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Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu aplikace pro tvorbu objednávkových 

formulářů v programu Microsoft Excel s použitím programovacího jazyka VBA. 

Aplikace přinese společnosti HighTech Industries s.r.o. výrazné urychlení a zjednodušení 

procesu objednávání produktů od dodavatelů. 

Abstract 

Bachelor thesis is focused on design of application for creating order form in program 

Microsoft Excel using VBA. Application will bring company HighTech Industries s.r.o. 

significant speed-up and simplification of proces ordering products from suppliers. 
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ÚVOD 

V současné době počet elektronických obchodů v České republice rapidně narůstá. Tím 

narůstá i počet jedinců, kteří na internetu různé produkty nakupují. Každá společnost, 

která elektronický obchod provozuje, má logicky zájem s přehledem vyřizovat 

objednávky zákazníků, stále růst a vyvíjet se správným směrem. Proto pro ni 

automatizace rutinních procesů je nezbytnou záležitostí. Je tedy velice důležité, aby 

informační systém společnosti tyto rutinní procesy co nejvíce usnadňoval. Zaměstnanci 

se pak mohou věnovat úkolům, kde jsou opravdu potřební. V této bakalářské práci řeším 

právě tuto problematiku pomocí nástroje Visual Basic for Applications v 

kancelářském programu Microsoft Excel.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh podpůrné firemní aplikace pomocí 

programovacího jazyku VBA. Tato aplikace usnadní společnosti HighTech Industries 

s.r.o. proces objednávání produktů od dodavatelů. Aplikace nabídne rychlou a efektivní 

tvorbu objednávkových formulářů. Tyto objednávkové formuláře jsou vzhledem ke 

strategii podnikání společnosti klíčové a to v tom smyslu, že dodavateli jasně říkají, které 

produkty má vyrobit a následně kdy a jak nachystat k expedici. 

Bakalářská práce je strukturována na tři větší části. 

V první části jsou popsány teoretická východiska bakalářské práce. Zde se zabývám 

z teoretického hlediska pojmy, které přímo souvisí s dalšími částmi bakalářské práce. 

Konkrétně stručně popisuji programovací jazyk VBA, vysvětluji pojmy informační 

systém a datový model a popisuji jeden z nástrojů strategického řízení společnosti, kterým 

je SWOT analýza. Nakonec této teoretické části popisuji metodu HOS 8 jakožto nástroj 

pro posouzení efektivnosti informačních systému. 

V druhé části se zaměřuji na stručný popis společnosti HighTech Industries s.r.o., 

provádím obecnou SWOT analýzu společnosti, posuzuji efektivnost stávajícího 

informačního systému pomocí metody HOS 8 a na závěr analýzy současného stavu 

detailněji analyzuji, jak ve společnosti funguje proces objednávání výrobků. Tato část 

práce byla taktéž použita pro tvorbu dokumentů nezbytných pro čerpání státních dotací. 

Třetí a zároveň poslední část se zabývá samotným návrhem podpůrné firemní aplikace 

v prostředí programu Microsoft Excel s výrazným přispěním programovacího jazyka 

Visual Basic for Applications. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Tato kapitola je věnována teoretickým východiskům, která jsou nezbytná ke zvládnutí 

praktické části bakalářské práce. Budou zde vymezeny základní pojmy v teoretické 

rovině. Konkrétně tedy uvedení do programovacího jazyka VBA, SWOT analýzy a 

metody HOS 8. 

2.1   VBA 

Pod pojmem VBA se rozumí zkratka Visual Basic for Applications. VBA je objektový 

programovací jazyk vyvinutý společností Microsoft. Jazyk VBA dnes obsahují téměř 

všechny produkty z balíku MS Office, nejoblíbenější je ale zejména v produktu Microsoft 

Excel, kde nám umožnuje vyvíjet vcelku složité a efektivní programy, analyzovat data, 

rozpočtování, prognózování, vytvářet formuláře a mnoho dalších věcí (1). 

„Pokud mluvíme o VBA, nemluvíme o Excel VBA, Word VBA, nebo Access VBA. Syntaxe 

jazyka je pro všechny aplikace stejná, liší se pouze objektový model aplikace, se kterou 

pracujeme“ (2, s. 12). 

2.1.1 Vznik VBA 

V roce 1963 navrhla dvojice John Kemeny a Thomas Kurtz původní verzi 

programovacího jazyka, který se jmenoval BASIC. Autoři si na začátku vývoje stanovili 

cíle, které přetrvaly až do dnešních modifikací. Patří mezi ně jednoduchost pro 

začátečníky, obecnost, rozšiřitelnost pro pokročilé uživatele, srozumitelné reportování 

chyb atd. (3). 

V letech osmdesátých vytvořil Microsoft pro svoje operační systémy MS-DOS a PC-DOS 

několik verzí BASICU, které zahrnovali některé předchozí verze. Především díky 

Microsoftu v letech 1987-1988 vznikal velice populární Visual Basic, ze kterého 

současně vznikl VBA, který měl a stále má uplatnění výhradně v kancelářském balíku 

Microsoft Office (3). 
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VBA má se svým velkým bratrem VB společný základ. Jádro jazyku je dnes již součástí 

instalace Microsoft Office a to od roku 2000. Komunikace pak probíhá přes uživatelské 

formuláře a moduly kódu (2). 

2.1.2 Objekty a kolekce 

Ve VBA existuje pouze jeden objektový model, liší se pouze objekty jednotlivých 

aplikací, jejich metody a vlastnosti. Úplný přehled objektů VBA nám dává tzv. Object 

model map obsažený v nápovědě programu (2). 

Mezi základní objekty patří hlavní objekt Application, který leží nejvýše v objektové 

hierarchii a tak v sobě obsahuje všechny ostatní objekty (2). 

 

Obr. 1: Ukázka nadřazenosti objektu Application v Microsoft Excel. (Zdroj: VBA objektový prohlížeč) 

Z dalších významných objektů programu Microsoft Excel je třeba zmínit objekt 

workbook (sešit) nebo worksheet (list), bez kterých by tento tabulkový kalkulátor nemohl 

pracovat. Objektem je tedy například celý sešit, jednotlivý list, buňka, graf, jakýkoliv 

výběr, obrázek atd. Tyto různé objekty mají pak svoje různé metody a vlastnosti. Objekty 

se zde obecně spojují pomocí tečky např. Application.Worksheets(“Sheet1”) (2). 

„Kolekce je skupina objektů stejné třídy (a kolekce sama je objektem)“ (4, s. 119). 
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Při vysvětlování významu kolekce zůstaneme u programu Microsoft Excel, který je pro 

tyto didaktické účely nejvhodnější. Nejznámější kolekce je zde tzv. Workbooks. Jedná se 

o všechny otevřené objekty Workbook, zkrátka o všechny otevřené sešity. Kolekce 

Worksheets je pak kolekcí všech objektů Workbook a to bez ohledu na to, zda jsou 

otevřeny či nikoliv. Tyto drobné rozdíly pak hrají vcelku významnou roli při práci s nimi. 

Další detaily lze opět najít v objektovém prohlížeči programu (4). 

2.1.3 Výhody a nevýhody VBA 

Obecně jednou z hlavních výhod tohoto programovacího jazyka je ten fakt, že je již v ceně 

kancelářského balíku MS Office. Umožňuje levně tvořit rozsáhlé a efektivní aplikace. 

VBA je v celku jednoduchý a uživatelsky přívětiví (5). 

Samozřejmě je zde i mnoho výhod, které vnímá především vývojář. Mezi takové výhody 

a klíčové rysy VBA patří: 

 vytváření vlastních strukturovaných programů přímo v aplikacích (Excel, Access 

atd.), 

 umožnění využít veškerý potenciál MS Office, 

 výkonná analýza dat, 

 možnost tvorby dialogů a formulářů profesionálního vzhledu, 

 velmi snadný postup přidávání ovládacích prvků, 

 moduly, které obsahují kód, zůstávají před běžným uživatelem programu skryty, 

 využití technologie DAO a ADO pro snadnou práci s externími databázemi, 

 možnost pomocí VBA řídit a ovládat jiné aplikace, které podporují technologii 

Automation (např. AutoCAD), 

 možnost znalosti VBA využít ve všech produktech MS Office (4). 
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Největší nevýhodou VBA je logicky to, že neumí vytvářet .exe aplikace, protože jak již 

bylo zmíněno výše jedná se pouze o doplněk programů od společnosti Microsoft. Tento 

nedostatek se dá smazat tím, že použijeme klasický VB, jehož cena je podstatně vyšší a 

ostatně i jeho účel je jiný (5). 

2.2   Informační systém 

„Informační systém můžeme chápat jako množinu prvků, jejich vzájemných vazeb a 

určitého chování“ (6, s. 4). 

 

Obr. 2: Grafické znázornění informačního systému. (Upraveno dle 6, s. 4) 

Pokud se bavíme o informačních technologiích, tak se pod pojmem informační systém 

myslí jeho hardware a software (6). 

