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Abstrakt  

Bakalářská práce je zaměřena na zpracování návrhu aplikace pro evidenci objednávek 

v jazyce VBA. Aplikace má za úkol zjednodušit práci v záznamu přijatých objednávek a 

následnou manipulaci s objednávkami. Práce obsahuje slovní a logický popis 

jednotlivých funkcí a výstupů aplikace.   

 

 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on the design of an application for order registration. The 

application has the task of simplifying work in the record of received orders and 

subsequent handling of orders. The work contains a verbal and logical description of the 

individual functions and outputs of the application. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce pojednává o návrhu zlepšení části IS a to části pro evidenci objednávek. 

Na základě analýzy současného stavu IS bylo zjištěno nedostatečné řešení evidence 

přijatých objednávek. Pomocí mého návrhu by se tato slabá stránka měla eliminovat a 

přesunout na stranu silných stránek IS. Evidence objednávek je vytvořena v MS EXCEL 

za pomocí programovacího jazyka VBA. Zapsání nové přijaté objednávky probíhá 

pomocí formuláře, z kterého se následně objednávka uloží do záznamového listu. 

Zaznamenané objednávky jsou nadále zpracovány a podle určitých filtrů jsou vytvořené 

speciální listy pro jednotlivá pracoviště ve firmě. Práce obsahuje teoretická východiska 

potřebná k realizaci návrhu, analýzu současného stavu IS a popis společnosti a stěžejní 

částí práce je vlastní návrh, kde popisuji jednotlivé funkce aplikace. Logika každé funkce 

je popsána pomocí vývojových diagramů a podpořená slovním popisem. U každé z funkcí 

je vyobrazen reálný výstup z aplikace. Závěrem jsou shrnuty přínosy aplikace pro firmu 

a ekonomické zhodnocení. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je zpracovaní návrhu aplikace pro evidenci objednávek ve firmě 

PROFIBA s.r.o., tato aplikace si klade za cíl zjednodušit zapisování nových objednávek 

do záznamového listu v sešitu Excel. S tímto záznamem bude nadále aplikace pracovat 

v podobě generování náhledů na objednávky pro určitou část firmy. Další funkcí bude 

zaevidování vyexpedovaných objednávek a statistika objednaných produktů. Práce je 

rozdělena na tři hlavní části. 

První část obsahuje teorii související s daným tématem. Tyto teoretická východiska 

využijeme k řešení v dalších částech práce. Vysvětlíme si zde pojmy, co je to Microsoft 

Excel a Visual Basic for Application. Teorii funkčního modelování a to dvou 

nejpoužívanějších typů vývojového diagramu a diagramu toku dat, které budou graficky 

popisovat funkčnost a logiku jednotlivých funkcí aplikace, každý z jiného pohledu. 

Následně teorii SWOT analýzy a typy organizačních struktur, které využiji v analytické 

části.  

Druhá část je zaměřena seznámením základních informací o společnosti a zhodnocení 

jejího aktuálního stavu. Definování silných a slabých stránek informačního systému firmy 

za pomocí SWOT analýzy. Podrobný popis současného stavu vybrané slabé stránky, která 

bude řešením práce. Pro zlepšení této slabé stránky zde budou popsány požadavky 

majitele na aplikaci.  

Ve třetí části bude popsán vlastní návrh řešení aplikace. Kde rozeberu zvlášť každou 

funkci aplikace, definuji její význam, logický návrh a konečný výstup. Závěrem této 

kapitoly bude analýza přínosů a ekonomické zhodnocení této aplikace. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části bakalářské práce se zaměřím na potřebnou teorii k pochopení tématu. 

1.1 Microsoft Excel 

Aplikace Excel 2016 je tabulkový procesor od firmy Microsoft. Excel je součástí 

kancelářského balíku MS Office 2016. Spravuje, analyzuje a sdílí data, provádí výpočty, 

tvoří grafy, digramy a další činnosti. Zpracovává tabulku informací skládající se 

z jednotlivých buněk, které mohou obsahovat data či vzorce pracující s daty. Využívá se 

pro zpracování a analýzu dat (1, s. 20). 

