

bylo potřeba zkontrolovat správnost uložení. To spočívalo v porovnání hodnot vlastností
objektu získaného z databáze s hodnotami dat, které jsme do databáze ukládali. 

Samotný objekt jsme získali zavoláním metody, která nám vrátila požadovaný záznam 
z databáze. Pokud se hodnoty shodovaly, mohli jsme přistoupit k úpravě tohoto záznamu. Další 
postup již byl téměř totožný s výše uvedeným, pouze místo volání metody pro ukládání, byla 
použita metoda pro změnu stávajícího záznamu. Pokud změny 
proběhly správně, což se zjistilo opětovnou kontrolou mohli jsme tento test považovat za 
splněný.

Výše uvedený příklad je popsán v obecné formě, proto bych se zaměřil na určité body, 
které považuji za důležité zmínit.
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Z předvedeného postupu vyplývá, že jsme pro práci s databází využívali stávajících 
metod. Ne vždy to ale bylo možné. V tomto případě jsme přistupovali k databázi přímo pomocí 
třídy JDBC Template, díky které jsme prováděli dotazy typu  SELECT, INSERT, UPDATE 
i DELETE. S tím souviselo i řízení transakcí, které jsme museli provádět ručně. Některé metody 

provádějící výběr z databáze nevracely pouze jeden, ale pole několika objektů. Bylo proto nutné 
zajistit uložení několika záznamů, abychom při spuštění testované metody dostali zpět pole 

naplněné více záznamy. Následně proběhla kontrola na počet prvků v poli. V případě 
pozitivního výsledku jsme už jenom porovnali nastavené hodnoty vlastností objektů.

Při implementaci testů se vyskytlo mnoho variant řešení provázející nejrůznější 
problémy, které bylo potřeba řešit. Například práce s časem a datem.

4 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti 
získané v průběhu studia uplatněné při praxi

Základní znalostí potřebnou pro mou práci ve společnosti HCI a.s. byl jazyk Java. 
V mém případě se jednalo o verzi 1.4 a 1.5. Tento jazyk byl předpokladem pro úspěšné 
zvládnutí přijímacího řízení, protože jsem se ucházel o pozici Java programátora. S tímto 
jazykem souvisí i hlavní náplň mé práce a to je JUnit testování. V průběhu praxe jsem téměř 
výhradně pracoval na tvorbě JUnit testů. Dále musím zmínit znalost dotazovacího jazyka SQL, 
který jsem v mnoha řešeních zadaného úkolu použil, jelikož testované metody sloužili pro práci 

s databází.

Důležitou dovedností byla práce v týmu. Při studiu jsem se účastnil několika projektů, 
které byly řešeny ve skupině více lidí, kdy byla potřeba mít přesně definovány úkoly k jeho 
úspěšnému dokončení. Myslím si, že i  tyto zkušenosti mi pomohli se rychleji přizpůsobit mé 
pozici v týmu. Samozřejmě i samostatnost zde byla velice potřebná. Tu jsem při studiu získal 
zase při řešení samostatných úkolů. Neméně důležitou dovedností byl časový odhad, který jsme 
aplikovali každý týden na společných schůzkách s našimi řešiteli a vedoucími. Na těchto 
schůzkách jsme museli uvést odhad na další týden v podobě předpokládaného počtu splněných 
testů. U samostatných úkolů ve škole je také důležité si správně rozvrhnout čas, takže se této 

dovednosti dalo také využít také zde, ikdyž ne vždy se podařila na sto procent.
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5 Znalosti a dovednosti scházející v průběhu 
odborné praxe

V průběhu mého působení ve společnosti HCI a.s. jsem absolvoval několik odborně 
zaměřených školení, takže jsem si některé své neznalosti mohl doplnit. Popřípadě jsem se mohl 
zeptat kolegů z týmu, pokud jsem něco neznal, nebo něčemu nerozuměl.

Konkrétně mi ale chyběly znalosti práce s SVN. Při studiu jsem se s tímto systémem 
příliš nesetkal a pro tvorbu projektů jsem ho nikdy nevyužíval. Například problematika 
transakcí v databázi mi byla cizí. Tento nedostatek byl způsoben tím, že předmět zabývající se 

touto problematikou probíhal ve stejném semestru jako vykonávaná praxe. Postupně jsem však 
dostal vysvětlení jak ze strany kolegů z týmu, tak ve škole. Poslední chybějící znalostí byly 

pokročilejší technologie, které jsem při práci používal.Například technologii JDBC jsem si 
v základním rozsahu nastudoval sám.

6 Dosažené výsledky průběhu odborné praxe a 
její celkové zhodnocení

Odborná praxe mne velice obohatila mnoha poznatky. Proto bych rád uvedl některé z 

nich.
Především to bylo poznání pokročilých technologií v oblasti Javy jako je JDBC. Dále 

také získané znalosti k aplikaci, se kterou jsem denně pracoval. Jedná se o vývojové prostředí 
Eclipse. Toto prostředí jsem již dříve používal, avšak pro práci na zadaném úkolu, bylo potřeba 
se s ním lépe a detailněji seznámit. Jako příklady bych rád uvedl rozšíření programu v podobě 
nejrůznějších „plug-inů“ a nastavení vlastností programu.Vyzdvihl bych také možnost si 
prohloubit znalosti v práci s databázemi Oracle.v programu Pl/SQL Developer. 

Práce na projektu stále pokračuje, z důvodu dlouhodobějšího charakteru tohoto úkolu. 
V době tvorby této bakalářské práce dokončujeme první fázi, což je vytváření JUnit testů. 

Následně se provede kontrola správnosti řešení odpovědnými řešiteli a vy případě pozitivního 
výsledku bude započat fáze druhá.  Konkrétně dojde k přepisu existující JDBC implementace 
do frameworku iBatis, která se v poslední fázi otestuje vytvořenými JUnit testy.

V případě, že výsledek testů bude pozitivní, dojde k zakomponování nové 
implementace do daného modulu. Poté se provede závěrečné testování celého modulu na úrovni 
klientské aplikace. Toto testování již bude v kompetenci testerů. Nakonec bude odstraněna stará 
implementace.
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Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo popsat odbornou praxi vykonanou v Home Credit 
International a.s..

Když jsem přibližně před rokem zjistil, že pro studenty existuje možnost vykonávat 
odbornou praxi ve specializovaných firmách, neváhal jsem a chopil se příležitosti. Na webových

stránkách školy jsem si z uvedených firem vybral hned několik, které nabízely praxi v oblasti 
softwarového vývoje. Byl jsem mile překvapen množstvím a různorodostí volných pozic pro 

studenty. Nejvíc mne zaujala nabídka Home Credit International a.s.. Po úspěšném absolvování 
vstupních pohovorů jsem se začlenil do týmu vývojářů této společnosti. Nastavené pracovní 
podmínky pro studentskou praxi byly maximálně vstřícné s ohledem na studium.

Tato praxe mne velmi obohatila v mých teoretických znalostech a také v praktických 
dovednostech. Rád bych ocenil přátelský a vstřícný přístup zaměstnanců firmy ke studentům.

Možnost vykonávat odbornou praxi ve specializované firmě jsem využil a vůbec toho 
nelituji proto bych vřele doporučil studentům vysoké školy aby se aktivně zajímali o nabízené 
odborné praxe. Domnívám se, že vědomosti nabyté během studia na vysoké škole a poznatky 
z odborné práce přispějí k lepšímu uplatnění na trhu práce.
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