Informační systém je v dnešní době pro podnik již povinností. Existuje mnoho důvodů 

proč tomu tak je. Mezi takové důvody například patří ty fakty, že informační systém 

podniku přináší mnoho finančních i časových úspor a lepší postavení na trhu (6). 
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2.3   Datový model 

Při tvorbě informačních systému nevystačíme s pouze jednou strukturou věty. Každý typ 

datového objektu patřícího do informačního systému potřebuje mít svoji vlastní 

samostatnou datovou strukturu. V informačním systému je potřeba vytvořit co nejvíce 

vypovídající obraz reality, tak aby data při vložení do systému realitě zcela odpovídala. 

(7). 

V současnosti existují tři hlavní datové modely, které lze při návrhu použít (7). 

2.3.1 Lineární datový model 

V těchto datových modelech neexistuje žádná vazba mezi jednotlivými tabulkami. 

Zároveň se ale jedná o jediný datový model, který se dá implementovat na jakémkoliv 

médiu. Příkladem tohoto modelu je typicky papírová kartotéka u lékaře, kde jednotlivé 

karty s údaji jsou seřazené za sebou v šuplíku (7). 

2.3.2 Relační datový model 

Relační datový model je v současnosti nejpoužívanější. Vzniká spojením několika 

lineárních modelů dohromady pomocí primárního a cizího klíče. Spojení tabulek není 

trvalé, vzniká v okamžiku, kdy je třeba mít společně k dispozici data ze všech 

propojených tabulek (7). 

2.3.3 Objektový datový model 

Jedním z nejnovějších datových modelů je datový model objektový. Tyto modely jsou 

vystavěny na objektech. Tyto objekty mají kromě svých atributů definovány také metody, 

které určují, jak se objekt chová. Každý objekt v databázi má svůj unikátní identifikátor 

tzv. OID, pomocí jehož lze mezi objekty vést přímé vazby. Samozřejmě v objektovém 

datovém modelu mohou existovat i vazby relační (7). 
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2.4   Vývojový diagram 

Vývojový diagram patří k jednomu z nejpoužívanějších diagramů. Lze v něm velice 

dobře graficky zachytit větvení algoritmu podle toho, zda jsou požadované podmínky 

splněny či nikoliv. Následující obrázek reprezentuje celosvětově nejčastější používané 

značky v tomto diagramu (7). 

 

Obr. 3: Nejpoužívanější značky vývojového diagramu. (Upraveno dle 7, s. 90) 

2.5   SWOT analýza 

„Cílem SWOT analýzy je identifikovat to, do jaké míry je současná strategie firmy a její 

specifická silná a slabá místa relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které 

nastávají v prostředí“ (8, s. 103). 
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Pojmem SWOT analýza představuje analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb. Skládá se ze dvou větších částí, a to z vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. 

Vnitřní prostředí společnosti představuje analýza silných a slabých stránek někdy 

označovaná jako tzv. SW analýza. Analýzu vnějšího prostředí pak představuje analýza 

příležitostí a hrozeb někdy označována jako tzv. OT analýza. Zde je třeba zdůraznit, že 

se analyzuje jak makroprostředí společnosti, tak i její mikroprostředí (8). 

 
Obr. 4: Tabulkové uspořádání SWOT analýzy. (12) 

2.5.1 Silné stránky 

Silné stránky (anglicky strengths) společnosti jsou kladné vlivy, které přispívají 

k úspěchu společnosti a tím výrazným způsobem ovlivňují i jeho prosperitu. Nejvíce 

důležitými silnými stránkami jsou ty silné stránky, které pro společnost znamenají 

konkurenční výhodu a dlouhodobě přináší zisk. Patří mezi ně různé schopnosti, 

dovednosti nebo například zdroje, které společnost zvýhodňují vzhledem ke konkurenci 

a trhu (9).  
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Příklady silných stránek společnosti mohou vypadat následovně: 

 tradice značky, 

 zákazníky prověřené kvalitní výrobky, 

 nízké náklady výroby, 

 dobrá finanční situace, 

 fungující servis, 

 kvalifikovaní zaměstnanci, 

 schopnosti managementu, 

 cenová politika, 

 kvalitní technické vybavení, 

 vysoká úroveň výzkumu atd. (10). 

2.5.2 Slabé stránky 

Slabé stránky (anglicky weaknesses) jsou pravým opakem stránek silných. Znamenají 

určitá kritická místa, omezení nebo třeba nedostatky ve společnosti, které brání úspěchu 

a prosperitě. Společnost by se měla snažit tyto slabé stránky eliminovat, nebo se alespoň 

snažit snížit jejich dopad (9). 

Příklady slabých stránek společnosti mohou vypadat následovně: 

 zastaralý strojní park, 

 vyšší zadluženost, 

 nedostatky v podnikovém informačním systému, 

 nízký obrat, 
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 slabý nebo neúčinný marketing, 

 nekvalitní výrobky, 

 špatné vztahy se zákazníky, 

 špatná pověst podniku, 

 pomalý vývoj a výzkum, 

 obtížné rozeznání od konkurenčních výrobků, 

 špatná pozice na trhu atd. (10). 

2.5.3 Příležitosti 

Příležitosti (anglicky opportunities) na rozdíl od silných a slabých stránek leží mimo 

kontrolu pracovníků společnosti a většinou působí nekontrolovatelně. Jedná se o další 

možnosti pro společnost, s jejichž realizací se zvyšují vyhlídky lepšího využití 

dostupných zdrojů a splnění stanovených cílů. Tyto příležitosti plynou ze situací, které 

společnost zvýhodňují před konkurenty. Představují je ty oblasti, ve kterých má 

společnost předpoklady pro úspěšnou realizaci marketingové činnosti a získání 

konkurenční výhody (10) (11). 

Příklady příležitostí společnosti mohou vypadat následovně: 

 vstup na nové trhy, 

 neexistence konkurence pro dané výrobky, 

 konec průmyslového vlastnictví na určité výrobky konkurence, 

 nové technologie, 

 státní dotace, 

 postupné získání klíčových zaměstnanců nebo zákazníků konkurence, 
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 spolupráce s partnery na vývoji atd. (9). 

2.5.4 Hrozby 

Hrozby (anglicky threats) stejně jako příležitosti leží mimo kontrolu pracovníků 

společnosti. Jedná se o určité faktory externího prostředí, které pro společnost mohou 

znamenat zhoršenou pozici na trhu, hrozbu úpadku a nebezpečí neúspěchu. Obecně to 

tedy jsou různé situace, které by mohly velice negativně ovlivnit vývoj společnosti (10) 

(11). 

Příklady hrozeb společnosti mohou vypadat následovně: 

 zlepšení nabídky ze strany konkurence, 

 nepříznivé zákony a normy, 

 zhoršující se konkurenční postavení na trhu, 

 silné postavení konkurence na trhu, 

 příchod nové konkurence na stávající trhy, 

 růst prodeje substitutů, 

 růst vyjednávací síly zákazníků nebo dodavatelů atd. (9). 

2.5.5 Výhody a nevýhody SWOT analýzy 

SWOT analýza má mnoho výhod i nevýhod. Tyto skutečnosti znázorňuje následující 

tabulka na další straně. 
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Tab. 1: Výhody a nevýhody SWOT analýzy. (8) (9) 

Výhody Nevýhody 

 Univerzální 

 Vcelku jednoduchá 

 Pomáhá rychle určit aktuální 

situaci společnosti a identifikovat 

reálné předpoklady pro vývoj 

budoucích aktivit  

 Příliš statická 

 Velice subjektivní 

 V důsledku subjektivity časté 

zkreslování reality 

 Přínos pro tvorbu strategických 

marketingových dokumentů není 

nikterak podstatný  

 

2.6   METODA HOS 8 

Metoda HOS 8 je použitelná ve fázi přípravy informační strategie společnosti a poskytuje 

sourodý pohled na její informační systém. Tento pohled je uplatňován jako hodnocení 

osmi oblastí informačního systému. Tyto oblasti jsou uvedeny v následující tabulce (13). 

Tab. 2: Oblasti hodnocení metody HOS 8. (14, s. 16) 

Označení oblasti metody HOS 8 Zkratka oblasti 

Hardware HW 

Software SW 

Orgware OW 

Peopleware PW 

Dataware DW 

Customers CU 

Suppliers SU 

Management IS MA 
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Pojmenování jednotlivých oblastí zcela nevystihuje jejich pojetí, to je tedy následující: 

 Hardware (HW) – zde se zkoumá fyzické vybavení ve vztahu k jeho bezpečnosti, 

spolehlivosti a použitelnosti se softwarem, 

 Software (SW) – v této oblasti se zkoumá programové vybavení, jeho funkce a 

snadnost používání s ovládáním, 

 Orgware (OW) – tato oblast obsahuje pravidla pro provoz informačních systémů 

a nemálo důležité doporučené pracovní postupy, 

 Peopleware (PW) – je oblast, která je zaměřená na uživatele informačního 

systému, konkrétně zkoumá jejich vztah k rozvoji a podpoře při užívání, metoda 

HOS 8 nemá za cíl nijak hodnotit odborné kvality a schopnosti uživatelů, 

 Dataware (DW) – jak z názvu vyplývá, tak tato oblast zkoumá data, která jsou 

uložena a používána v informačním systému ve vztahu k bezpečnosti, dostupnosti 

a jejich správě, metoda HOS 8 nemá za cíl hodnotit množství a přesnost uložených 

dat, ale to, jak je uživatel může využít nebo spravovat, 

 Customers (CU) – oblast zkoumá, co má informační systém zákazníkům 

poskytovat a jak je tato oblast řízená, metoda HOS 8 nemá za cíl zkoumat 

spokojenost zákazníků z informačním systémem, ale pouze způsob řízení této 

oblasti, 

 Suppliers (SU) – tato oblast zkoumá, co informační systém vyžaduje od 

dodavatelů a jak je vůbec oblast řízena, metoda HOS 8 nemá za cíl zkoumat 

spokojenost zkoumaného podniku se stávajícími dodavateli, pouze způsob řízení 

vzhledem k dodavatelům, 

 Management IS (MA) – poslední oblast metody HOS 8 zkoumá vztah řízení 

informačního systému s informační strategií a dodržováním stanovených pravidel, 

metoda HOS 8 nemá za cíl zkoumat znalosti managementu IS (13). 