„Předchozí verze Excelu byly určeny buď pro běžné osobní počítače, nebo existovaly 

speciální veze Excel Mobile určené výhradně pro chytré telefony. Od verze 2013 můžeme 

používat jeden produkt, který je určen pro osobní počítače a zároveň pro zařízení s ARM 

procesorem (mobilní telefony a tablety) a také pro webové prostředí. Nová verze 2016 

pokračuje v této myšlence a zachovává jednotný vzhled pro různá prostředí.“ (1, s. 20) 

1.1.1 Visual Basic (VBA) 

„VBA neboli Visual Basic for Application. Vychází z VB (Visual Basic), ze kterého je 

odvozen a upraven pro produkty MS Office. Tj. VBA má stejnou syntaxi (příkazy se píší 

stejně, takže přechod z VBA na VB a naopak je bezproblémový). Každý z produktu MS 

office (Word, Excel, PowerPoint, Project, Access, Outlook, atd. má k dispozici VBA). 

Podobně VBA naleznete některých dalších SW produktů.“ (Zdroj: 2) 

„Veškerá práce s kódem VBA probíhá v editoru jazyka Visual Basic (VBE). Editor je 

samostatná aplikace těsně provázaná s Excelem. VBE není možné samostatně bez Excelu. 

Nejdříve musíme spustit excel a z něj potom VBE.“ (1, s. 363) 

Pomocí VBA můžeme vytvářet vlastní funkce (1, s. 366). „Funkce je procedura VBA, 

která vykonává nějaký výpočet a vrací určitou hodnotu. Funkce napsané v Editoru Visual 

Basicu lze použít v kódu VBA nebo ve vzorcích na pracovním listu.“ (1, s. 366) 

„Kromě vytváření vlastních funkcí nám Excel umožnuje vytvářet programy v jazyce VBA, 

pomocí kterých můžeme zpracovávat data v sešitě.“ (1, s. 370) 
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Při tvorbě ve VBA je potřeba pochopit princip objektového modelu Excelu, který má 

svoji hierarchii. Na nejvyšší úrovni hierarchie je objekt Application, což je samostatný 

Excel. Zde je výčet nejdůležitějších objektů při práci v Excelu: (1, s. 370) 

- „Objekt Application obsahuje další objekty, například Workbooks (sešity 

v Excelu), 

- objekt Workbook obsahuje další objekty, například Worksheets(listy v sešitě), 

- objekt Worksheet obsahuje další objekty, například Range (buňky v listu).“ (1, s. 

370) 

1.1.2 Datové typy ve VBA 

„Datový typ určuje, jakým způsobem budou data uložena v paměti - tedy jako celá čísla, 

reálná čísla, řetězec a tak dále. Deklarování datového typu má zásadní vliv na rychlost 

zpracování makra (programu).“ (Zdroj: 3) 

Tab. 1: Datové typy ve VBA (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 3) 

Typ Rozsah Délka 

Byte 0 až 255 1 

Boolean True nebo False 2 

Integer -32768 až 32767 2 

Long -2147483648..2147483647 4 

Single  
-3,402823E38 až -1,401298E-45 pro záporné hodnoty; 

1,401298E-45 až 3,402823E38 pro kladné hodnoty 
4 

Double 

-1,79769313486232E308 až -4,94065645841247E-324 pro 

záporné hodnoty 4,94065645841247E-324 až 

1,79769313486232E308 pro kladné hodnoty 

8 

Decimal 
+/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 bez desetinné 

čárky 
14 

Date 1. Leden 0100 až 31. prosinec 9999 8 

Object Odkaz na libovolný Object 4 

String 

(prom.del.) 
0 až přibližně 2 miliardy 

10 + 

del.ř. 

String 

(pev.del.) 
1 až 65 535 délka řeť. 

Variant (čísla) Libovolná číselná hodnota až do rozsahu typu Double 16 

Variant 

(znaky) 
0 až přibližně 2 miliardy 

22 + 

del.ř. 
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U deklarovaných proměnných je potřeba určit jejich rozsah platnosti. Pro deklarování 

platnosti jsou následující čtyři možnosti: 

- Static proměnná si zachová platnost po celou dobu spuštění procedury, 

- Public ve všech modulech a procedurách zachovává si hodnotu i po skončení 

procedury, 

- Private dostupná pro všechny procedury v daném modulu, 

- Dim dostupná pro jednu proceduru v daném modulu, který je spuštěn (Zdroj: 4). 