K výše vyjmenovaným a vysvětleným oblastem existují kritéria, pomocí kterých se 

identifikují stavy jednotlivých oblastí. Pro každou oblast byly vytvořeny sady kontrolních 
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otázek, které mají formu dotazníku. Odpovídá se výběrem jedné možnosti ze škály 

odpovědí, která má pět stupňů. Každý stupeň škály má pak svoji ordinální hodnotu, která 

představuje bodové ohodnocení. Tento způsob odpovědi na kontrolní otázky je pak 

z hlediska vyhodnocení vcelku jednoduchý (13). 

Poté, co jsou kontrolní otázky vyplněny osobou, která nezná bodovou dotaci dané 

odpovědi, je třeba určit hodnotu stavu dané oblasti. Tato hodnota stavu dané oblasti se 

vypočítá jako aritmetický průměr ordinálních hodnot kontrolních otázek, přičemž je třeba 

vyloučit otázky s maximálním a minimálním bodovým ohodnocením pro danou oblast. 

Konečná hodnota stavu oblasti se získá po zaokrouhlení na celé číslo, které pak 

reprezentuje úroveň oblasti (13) (14). 

Na závěr metody HOS 8 je potřeba zjistit souhrnný stav informačního systému a charakter 

jeho vyváženosti. Souhrnný stav informačního systému je minimální hodnota stavů ze 

všech osmi analyzovaných oblastí. Za zcela vyvážený informační systém se považuje ten 

systém, u kterého platí, že souhrnný stav systému se rovná hodnotám jednotlivých oblastí. 

Za vyvážený informační systém se považuje ten systém, u kterého platí, že hodnoty 

jednotlivých oblastí jsou maximálně o jeden větší nebo menší než hodnota souhrnného 

stavu informačního systému. Nevyvážené informační systémy jsou všechny, které 

nesplňují podmínky pro vyvážené. Tyto skutečnosti se zakreslují do paprskového grafu, 

ze kterého je situace informačního systému mnohem přehlednější. Na základě 

souhrnného stavu informačního systému je možné formulovat závěry a různé doporučení 

na zlepšení (13) (14). 
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Graf 1: Příklad grafického znázornění metody HOS 8. (15) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato analytická kapitola bude rozdělena na tři části. V první části se zaměřím na stručný 

popis společnosti, pro kterou v této bakalářské práci budu vytvářet podpůrnou aplikaci. 

Druhá část bude věnována analýze SWOT a metodě HOS 8, které odhalí hodně informací 

o stavu, v němž se společnost právě nachází. Ve třetí části analýzy společnosti podrobněji 

analyzuji a přiblížím problematiku procesu objednávání výrobků od dodavatelů.  

3.1   Základní informace a historie společnosti 

Název společnosti HighTech Industries s.r.o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČO 03494942 

DIČ CZ03494942 

Předmět podnikání Obchod a služby 

Společnost HighTech Industries s.r.o. (dále jen „HTI“) vznikla v roce 2014. Tenkrát přišel 

nápad majitele, který působil jako obchodní zástupce společnosti Kolečkárna Tlumačov 

s.r.o. (dále jen „Kolečkárna“) udělat B2C eshop výrobků, které Kolečkárna nabízela a 

stále nabízí pouze velkým stálým odběratelům. Vznikla tedy smlouva o obchodní 

spolupráci a elektronický obchod ekovovyroba.cz, na kterém se v současné době tyto 

kovovýrobky společně s výrobky od dalších dodavatelů nabízí koncovým zákazníkům 

pod svojí vlastní značkou. Společnost má v současnosti 3 zaměstnance a především vývoj 

elektronického obchodu z informatické stránky je řešen formou outsourcingu.  

 
Obr. 5: Logo společnosti. (16) 
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3.2   Předmět podnikání a organizační struktura 

V současné době hlavním a v podstatě jediným předmětem podnikání společnosti je 

obchod s českými výrobky z oblasti kovovýroby a zámečnictví jako jsou kolečka, rudly, 

plošinové vozíky, jiné nářadí na stavbu, ale i speciální produkty jako tepelně izolační 

konzole, nebo třeba nerezové sedáky. Majitel od začátku cílil pouze na elektronický 

obchod a elektronické katalogy zboží, nikoliv na kamennou prodejnu. Především díky 

tvrdě vyjednaným podmínkám s dodavateli neexistuje žádný firemní sklad ani mezisklad. 

Veškeré řízení všech procesů společnosti se provádí elektronicky ze sídla společnosti. 

Doprava je rovněž objednávána obchodním oddělením společnosti. Dodavatelé pak jen 

objednané přepravní společnosti předávají zboží ze svých skladů nebo výrobny pod 

značkou eshopu. Jedná se tedy o určitý druh dropshippingu, který je v tomto sortimentu 

českého zboží velmi málo rozšířený. 

 

Obr.  6: Grafické znázornění organizační struktury. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Jelikož společnost HTI je vcelku mladá, tak organizační struktura je velice jednoduchá. 

Jak již bylo zmíněno výše, společnost řídí jediný vlastník, který má pod sebou 3 

zaměstnance. Účetní, která se stará o finanční účetnictví firmy, které je firma povinna ze 

zákona vést. Komunikuje pouze s vlastníkem a nikým jiným. Dále je zde zaměstnanec, 

který má na starost správu a vývoj eshopu, webové stránky, SEO a výkonnostní 

marketing. Tento člověk odpovídá za svoje výsledky majiteli a komunikuje s obchodním 

zástupcem, především kvůli novým produktům eshopu. Posledním zaměstnancem je 



27 

 

zmiňovaný obchodní zástupce, který firmu reprezentuje, zastupuje a vyhledává na trhu 

nové dodavatele, kteří by vyhovovali potřebám společnosti. Jeho komunikace s majitelem 

je mnohem intenzivnější než u ostatních zaměstnanců zejména proto, že mají stejnou 

náplň práce a snaží se tuto mladou společnost hnát dopředu za lepšími zisky. 

Ve společnosti HTI je mladý kolektiv, který spolu pracuje teprve něco málo přes jeden 

rok. Za tu dobu se ale podle mého názoru už stihl zkoordinovat a pracuje kompaktně jako 

celek. Na jejich práci je vidět, že je zároveň jejich koníčkem a chtějí společnost i sebe 

rozvíjet dál. 

3.3   SWOT analýza  

V této části analýzy společnosti se zaměřím na velice známou a univerzální analýzu 

SWOT. Tato analýza bere v úvahu a hodnotí jak interní, tak i externí faktory, které 

ovlivňují dění ve společnosti HTI.  

3.3.1 Silné stránky 

Za úplně nejsilnější stránku společnosti považuji schopnost managementu vyjednávat 

výhodné podmínky s dodavateli. Společnost nedisponuje žádným skladem, ale díky 

kvalitním dodavatelům, kteří jsou vždy zároveň i výrobci se může tvářit a také tváří, že 

téměř vše zboží skladem má a velice rychle a s přehledem vyřizuje nové objednávky 

zákazníků. V souvislosti s těmito skutečnostmi jí nedělá problém úprava zboží na zakázku 

nebo vyřizování reklamací. 

Další silnou stránkou je dobré jméno a vztahy u stálých zákazníků eshopu. Čeští zákazníci 

středního věku v tomto oboru podnikání se rádi vrací k prověřené kvalitě českých 

výrobků. Jiné než české výrobky společnost na eshopu nenabízí. Tímto faktem podporuje 

i český průmysl. 

Důležitou silnou stránkou jsou ceny zboží. Díky dodavatelům, kteří jsou přímými 

výrobci, společnost garantuje nejnižší ceny. V některých případech až o desítky procent 

oproti konkurenci. 
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Shrnutí silných stránek společnosti vypadá následovně: 

 schopný management, 

 výhodné podmínky s dodavateli, 

 nulové náklady na skladování, 

 výborné vztahy se stálými zákazníky, 

 nabídka pouze českých produktů, 

 škálovatelnost produktů, 

 nízké ceny oproti konkurenci. 

3.3.2 Slabé stránky 

Největší slabá stránka společnosti paradoxně vyplívá ze silných stránek a je jí právě plná 

závislost na dodavatelích, neboť společnost bez vlastního skladu nebo alespoň vlastní 

přepravy nemůže nijak kontrolovat, jaké zboží dodavatel koncovému zákazníkovi posílá. 