 

1.2 SWOT analýza 

„SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo 

její části (SBU, funkční nebo průřezové oblasti), kdy na základě vnitřní analýzy (silné 

a slabé stránky) a vnější analýzy (příležitosti a hrozby) jsou generovány alternativy 

strategií.“ (5, s. 296) 

„Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a slabé stránky organizace anebo její části 

proti indentifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí, a vymezuje pozici 

organizace nebo její části jako východisko pro definování strategií dalšího rozvoje.“ (5, 

s. 296) 

„Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř základních skupin (tedy faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní 

stránky organizace a faktory vyjadřující příležitosti a nebezpečí jako vlastnosti vnějšího 

prostředí).“ (6, s. 41) 

„Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné 

straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní 

informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.“ (6, s. 41) 

„SWOT je zkratkou slov z angličtiny: 

- strenghts (přednosti = silné stránky), 

- weaknesses (nedostatky = slabé stránky), 

- opportunities (příležitosti), 

- threats (hrozby).“ (6, s. 42) 
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Silné stránky 

„Faktory, které přispívají k úspěšné činnosti podniku, mohou poskytnout určitou výhodu 

a výrazně ovlivňují jeho prosperitu.“ (Zdroj: 7) 

Příklady silných stránek: 

- tradice značky, 

- dobrá finanční situace, 

- vyškolený personál (Zdroj: 7). 

Slabé stránky 

„Faktory, které firmu znevýhodňují, které může využít konkurence a které mohou vyvolat 

rizika.“ (Zdroj: 7) 

Příklady slabých stránek: 

- vysoká zadluženost, 

- nízký prodejní obrat 

- podnik je nováčkem na zavedeném trhu (Zdroj: 7). 

Příležitosti 

„Příležitosti představují další možnosti pro podnik, s jejichž realizací stoupají vyhlídky 

lepšího využití disponibilních zdrojů a účinnějšího splnění vytyčených cílů.“ (Zdroj: 7) 

Příklad příležitostí: 

- příznivé podmínky na trhu, 

- příznivé změny v politice, 

- snadný vstup na nové trhy, 

- chybná strategie konkurence (Zdroj: 7). 

Hrozby 

„Faktory externího prostředí jednotlivě nebo v určité kombinaci a s rozdílnou silou 

působení mohou znamenat zhoršenou pozici podniku, vystavují podnik nebezpečí 

neúspěchu, případně i hrozbě úpadku.“ (Zdroj: 7) 

Příklady hrozeb: 
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- nepříznivé legislativní změny, 

- zvýšení konkurenčního tlaku, 

- politické změny (Zdroj: 7). 

 

1.3 Organizační struktury 

„Organizační struktura je formalizovaný systém, ve kterém je práce rozdělena, seskupena 

a koordinována. Když manažeři formují nebo mění organizační strukturu, provádějí 

projektování organizace, což je proces rozhodování o šesti klíčových prvcích: 

specializace práce, rozdělení organizace do oddělení, řetězec příkazů, rozměr kontroly, 

centralizace a decentralizace, formalizace.“ (8, s. 242) 

Základními charakteristikami organizačních struktur jsou: 

• „Uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami struktury. 

• Sdružování činností, které tvoří hlavní obsahovou náplň organizačních jednotek.“ 

(6, s. 188) 

Každá organizační struktura se charakterizuje dalšími specifickými charakteristikami (6, 

s.188). Příklady těchto charakteristik: 

1. „Míra centralizace, respektive decentralizace rozhodovací pravomoci 

organizačních prvků struktur při jejich umístění ve vertikální hierarchii 

nadřízenosti či podřízenosti. 

2. Členitost, respektive počet podřízených organizačních prvků pod vrcholovým 

managmentem (někdy se též označuje jako kritérium rozpětí řízení). 

3. Počet hierarchií řízení. 

4. Strmost a plochost organizační struktury. 

5. Časové trvání, jde v podstatě o to, zda jsou organizační struktury dočasné 

(například organizační tým, který je určen pouze pro řešení konkrétního úkolu, 

například zavedení inovovaného výrobku do výroby a na trh), nebo relativně 

stabilní (dlouhodoběji platné).“ (6, s. 188) 
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Jednotlivé typy organizačních struktur:  

- liniové (lineární) organizační struktury, 

- štábní organizační struktury, 

- kombinované organizační struktury, 

- funkční organizační struktury, 

- ostatní účelové organizační struktury (6, s. 188-203). 

Liniové organizační struktury 

Využívané v malých organizacích, kde existuje jeden řídící stupeň nad provozem. Ve 

většině případů u nových podniků, kde řídící stupeň představoval právě majitel podniku. 

S následným vývojem organizace se vytvářejí další řídící stupně. Tato struktura má 

přímou (přikazovací) pravomoc. Linioví vedoucí mají největší pravomoc a odpovědnost. 

Liniová struktura je typická pro podnik do padesáti zaměstnanců (6, s. 188-189). 

Výhody: 

- jasné rozdělní pozice nadřízeného a podřízeného, 

- jednota procesu řízení shora dolů, 

- podřízení nedostávají rozdílné příkazy (9, s. 87). 

Nevýhody: 

- vedoucí (podnikatel) musí mít komplexní znalosti, 

- časté přetížení nadřízeného (9, s. 88). 

 

Obr. 1: Liniová struktura části organizace (Zdroj: 6, s. 189) 
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1.4 Datové a funkční modelování 

Datové a funkční modelování patří k základním technikám, které jsou potřeba pro popis 

návrhu aplikace. 

 

1.4.1 Vývojový diagram 

„Vývojový diagram patří … k nejpoužívanějším. Jeho hlavní výhodou je možnost zachytit 

velmi dobře větvení zpracování podle splnění či nesplnění požadovaných podmínek.“ (10, 

s. 90) 

„Při kreslení vývojového diagramu dodržujeme přirozený směr „shora dolů“ a „zleva 

doprava“, ve kterých nemusíme malovat na spojovacích větvích šipky. V případě, že 

bychom museli větve křížit, použijeme symbol spojky a tomuto problému se tak vyhneme.“ 

(10, s. 91) 

 

Obr. 2: Používané značky u vývojového diagramu (Zdroj: 10, s.90) 
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1.4.2 DFD diagram 

„Diagram toku dat (Data Flow Diagram) je jedena z nejpoužívanějších metod funkčního 

modelování. Můžeme z něj vyčíst návaznost jednotlivých činností v rámci úlohy, jaké 

datové vstupy a výstupy se v úloze objevují (tedy s jakými soubory a doklady se pracuje) 

a kdo jednotlivé činnosti provádí.“ (10, s. 84)  

„DFD diagramy můžeme kreslit na různé rozlišovací úrovni. Obvykle začínáme 

zachycením systému jako celku a postupně rozpracováváme jednotlivé funkce až na 

úroveň jedné úlohy.“ (10, s. 84) 

„V DFD diagramu se téměř nedají zachytit rozhodovací procesy, na druhou stranu velmi 

přehledně znázorňuje, s jakými datovými soubory se ve kterém procesu pracuje.“ (10, s. 

85) 

 

 

„Pro kreslení DFD platí následující pravidla: 

1. DFD nemá obsahovat více než 10 procesů, 

2. nesmí existovat proces který nemá žádné vstupy ale má jen výstupy a také proces, 

který má jen vstupy a nemá výstupy, „(10, s. 85) 

3. „datový tok z externí entity musí jít přes proces,  

4. datový tok z/do uložení musí jít přes proces, 

5. datový tok přímo mezi dvěma procesy být nemá.“ (10, s. 86) 

„V případě složitějších činností se DFD diagramy rozkreslují postupně na různém stupni 

podrobnosti daných činností.“ (10, s. 87) 

 

Pro tvorbu DFD se využívají následující symboly: 

„Proces – činnost, transformace vstupních dat na výstupní. Jméno by mělo vyjadřovat 

podstatu transformace. Každý proces je buď specifikován (minispecifikace) nebo 

reprezentován jiným DFD (víceúrovňové diagramy).“ (10, s. 84) 
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Obr. 3: Proces (Zdroj: 10, s. 84) 

 

„Entita – objekt v okolí systému, s nímž proces komunikuje. Může to být například 

uživatel nebo organizační místo.“ (10, s. 85) 

 

Obr. 4: Externí entita (externí zdroj dat) (Zdroj: 10, s. 84) 

 

„Uložení dat – datový soubor, doklad, sestava. Datová paměť je pasivní objekt pro 

uložení dat pro pozdější zpracování, modeluje statická data.“ (10, s. 85) 

 

Obr. 5: Uložení dat, datová paměť (Zdroj: 10, s. 85) 
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„Datový tok-přesun dat z části systému do druhé. Reprezentace přechodné hodnoty 

v průběhu zpracování, pohyb dat (paketů informace). Stejná data mohou mít rozdílný 

význam – potom hovoříme o logické transformaci. Také platí, že jeden datový tok nese 

jenom jeden typ paketu informací.“ (10, s. 85) 

 

Obr. 6:Pojmenovaný datový tok (Zdroj: 10, s. 85) 

 

1.4.3 Slovní popis procesu 

„Slovní popis procesu jedná se o zápis procesu ve formě vnitrofiremního nařízení nebo 

nějakého předpisu, případně návod pro provedení nějaké služby. Obecně si jej můžeme 

představit jako interní vyhlášku nařizující, jak a kdy které aktivity vykonávat, jaká je jejich 

posloupnost, kdo je za ně odpovědný, kdo je poskytovatelem nebo příjemcem informace, 

jak je proces měřen a vyhodnocován.“ (11, s. 45) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato část pojednává o současném stavu společnosti PROFIBA, s.r.o. Uvedu zde její 

základní informace a organizační strukturu. Dále bude provedena analýza IS pomocí 

SWOT, na základě slabých stránek definujeme nedostatek, který následně budeme řešit. 