Zboží může být poškrábané, špatně svařené, špatně smontované, jiného druhu atd. Zde 

samotná vzájemná důvěra prodejce a dodavatele nestačí. 

Společnost se na trhu pohybuje teprve něco málo přes rok a půl, proto má zatím vcelku 

úzký sortiment zboží. Další evidentní slabinou je sezónnost většiny zboží. To znamená, 

že poptávka po většině zboží v zimě je znatelně menší. Na této slabině vlastník 

společnosti HTI usilovně pracuje a snaží se najít nové dodavatele a produkty, které by se 

ve větším množstvím prodávaly i v zimě. 

Výrazná slabá stránka je vidět na nedostatečném využívání marketingu k získání nových 

zákazníků. Elektronický obchod není vidět tak, jak by mohl. Jelikož je společnost mladá, 

tak je třeba více investovat do reklamy, aby také zákazníci na druhé straně České 

republiky tuto značku znali.  

Poslední slabou stránkou je nevyužití automatizace procesu zejména při objednávání 

produktů od dodavatelů. Více tento problém rozvedu ve třetí části této kapitoly. 
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Shrnutí slabých stránek společnosti je následující: 

 plná závislost na dodavatelích, 

 úzký sortiment a sezónnost zboží, 

 nedostatečné využívání marketingu, 

 nízké povědomí o značce, 

 neautomatizovaný proces objednávání produktů od dodavatelů. 

3.3.3 Příležitosti 

Největší příležitostí je jednoznačně rozšíření sortimentu a to jak počtu, tak i druhů. 

V souvislosti s touto příležitostí se nabízí další a její právě lepší využití různých 

marketingových nástrojů, které by vedlo k většímu povědomí o značce elektronického 

obchodu a k postupnému získávání klíčových zákazníků konkurence např. pomocí 

rozesílání sestavených katalogů klíčovým zákazníkům konkurence atd. 

 

Další příležitost spočívá ve zřízení vlastní autodopravy prozatím alespoň stálým 

dodavatelům. To by umožnilo i částečnou kontrolu nad tím, co dodavatel koncovému 

zákazníkovi za zboží posílá.  

Poslední důležitou příležitostí je alespoň částečná automatizace procesu objednávání 

produktů od dodavatelů, což by ušetřilo denně mnoho času a tím i nákladů. 

Shrnutí příležitostí společnosti vypadá následovně: 

 rozšíření počtu a druhů sortimentu, 

 lepší využití marketingových nástrojů, 

 vlastní autodoprava stálým odběratelům, 

 postupné získávání klíčových zákazníků konkurence, 
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 automatizace procesu objednávání produktů. 

3.3.4 Hrozby 

Největší hrozba společnosti spočívá v ukončení spolupráce ze strany dodavatele. Jelikož 

společnost je plně závislá na dodavatelích, tak jakékoliv náhlé ukončení spolupráce 

společně se změnami podmínek nebo větších zvýšení cen dodavatelů by mohlo mít vliv 

na existenci společnosti. 

Další hrozbou, kterou je třeba zmínit je ztráta stálých odběratelů v důsledku např. snížení 

cen konkurence a tím jejich následné posílení. 

Mezi další hrozby patří ztráta zájmů zákazníku o kovovýrobky v důsledku vývoje 

modernějších materiálů a novějším technologiím. 

Shrnutí hrozeb vypadá následovně: 

 ukončení obchodní spolupráce ze strany dodavatele, 

 změna ceníku nebo podmínek dodavatelů, 

 snížení cen konkurence, 

 ztráta zájmu zákazníka o kovovýrobky. 
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3.3.5 Grafické znázornění a zhodnocení 

Následující tabulka znázorňuje graficky kompletní SWOT analýzu. 

Tab. 3: Grafické zobrazení SWOT analýzy. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Z výše uvedené SWOT analýzy je patrné, že se současnou strategií (podnikat bez skladů) 

je existence společnosti zcela závislá na jednotlivých dodavatelích. Tento druh podnikání 

SWOT + - 

V
N

IT
Ř

N
Í 

P
R

O
S

T
Ř

E
D

Í 

STRENGHTS - SILNÉ STRÁNKY 

 

 Schopný management 

 Výhodné podmínky s dodavateli 

 Nulové náklady na skladování 

 Výborné vztahy se stálými 

zákazníky 

 Nabídka pouze českých 

produktů 

 Škálovatelnost produktů 

 Nízké ceny oproti konkurenci 

 

WEAKNESSES - SLABÉ STRÁNKY 

 

 Plná závislost na dodavatelích 

 Úzký sortiment a sezónnost 

zboží 

 Nedostatečné využívání 

marketingu 

 Nízké povědomí o značce 

 Neautomatizovaný proces 

objednávání produktů od 

dodavatelů 

V
N

Ě
JŠ

Í 
P

R
O

S
T

Ř
E

D
Í 

OPPORTUNITIES – PŘÍLEŽITOSTI 

 

 Rozšíření počtu a druhů 

sortimentu 

 Lepší využití marketingových 

nástrojů 

 Vlastní autodoprava stálým 

odběratelům 

 Postupné získávání klíčových 

zákazníků konkurence 

 Automatizace procesu 

objednávání produktů 

 

THREATS – HROZBY 

 

 Ukončení obchodní spolupráce 

ze strany dodavatele 

 Změna ceníku nebo podmínek 

dodavatelů 

 Snížení cen konkurence 

 Ztráta zájmu zákazníka o 

kovovýrobky 
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je tedy velice rizikový, ale s minimálními náklady a dá se zvládat i při malém počtu 

zaměstnanců. Do budoucna by se společnost měla zaměřit na budování vlastního zázemí 

a dle uvážení i skladů, čímž by alespoň z části eliminovala závislost na dodavatelích. Dále 

by se měla zaměřit na výrazné rozšíření její nabídky produktů, reklamu, získání 

důležitých zákazníků konkurence a v neposlední řadě na vývoj eshopu a jeho 

informačního systému, který je v současné době sice pronajatý a plně funkční, ale 

v určitých procesech ne zcela efektivní. Na ostatní body SWOT analýzy nemá společnost 

velký vliv. 

3.4   Metoda HOS 8 

V této části analýzy současného stavu se zaměřím na metodu HOS 8, která zkoumá 

informační systém právě z osmi různých směrů a odhalí jeho slabiny, které je třeba ošetřit 

a odstranit. Pro zjištění úrovní jednotlivých oblastí byly použity doporučené kontrolní 

otázky. Pro ohodnocení úrovní jednotlivých oblastí (ui) této metody budou použity 

hodnoty z následující tabulky. 

Tab. 4: Stupnice ohodnocení oblastí. (13) 

Hodnota stavu i-té oblasti Úroveň i-té oblasti 

1 Velmi nízká 

2 Nízká 

3 Střední 

4 Vysoká 

5 Velmi vysoká 

3.4.1 Oblasti metody HOS 8 

V této podkapitole detailněji rozvedu jednotlivé oblasti metody HOS 8. 

Hardware 

Ve společnosti se nachází čtyři stolní počítače a dva počítače přenosné. Stolní počítače 

jsou vybavené dvoujádrovým procesorem Intel Pentium G3260 o frekvenci 3,3 GHz, 
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4GB operační pamětí a harddisky o paměti 0,5TB. U počítačů přenosných je výkon ještě 

o něco vyšší. Společnost nepoužívá a neplánuje používat nijak zvlášť náročný software, 

takže by zde neměly hrozit problémy s výkonem. Dále společnost používá moderní 

multifunkční zařízení SAMSUNG SL - C480W, které se stará o tisk, skenování a 

kopírování firemních dokumentů. Jelikož je společnost zatím velmi malá, tak celá 

počítačová síť je velmi jednoduchá. O všechny síťové služby se stará výkonný aktivní 

prvek ASUS RT-AC1200G+, který plní funkci routeru, switche i přístupového bodu. Toto 

zařízení plně zvládá pokrýt potřeby společnosti. Úroveň této oblasti je střední. 

Software 

Všechny počítače společnosti využívají operační systém Windows 10, kancelářský balík 

MS Office 2016. Stolní počítač, na kterém pracuje účetní je navíc vybaven programem 

POHODA 2017 Mini od známé společnosti Stormware. Provoz elektronického obchodu 

společnosti je pomocí systému, který je pronajatý od společnosti Shoptet a je řešen 

formou portálového přístupu. Co zde ale zásadně chybí je software, který by alespoň 

částečně sjednotil ceníky a produkty všech dodavatelů, automatizoval a zjednodušil 

objednávání právě těchto produktů. Úroveň této oblasti kvůli poslednímu nedostatku je 

nízká. 

Orgware 

Majitel si ze všemi zaměstnanci vyjasnil pravidla, jak by se měli chovat, jaké mají 

oprávnění a odpovědnost. Jelikož je společnost malá (jak již bylo několikrát zmíněno 

výše), tak zde neexistují žádné manuály a bezpečnosti předpisy. Vše je založeno na 

vzájemné důvěře a osobní komunikaci. Úroveň této oblasti je nízká. 

Peopleware 

Uživatelé informačního systému jsou kvalitně zaškoleni a úlohy, které mají 

s informačním systémem provádět, tak zvládají dobře. Současný IS je vcelku jednoduchý 

a uživatelsky přívětivý. Jelikož tato oblast metody se především zaměřuje na zaměstnance 

z pohledu jejich povinností vůči IS, a nikoliv na jejich schopnosti a kvality, tak úroveň 

této oblasti je střední. 
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Dataware 

Každý zaměstnanec má jasně definované, s jakými daty může pracovat. Data z IS jsou 

dostatečně analyzována a používána k dalšímu rozvoji společnosti. Data jsou taktéž 

pravidelně zálohována, takže i při selhání IS by se dala obnovit. Úroveň této oblasti je 

střední. 

Customers 

Jelikož společnost provozuje elektronický obchod, takže část informačního systému 

eshopu je určena přímo pro zákazníky společnosti v pravém slova smyslu. Cíle této části 

IS jsou jasně definovány, stejně jako metriky, avšak společně s přínosy IS zákazníkům 

nejsou pravidelně vyhodnocovány. V současnosti už společnost začíná pracovat na 

námětech a přáních zákazníku. Přístup k informacím, které zákazník potřebuje je zde na 

vysoké úrovni. Úroveň této oblasti je zatím nízká s dobrým výhledem do budoucna.  

Suppliers 

Informační systém elektronického obchodu, jak již bylo zmíněno v oblasti software, je 

pronajatý. Dodavatel této části IS poskytuje výbornou uživatelskou podporu. Požadavky 

na dodavatele jsou jasně definovány, stejně jako vyhodnocované metriky. Společnost se 

intenzivně snaží tuto oblast zlepšovat, protože si uvědomuje jak důležitá pro ni je. Úroveň 

této oblasti je střední. 

Management IS 

Majitel společně se zaměstnancem co má na starost IS/IT společnosti trvají na dodržování 

pravidel provozu a bezpečnosti IS. Společně se snaží neustále pracovat na vývoji celé 

informační strategie, protože IS je v oboru jejich podnikání důležitý. Úroveň této oblasti 

je na úrovni vysoké. 

3.4.2 Zhodnocení a grafické znázornění 

V následující tabulce je shrnuto ohodnocení jednotlivých oblastí dle metody HOS 8. Pro 

ohodnocení úrovní jednotlivých oblastí byla použita výše uvedená tabulka č. 5.  

 



35 

 

Tab. 5: Ohodnocení jednotlivých oblastí IS (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Oblast Úroveň Číselná hodnota 

Hardware Střední 3 

Software Nízká 2 

Orgware Nízká 2 

Peopleware Střední 3 

Dataware Střední 3 

Customers Nízká 2 

Suppliers Střední 3 

Management IS Vysoká 4 

Následující graf celou situaci informačního systému společnosti zobrazuje graficky.   

 

Graf 2: Grafické znázornění metody HOS 8. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Na závěr metody HOS 8 menší zhodnocení. Z grafu je patrné, že tři oblasti jsou na nízké 

úrovni a jsou zde určité nedostatky. Konkrétně tedy oblast software, kde zásadně chybí 

aplikace pro usnadnění a automatizaci objednávání zboží. Dále je zde oblast orgware, kde 

kvůli miniaturní velikosti společnosti neexistují žádné manuály a bezpečnostní předpisy 

a oblast customers, které se společnost věnuje teprve krátce. Ostatní oblasti jsou na úrovni 
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střední, která je prozatím postačující. Vyzdvihnout je třeba oblast management IS, která 

je na úrovni vysoké. Souhrnný stav IS spočítaný jako nejmenší hodnota ze všech oblastí 

je u=2. Tento stav systému je kvůli vysoké úrovni oblasti management IS nevyvážený a 

současný souhrnný stav by měl mít doporučenou hodnotu u=3 tj. střední souhrnnou 

úroveň stavu IS, kterou je zde potřeba chápat jako minimální. Pro zcela vyvážený systém 

by se hodnoty jednotlivých oblastí museli rovnat souhrnnému stavu IS. Na závěr metody 

HOS 8 chci říct, že při větším počtu zaměstnanců by celková úroveň systému byla o dost 

nižší. Je třeba si uvědomit, že dost věcí ve společnosti funguje díky velmi malému počtu 

zaměstnanců a při vývoji IS by se tento fakt neměl opomenout. 

3.5   Proces objednávání výrobků 

Proces objednávání výrobků ve společnosti HTI nefunguje zcela optimálně a efektivně. 

Jak již bylo zmíněno výše, společnost si nedrží žádné skladové zásoby a veškeré 

zákazníkem objednané zboží musí objednat u konkrétního dodavatele, který je zároveň 

přímým výrobcem a nemá svůj vlastní eshop. Tento dodavatel buď zboží skladem má, 

nebo nemá a musí jej vyrobit.  

Samotné objednávání výrobků u dodavatele začíná tím způsobem, že obchodní zástupce 

nebo majitel vytvoří objednávkový formulář. Na tom jsou uvedeny názvy a ceny zboží a 

také dodavatelské a registrační kódy. Dále jsou zde ještě uvedeny informace o 

společnosti, konkrétním dodavateli a objednávce samotné. Když jedna objednávka 

zákazníka obsahuje zboží od více dodavatelů, vytváří se nová objednávka výrobků zvlášť 

pro každého dodavatele. Vytváření objednávkových formulářů je velice pracné a 

neefektivní. Toto se děje zejména kvůli absenci interní databáze, která by sjednocovala 

ceníky všech dodavatelů a jejich značení zboží. Tyto ceníky jsou momentálně rozházené 

po desítkách souborech, přičemž každý dodavatel používá úplně jiné značení jejich 

výrobků. Vyhledat a vložit do formuláře správný produkt, který je potřeba od dodavatelů 

objednat, bývá často zbytečně složité a zdlouhavé.  

Dodavatel po objednání zboží dá společnosti různými cestami vědět, zda je nebo kdy 

bude zboží nachystané k expedici. Podle těchto informací společnost objednává dopravce. 

Ten zboží vyzvedne u dodavatele a posléze doručí koncovému zákazníkovi, který má pak 

dojem, že zboží došlo od společnosti HTI, která veškeré zboží nabízí pod svojí značkou 
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ekovovýroba.cz. Jestliže si zákazník objedná v jedné objednávce zboží od více 

dodavatelů, tak je dopravce objednáván ke každému dodavateli zvlášť a zboží na 

doručovacím depu sjednotí.   

Toto objednávání produktů je zcela neautomatizované. Běžně tzv. dropshipping funguje 

tak, že provozovatel eshopu přepošle (většinou pomocí datového souboru XML nebo 

CSV) celou objednávku dodavateli a ten ji pod jménem provozovatele odešle koncovému 

zákazníkovi. Ve společnosti HTI to však funguje trošku jinak a to především kvůli 

následujícím faktorům: 

 Absence nebo odlišnost IS dodavatele - Dodavatelé společnosti buď žádný 

informační systém nemají, anebo je diametrálně odlišný a je zde problém 

s čitelností datového souboru vytvořeným informačním systémem elektronického 

obchodu. 

 Možnost úpravy či výroby zboží na zakázku - Jedna z konkurenčních výhod 

společnosti je právě tato možnost, která je většinou se zákazníkem konzultována 

osobně. Předání informací o úpravách dodavateli probíhá telefonicky nebo 

emailem s přesným popisem úprav. Tento podproces je automatizovat poněkud 

těžší a je na něj třeba sofistikovanější IS, který s tímhle faktem počítá. 

 Zavedená rutina dodavatelů - Někteří dodavatelé jsou zvyklí na zajetou rutinu 

a nechtějí změnu ve smyslu předávání informací o objednávkách. 

 Doprava řízená společností - Častokrát je třeba koordinace dopravy zboží od 

více dodavatelů z jedné objednávky zákazníka. Tento fakt opět o něco ztěžuje 

možnost úplné automatizace procesu. 

S majitelem společnosti HTI jsme dospěli k závěru, že tento proces objednávání výrobků 

za současných podmínek se může více zautomatizovat a zefektivnit pomocí následujících 

řešení: 

a) Kompletní nový informační systém elektronického obchodu - Podstata tohoto 

řešení je jednoduchá. Nechat vytvořit nový IS, který by vyřešil a zefektivnil 

několik současných problému ve společnosti i s procesem objednávání výrobků. 
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Po kontaktování specialistů, kteří tyto systémy vytváří, mně byla sdělena částka, 

která mnohokrát převyšuje měsíční obraty společnosti (statisíce korun). Při 

současném zisku si společnost toto řešení nemůže dovolit. 

b) Úprava stávajícího systému elektronického obchodu - Toto řešení spočívá 

v úpravě stávajícího informačního systému elektronického obchodu tak, aby 

počítal s tím, že společnost nemá žádný sklad a uměl vytvářet a posílat 

objednávkové formuláře dodavatelům. Současně by byla třeba úprava záznamů 

jednotlivých produktů v databázi. Při tomto řešení by ale byl třeba velmi velký 

zásah do kódu současného IS. Částka na tohle řešení je sice o něco menší než na 

řešení předchozí, nicméně stále je pro společnost při současném zisku moc 

vysoká. 

c) Změna dodavatelů - Řešení je založeno na tom, že si společnost najde nové 

dodavatele, kteří budou mít kompatibilní systém s jejich informačním systémem 

elektronického obchodu nebo si jej budou ochotni za vidinou většího zisku pořídit 

sami a spolupracovat na zlepšení tohoto procesu. S tímto řešením majitel 

jednoznačně nesouhlasil, neboť by mohlo mít katastrofální následky. Tvrdě 

vyjednané výhody a ceny u současných dodavatelů by společnost nikde jinde u 

českých dodavatelů nedostala. Majitel by tohle řešení mohl považovat za to, že 

skoro všechno jeho dosavadní úsilí a vyjednávání bylo zbytečné. 

d) Kancelářská aplikace - Jedná se o kompromisní řešení, které sjednotí všechny 

ceníky dodavatelů, jejich značení a zároveň nabídne rychlou tvorbu a odeslání 

objednávkových formulářů dodavatelům. Náklady na vývoj této aplikace jsou o 

proti ostatním řešením diametrálně nižší. K tomuto řešení se potencionální 

uživatelé a majitel společnosti přiklonili nejradši.  
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3.6   Zhodnocení provedených analýz 

V této analýze současného stavu byly provedeny tři analýzy. Na základě analýzy SWOT 

a metody HOS 8 jsem provedl třetí, a to konkrétně moji podrobnější analýzu procesu 

objednávání výrobků.  

SWOT analýza odhalila mnoho zranitelných míst ve společnosti, kde je prostor ke 

drobným či větším zlepšením. Metoda HOS 8 odhalila aktuální stav informačního 

systému společnosti. Obě tyto analýzy společně s analýzou procesu objednávání výrobků 

od dodavatelů objevily vcelku velký zádrhel při vyřizování zákaznických objednávek. 

Problém je absence části informačního systému, která by umožňovala jak evidenci 

objednaných produktů, tak i efektivní tvorbu objednávkových formulářů dodavatelům. 

Tyto formuláře hrají důležitou roli při chystání produktů dodavatelem a obecně při tom, 

aby zákazník dostal produkt, který si objednal v co nejkratším čase.  

Společně s majitelem společnosti HTI jsme se shodli, že aplikace v programu Microsoft 

Excel s přispěním programovacího jazyka VBA bude pro společnost v současné situaci 

optimálním řešením, které zjednoduší a zefektivní zdlouhavé objednávání produktů od 

dodavatelů. Tvorbou této kancelářské aplikace se zabývá následující a zároveň poslední 

kapitola této bakalářské práce. 
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4 Vlastní návrh řešení 

Z minulé kapitoly, kde jsem se zabýval analýzou současného stavu společnosti, je patrné, 

že společnost ztrácí čas a tím i peníze v procesu objednávání výrobků od dodavatelů.  

Po důkladném zvážení všech okolností a výše provedených tří analýz jsme s majitelem 

společnosti uznali, že v současné situaci tento problém s objednáváním výrobků vyřeší 

kancelářská aplikace v programu Microsoft Excel s výrazným přispěním programovacího 

jazyka VBA, který je již obsažen v tomto nástroji. 

V této kapitole kompletně popisuji návrh této kancelářské aplikace. Konkrétně zde tedy 

budou navrhnuty náležitosti jako datová struktura aplikace, pracovní prostředí a design 

aplikace a v neposlední řadě detailní popis jednotlivých funkcí aplikace. Na závěr 

kapitoly je pak uvedeno důležité ekonomické zhodnocení a celkový přínos této aplikace. 

4.1   Datová struktura aplikace 

Tato podkapitola se zabývá datovou strukturou, kterou bude navrhovaná aplikace 

využívat. 

Při návrhu této struktury je nutné si ujasnit co všechno za subjekty a objekty v řešeném 

procesu vystupuje. Tento krok mně výrazně usnadnila výše uvedená analýza procesu 

objednávání výrobků od dodavatelů. Důležitými subjekty a objekty, které v procesu 

vystupují, tedy jsou: 

 dodavatel produktů – ta společnost, u které se zákazníkem objednaný produkt 

objednává, 

 produkt – samotný produkt dodavatele, 

 objednávkový formulář – samotný formulář, podle kterého dodavatel vyrábí a 

chystá objednaný produkt, 

 uživatel – zaměstnanec, který zákazníkem objednaný produkt objednává. 
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4.1.1 Dodavatel produktů 

Dodavatelem produktů je myšlena ta společnost, která zákazníkem požadovaný produkt 

vyrábí. Tito dodavatelé jsou vždy i přímými výrobci produktů. 

U tohoto dodavatele jednoznačně potřebujeme znát jeho obchodní název. Dále 

potřebujeme znát adresu výroby jeho produktů, identifikační a daňové identifikační číslo 

dodavatele, které mu bylo přidělené příslušným orgánem v závislosti na tom, zda je 

právnická nebo fyzická osoba. Samozřejmostí jsou kontaktní údaje jako emailová adresa 

a telefony na odpovědné osoby. Nakonec je třeba znát číslo účtu dodavatele. 

4.1.2 Produkt 

Samotný produkt nabízený v elektronickém obchodě. Kolem těchto produktů se celý 

proces objednávání produktů točí. 

Zde je v první řadě potřeba vědět pod jakým identifikačním číslem je nabízen na eshopu 

společnosti, protože právě podle tohoto čísla se budou požadované produkty vyhledávat 

v databázi a následně vkládat do objednávkového formuláře. Následuje interní označení 

produktu dodavatelem, které je kvůli výraznému zjednodušení odlišné právě 

s identifikačním číslem na eshopu a další informace jako formální název produktu, 

nákupní a prodejní cena bez DPH a hmotnost. Pokud dodavatel má pro daný produkt 

registrovaný kód EAN, tak pro úplnost evidujeme i tento údaj. 

4.1.3 Objednávkový formulář 

Objednávkový formulář je objekt, na kterém jsou uvedeny informace jako:  

 údaje o společnosti HTI a dodavateli, 

 dodavatelské a registrační kódy objednávaných produktů, 

 názvy a ceny jednotlivých objednávaných produktů, 

 číslo a datum objednávky, 

 zaměstnanec odpovědný za objednávku a další už méně podstatné informace. 



42 

 

Podle tohoto formuláře v současné době dodavatel vyrábí a následně chystá objednaný 

produkt k expedici. Tento objednávkový formulář je hlavní výstup z navrhované 

kancelářské aplikace. 

4.1.4 Uživatel 

Uživatelem je myšlen zaměstnanec, který zákazníkem objednané produkty objednává u 

dodavatele prostřednictvím objednávkového formuláře. Tento zaměstnanec je za celou 

objednávku zároveň zodpovědný v plném rozsahu. 

O uživateli potřebujeme znát jeho jméno a příjmení, pracovní pozici a údaje (login a 

heslo) pomocí kterých bude probíhat proces autentizace a autorizace.  

4.1.5 Shrnutí a grafické znázornění struktury 

Po detailním analyzování objektů a subjektů, které vystupují v procesu objednávání 

produktů a tohoto procesu jako celku, byla navrhnuta datová struktura, která je na 

následujícím obrázku na následující straně znázorněná pomocí E-R diagramu. 
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Obr.  7: E-R diagram navrhované datové struktury. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Při navrhování datové struktury aplikace jsem se držel následujících reálných faktů: 

 dodavatel vyrábí více produktů, 

 každý produkt má pouze jednoho dodavatele, 

 objednávku vytváří pouze jeden uživatel (zaměstnanec), 

 uživatel může vytvořit více různých objednávek, 

 v jedné objednávce může být více produktů a stejný produkt může být ve více 

různých objednávkách (z tohoto důvodu je vazba N:M vyřešena dekompozicí). 
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4.1.6 Realizace datové struktury v prostředí MS Excel 

Tabulky z výše uvedeného E-R diagramu jsou realizovány v prostředí aplikaci tedy v MS 

Excel na jednotlivých samostatných listech aplikace. Následující obrázek ztvárňuje část 

konkrétní tabulky produkt. 

 

Obr.  8: Ukázka realizace datového modelu aplikace v prostředí MS Excel. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Výše uvedený obrázek tabulky je pouze názornou ukázkou toho, jak navrhovaná aplikace 

data ukládá. Samotný koncový uživatel, tedy konkrétní zaměstnanec k nim samozřejmě 

na této úrovni přístup nemá. Úprava těchto dat se děje pomocí programovacího jazyka 

VBA. Uživatel k těmto datům přistupuje pomocí uživatelského rozhraní aplikace, jehož 

tvorbou a vším dalším s ním spojené se věnuje následující podkapitola bakalářské práce. 
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4.2   Funkce a pracovní prostředí aplikace 

Tato stěžejní podkapitola se zabývá celou aplikační částí navrhované kancelářské 

aplikace. Konkrétně tedy uživatelským rozhraním a důležitým popisem jednotlivých 

funkcí této aplikace. 

Uživatel pracuje s aplikací prostřednictvím několika různých formulářů UserForm. Ty 

jsou pak tvořeny dalšími objekty z toolboxu formuláře například tlačítky, popisky atd. Při 

designu bylo použito již výše zmíněné logo společnosti, které tvoří pozadí dolní části 

všech formulářů v aplikaci.  

Následující obrázek reprezentuje úvodní formulář, kde se uživatel přihlašuje do samotné 

aplikace. 

 

Obr.  9: Úvodní přihlašovací formulář. (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Poté, co se uživatel přihlásí, je mu zpřístupněno hlavní menu aplikace znázorněné na 

následujícím obrázku. 

 

Obr.  10: Úvodní menu aplikace. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Úvodní menu je rozděleno na dvě větší části. Část první (levá) se zabývá tvorbou a 

evidencí objednávek dodavatelům. Druhá část (pravá) se zabývá správou databáze, kde 

jsou uloženy data, které se využívají právě v části první tedy při tvorbě objednávkových 

formulářů. Obě části obsahují jednoduchý přehled hlavních funkcí. Jednotlivé funkce se 

dále po rozkliknutí rozpadají na další různé podfunkce. Tyto funkce budou v následující 

podkapitole detailněji rozebrány. 
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4.2.1 Správa databáze 

Tato podkapitola rozvádí a popisuje funkce jednotlivých tří částí správy databáze. 

Produkty 

Tato část aplikace má za úkol spravovat produkty v databázi. Konkrétně jejich přidávání, 

úpravu a evidenci. Následující obrázek zachycuje formulář, na který se uživatel dostane 

po rozkliknutí tlačítka produkty na hlavním menu. 

 

Obr.  11: Formulář správa produktů. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Formulář zobrazuje informace o jednotlivých produktech. Každá strana obsahuje jeden 

produkt a pomocí šipek lze procházet všechny produkty uložené v databázi. Tlačítko 

upravit umožňuje uživateli editovat jednotlivé informace jednotlivých produktů.  

Následuje několik tlačítek po pravé straně formuláře. První tlačítko umožňuje uživateli 

importovat produkty ze souboru s formátem CSV. Aby tato funkce fungovala, tak 

importovaný soubor musí splňovat určité náležitosti. Toho se docílí tak, že se vygeneruje 
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(vyexportuje) v informačním systému elektronického obchodu. Tlačítko druhé pak 

umožňuje přidat produkt ručně. Po stisknutí tohoto tlačítka se uživateli ukáže jednoduchý 

formulář, který umožní do databáze vložit produkt nový. Třetí tlačítko umožňuje pomocí 

zadání jednotlivých atributů rychle najít uživatelem hledaný produkt. Poslední tlačítko 

pak uživatele pouze vrací na výše popsané hlavní menu. 

Dodavatelé 

Tato část aplikace má za úkol spravovat jednotlivé dodavatele v databázi. Opět jejich 

přidávání, úpravu a evidenci. Následující obrázek zachycuje formulář, na který se uživatel 

dostane po rozkliknutí tlačítka produkty na hlavním menu. 

 

Obr.  12: Formulář správa dodavatelů. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Tento formulář je obdobou formuláře předchozího. Zobrazuje informace o jednotlivých 

dodavatelích. Každá strana obsahuje jednoho dodavatele a pomocí šipek lze procházet 

všechny dodavatele uložené v databázi. Tlačítko upravit pak opět umožňuje uživateli 

editovat jednotlivé informace o jednotlivých dodavatelích. 
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Opět následuje pár tlačítek po pravé straně formuláře. První tlačítko uživateli umožňuje 

přidat ručně nového dodavatele tak, že se po jeho stisku opět ukáže jednoduchý formulář, 

který umožní do databáze vložit nového dodavatele. Druhé tlačítko pak tedy umožňuje 

pomocí zadání jednotlivých atributů rychle najít uživatelem hledaného dodavatele. 

Poslední tlačítko pak uživatele pouze vrací znovu na hlavní menu. Možnost importovat 

dodavatele pomocí CSV souboru zde neexistuje z důvodu toho, že vkládání nových 

dodavatelů je poměrně sporadickou záležitostí a ruční vkládání umožňuje lepší kontrolu 

nad ukládanými daty. 

Uživatelé 

Tato poslední část správy databáze umožňuje editaci, vkládání a mazání uživatelů této 

aplikace. Přístup do této sekce je umožněn pouze uživateli s administrátorským účtem. 

Ten bude při dokončení aplikace předán majiteli společnosti HTI. Tuto skutečnost 

znázorňuje tzv. use case diagram na následujícím obrázku. 

 

Obr.  13: Diagram užití navrhované aplikace. (Zdroj: Vlastní tvorba) 



50 

 

4.2.2 Objednávky 

Tato podkapitola popisuje funkce druhé části aplikace, která má na starost samotnou 

tvorbu a evidenci objednávek dodavatelům. 

Import objednávky 

Tato část má za úkol z importovaného CSV souboru automaticky uživateli vytvořit a do 

databáze uložit samotný objednávkový formulář dodavateli. Tento CSV soubor se opět 

dá vyexportovat z informačního systému elektronického obchodu, kde si dokonce 

můžeme přednastavit jeho přesnou strukturu. Po načtení dat z tohoto souboru aplikace 

postupuje způsobem, který znázorňuje obrázek vývojového diagramu na další straně. 
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Obr.  14: Vývojový diagram importování objednávek. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Proces automatické tvorby objednávkových formulářů začíná načtením dat 

z importovaného CSV souboru do předem určeného listu aplikace MS Excel. Z něj poté 

při celém tomto procesu data o importované objednávce čte a po skončení jsou data 

z tohoto pomocného listu také smazána.  
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Obr.  15: Ukázka uspořádání načtených dat z importovaného CSV souboru. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Pokud zákazníkova objednávka obsahuje pouze jeden produkt, tak postup je v celku 

jednoduchý. Tento produkt se vyhledá v databázi pomocí atributu ID_ESHOP (v 

importovaném souboru i v databázi aplikace se tento atribut nazývá stejně) a následně 

vloží do nově vytvořené objednávky dodavateli. Na konec se tato objednávka dodavateli 

uloží do databáze a automaticky se z ní vygeneruje objednávkový formulář, který se může 

elektronickou cestou zaslat dodavateli. 

Pokud si zákazník objednal produktů více, ale jsou od stejného dodavatele, tak je postup 

taktéž v celku jednoduchý. Aplikace po jednom prochází objednané produkty, vyhledává 

je v databázi a vkládá je do nově vytvořené objednávky dodavateli. Na konec se opět tato 

objednávka dodavateli uloží do databáze a automaticky se z ní vygeneruje jediný 

objednávkový formulář, který se může elektronickou cestou zaslat dodavateli. 

Poslední situací, která může nastat při této automatické tvorbě, je ta situace, že 

zákazníkova objednávka obsahuje produktů více a tyto jednotlivé produkty nemají 

stejného dodavatele (vystupují zde tedy alespoň dva různí dodavatelé). Při této situaci 

se aplikace chová tak, že opět prochází jednotlivé objednané produkty, vyhledává je 

v databázi, zjišťuje jeho dodavatele a následně vloží do příslušné objednávky právě 

tomuto zjištěnému dodavateli. Na konec všechny objednávky uloží do databáze a 

automaticky z nich vygeneruje objednávkové formuláře, které se mohou elektronicky 

zaslat dodavateli. 

Postup aplikace při automatické tvorbě pak z pohledu toku dat znázorňuje tzv. DFD 

diagram na následující straně. 
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Obr.  16: Diagram toku dat procesu automatické tvorby objednávek. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

Ruční tvorba objednávky 

Pokud uživatel z různých důvodu nechce nebo nemůže využít automatickou tvorbu 

objednávek, tak má možnost celou objednávku vytvořit ručně. Po stisku tlačítka ruční 

tvorba objednávky na hlavní menu se dostává na formulář, který znázorňuje následující 

obrázek. 
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Obr.  17: Formulář pro ruční tvorbu objednávky. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Formulář pro ruční tvorbu objednávek je o trošku složitější, než formuláře předchozí. 

Uživatel si prvně vybere ve výběrovém poli, pro kterého dodavatele bude objednávku 

vytvářet a následně má dvě možnosti jak jej vyplnit. První možnost je vyplnit formulář 

celý ručně, což je ale značně pracné a nepřináší nic nového oproti stávajícímu postupu. 

Možnost druhá je vyplnit pouze identifikační čísla produktů a jejich počet kusů. Po stisku 

tlačítka vyhledat a vyplnit aplikace vyplní názvy a ceny produktů. Pro úplnost zde 

uživatel může zadat čtyřmístné registrační číslo a dopravce, který bude produkty 

doručovat koncovému zákazníkovi. Tyto údaje navíc pak dodavateli a dopravci velice 

ulehčují práci a všeobecnou orientaci při expedici, avšak nejsou povinné. Následují čtyři 

tlačítka pro ukládání objednávek. První uložit objednávku pouze uloží a uživatel s ní 

může dále pracovat. Druhé uložit a další objednávku uloží, zavře a nachystá novou. 

Tlačítko třetí uložit a pdf objednávku uloží a vygeneruje objednávkový formulář. 

Tlačítko čtvrté uložit, pdf a další pak objednávku uloží do databáze, vygeneruje 

objednávkový formulář a nachystá uživateli novou. Stejně jako u předchozích formulářů 
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poslední tlačítko uživatele pouze vrací na hlavní menu. Uživatel může v jedné objednávce 

objednat maximálně 20 různých produktů jednoho dodavatele při jejich neomezeném 

množství. Tento fakt několikrát přesahuje dosavadní potřeby společnosti, v případě 

potřeby do budoucna není problém toto číslo navýšit. 

Přehled objednávek 

Tato poslední podčást aplikace umožňuje uživateli procházet, odesílat, editovat a mazat 

všechny objednávky uložené v databázi. Po stisku tlačítka přehled objednávek na hlavním 

menu se uživatel dostává na formulář, který je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

Obr.  18: Formulář přehled objednávek. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Tento formulář je opět koncipován podobně jako ty předchozí. Při práci s ním si uživatel 

nejprve zvolí v horních výběrových polích měsíc, rok a konkrétního dodavatele. Následně 

jsou mu zobrazeny pouze ty objednávky z daného měsíce, roku a od zvoleného 

dodavatele. Tyto jednotlivé vyfiltrované objednávky si lze pomocí šipek procházet. 

Jestliže v dané objednávce jsou více jak čtyři produkty, lze se pomocí posuvníku mezi 
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nimi posunovat. Po pravé straně formuláře je pět tlačítek, které provádějí jednoduché 

úkony s objednávkami. Uživatel může danou objednávku smazat a editovat. Je zde také 

možnost opakovaně vygenerovat objednávkový formulář ve formátu pdf a také pomocí 

aplikace MS Outlook jej zaslat na email dodavatele. Poslední tlačítko opět uživatele 

pouze vrací na hlavní menu, odkud se může jednoduše dostat na kterýkoliv z výše 

uvedených formulářů. 
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4.3   Ekonomické zhodnocení 

V této části práce odhalím veškeré náklady spojené s navrhovanou podpůrnou aplikací. 

Aplikace je navrhovaná v prostředí programu Microsoft Excel 2016, kterým společnost 

disponuje a má k dispozici kvalitní hardware pro její bezproblémový chod. Tyto náklady 

nebudou do celkové kalkulace zahrnuty, neboť společnost by je měla, i kdyby se žádná 

aplikace nevytvářela. Dále zde nejsou zahrnuty náklady na úpravu aplikace v případě 

legislativních změn. Tyto případné úpravy budou řešeny vzájemnou domluvou. 

Na druhé straně zde ale vystupují náklady na vytvoření samotné aplikace. Kompletní 

návrh aplikace včetně analyzování současného stavu trval jeden pracovní den, tedy 

přibližně 8 hodin. Délka programování navržené aplikace byla přibližně 30 hodin. Po 

jedné hodině pak bylo zaškolení kompetentních osob a implementace samotné aplikace 

do provozu. Celková doba strávená při vývoji této aplikace byla tedy přibližně 40 hodin. 

S majitelem společnosti, pro kterou je aplikace vytvořena, jsme se domluvili vzhledem 

k dlouhodobější spolupráci na hodinové mzdě 250 Kč. Celkovou kalkulaci přehledně 

znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 6: Celkové náklady na tvorbu podpůrné aplikace. (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Činnost Počet hodin [h] Částka 

Návrh aplikace 8 2000 Kč 

Samotné programování aplikace 30 7500 Kč 

Zaškolení pracovníků a implementace 2 500 Kč 

Celkem 40 10000 Kč 

4.4   Přínosy práce 

Přínosů této bakalářské práce pro společnost HTI je hned několik. Hlavním a zároveň 

nejdůležitějším přínosem je veliká úspora času a tím zvýšení efektivity při procesu 

objednávání produktů od dodavatele. V závislosti na počtu a rozsáhlosti vytvořených 

objednávek za den je zde konkrétní úspora až dvě hodiny denně. To znamená, že při 

hodinové mzdě 150 Kč zaměstnance, který bude aplikaci používat je zde úspora až 300 
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Kč za den, týdně až 1500 Kč. Investice do této aplikace se tedy společnosti velice rychle 

vrátí. 

Mezi další přínosy patří viditelné zlepšení evidence objednávek dodavatelům a následně 

zlepšení kontroly toho, za jaké zboží společnost dodavateli platí. Tento fakt nastal díky 

tomu, že všechny provedené objednávky jsou nyní uloženy v aplikaci a ne jednotlivě po 

samostatných souborech jak tomu bylo doposud. 

Aplikace byla společnosti vytvořená na míru. V průběhu její tvorby byly její jednotlivé 

části diskutované s potenciálními uživateli a to zejména proto, aby bylo vyhověno jejich 

potřebám. Proto další důležitý přínos aplikace spočívá v alespoň částečné eliminaci 

lidského faktoru a to díky možnosti tvořit objednávkové formuláře plně automaticky. 

Často se stávalo, že zaměstnanec omylem u dodavatele objednal špatný produkt a 

vznikaly tím další zbytečné náklady.  

Jako další přínos této bakalářské práce považuji využití příležitosti automatizace procesu 

objednávání produktů z výše uvedené SWOT analýzy. Tento fakt eliminoval jednu ze 

slabých stránek společnosti a zároveň zlepšil efektivnost informačního systému zejména 

v oblasti software. Následující obrázek graficky znázorňuje metodu HOS 8 po 

implementaci navržené aplikace. 

 

Graf 3: Grafické znázornění metody HOS 8 po implementaci navržené aplikace. (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývala návrhem aplikace pro tvorbu objednávkových 

formulářů pomocí VBA v programu Microsoft Excel. Byla strukturována na tři větší části. 

V části první byly popsány základní teoretické poznatky, které byly nezbytné k zvládnutí 

zbytku práce. Část druhá se věnovala zjištění současného stavu společnosti a v části třetí 

bylo navrhnuto konkrétní řešení podpůrné aplikace.  

Hlavním cílem navrhované aplikace byla automatizace procesu objednávání produktů od 

dodavatelů. To vedlo k velkým časovým úsporám a tím i menším nákladům společnosti. 

Díky konzultaci s potencionálními uživateli v průběhu tvorby aplikace se mohlo ve velké 

míře jejich požadavkům vyhovět a v konečném důsledku se po implementaci velmi 

osvědčila a i nadále bude vyvíjena. Hlavním výstupem této aplikace je objednávkový 

formulář ve formátu PDF a jak již bylo zmíněno výše, tak tyto formuláře jsou vzhledem 

ke strategii podnikání společnosti klíčové. Proto jejich rychlá a bezchybná tvorba je pro 

společnost nutností. Ukázku tohoto objednávkového formuláře dodavateli lze najít 

v přílohách této bakalářské práce. 

Na závěr chci říct, že zpracováním této práce pro společnost HTI jsem si velmi osvojil 

programovací jazyk VBA a i samotnou činnost tvorby menších informačních systémů. 

Ve spolupráci se společností určitě budeme navzájem nadále pokračovat. 
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E-R Diagram – Entity Relationship Diagram 

 

 

 



63 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Příklad grafického znázornění metody HOS 8 ................................................... 24 

Graf 2: Grafické znázornění metody HOS 8 .................................................................. 35 

Graf 3: Grafické znázornění metody HOS 8 po implementaci aplikace ........................ 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1: Ukázka nadřazenosti objektu Application v Microsoft Excel ............................ 12 

Obr. 2: Grafické znázornění informačního systému ....................................................... 14 

Obr. 3: Nejpoužívanější značky vývojového diagramu .................................................. 16 

Obr. 4: Tabulkové uspořádání SWOT analýzy ............................................................... 17 

Obr. 5: Logo společnosti ................................................................................................. 25 

Obr. 6: Grafické znázornění organizační struktury ........................................................ 26 

Obr. 7: E-R diagram navrhované datové struktury ......................................................... 43 

Obr. 8: Ukázka realizace datového modelu aplikace v prostředí MS Excel ................... 44 

Obr. 9: Úvodní přihlašovací formulář ............................................................................. 45 

Obr. 10: Úvodní menu aplikace ...................................................................................... 46 

Obr. 11: Formulář správa produktů ................................................................................ 47 

Obr. 12: Formulář správa dodavatelů ............................................................................. 48 

Obr. 13: Diagram užití navrhované aplikace .................................................................. 49 

Obr. 14: Vývojový diagram importování objednávek .................................................... 51 

Obr. 15: Ukázka uspořádání načtených dat z importovaného CSV souboru .................. 52 

Obr. 16: Diagram toku dat procesu automatické tvorby objednávek ............................. 53 

Obr. 17: Formulář pro ruční tvorbu objednávky ............................................................. 54 

Obr. 18: Formulář přehled objednávek ........................................................................... 55 

  



65 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: Výhody a nevýhody SWOT analýzy .................................................................. 21 

Tab. 2: Oblasti hodnocení metody HOS 8 ...................................................................... 21 

Tab. 3: Grafické zobrazení SWOT analýzy .................................................................... 31 

Tab. 4: Stupnice ohodnocení oblastí ............................................................................... 32 

Tab. 5: Ohodnocení jednotlivých oblastí IS ................................................................... 35 

Tab. 6: Celkové náklady na tvorbu podpůrné aplikace .................................................. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 - Ukázka objednávkového formuláře.............................................................. I 

 



I 

Příloha 1: Ukázka objednávkového formuláře 

 

 