Pro tento problém budou stanoveny požadavky majitele na aplikaci. 

2.1 Výběr platformy 

Pro tvorbu aplikace jsem zvolil programovací jazyk VBA, který je součástí kancelářského 

balíku MS Office. Důvody volby VBA jsou: jednoduchá práce, jde propojit s ostatními 

nástroji MS jako jsou například MS Word, Excel, PowerPoint a Access. Firma již tímto 

kancelářským balíkem disponuje tak pro ni nevzniknou žádné dodatečné náklady. 

 

2.2 Popis společnosti 

Společnost, zabývající se výrobou a prodejem městského mobiliáře působí na českém a 

slovenském trhu od roku 2012. Je to malá ale stabilně rostoucí firma, která nyní 

zaměstnává 5 pracovníků. 

2.2.1 Základní informace o firmě 

Název společnosti: Profiba, s.r.o. 

Datum vzniku: 26. června 2012 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Kaly 54, PSČ 594 55 

IČO: 29362083 

DIČ: CZ29362083 

Statutární orgán: jednatel Ing. Zdeněk Baksa 

Základní kapitál: 200 000 Kč (Zdroj: 12) 
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2.2.2 Organizační struktura firmy 

Firemní struktura je liniově organizační, má pouze jeden řídící subjekt a to majitele 

společnosti, má čtyři zaměstnance, kteří podléhají přímo jeho rozhodnutím. Každý 

zaměstnanec pak zodpovídá za své pracoviště.  

 

Obr. 7: Hierarchie společnosti (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

2.3 Analýza informačního systém 

Pro analýzu IS jsem zvolil nástroj SWOT, která hodnotí vnitřní faktory dané 

problematiky, silnou a slabou stránku a její vnější faktory, jenž jsou příležitosti a hrozby.  

Silné 

- Firma disponuje dvěma desktop počítači plně dostačující pro potřebu kancelářské 

práce. Její softwarové vybavení je kancelářský balík MS Office, účetní program 

Pohoda a antivirový SW ESET NOD32.  

- Dostatečně kvalifikovaný pracovník na obsluhu všech IT nástrojů ve firmě. 

Slabé 

- Ve firmě neprobíhá žádná automatická záloha dat na nějaké médium mimo síť. 

Důležitá data manuálně zálohují jednou za půl roku.  

- Objednávky se zaznamenávají ručně na papír do objednávkového záznamového 

listu, který je následně kopírovaný pro další zaměstnance ve firmě. Z hlediska 
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zaznamenávání může dojít k chybě u přepisu dat buď špatným přepsáním 

objednávky, nebo opomenutím její části. Následné kopírovaní zhorší kvalitu textu 

a může dojít k nečitelnosti objednávky.  

- Nedostatečné řízení skladu. Správa skladu se provádí zaznamenáváním 

jednotlivých produktů na papír a to spíše při dodání produktu do firmy 

s vyskladňováním jednotek už toto zaznamenávání není synchronizováno se 

všemi jednotkami ve firmě.  

Příležitosti 

- Při automatizaci evidence objednávek pomocí záznamového formuláře se zamezí 

vynechání kterékoliv části objednávky a také se sníží riziko vzniku chyb při 

přepisování objednávky, protože vše bude možné kopírovat. Tím se docílí 

zrychlení zaznamenání objednávky a přehlednosti objednávek na ostatních 

pozicích. 

- Po zavedení elektronické evidence objednávek získá firma přehlednější záznamy, 

což umožní pracovníkům rychlejší vyhledávání v listech. 

- Redukce kancelářských nákladů.  

- Zavedením správy skladu se získá lepší přehlednost a transparentnost. Firma získá 

lepší přehled o nedostatku produktů a na jejich nedostatek bude firma pružněji 

reagovat. Naopak již naskladněné zboží nemusí zbytečně doplňovat. Díky tomuto 

vylepšení sníží svoji dobu obrátky zásob a vázanost finančních prostředků. 

- Rychlejší práce s daty. 

Hrozby 

- Úmyslný i neúmyslný zásah neškoleného pracovníku do systému. Může nastat 

ztráta informací nebo zničení HW.  

- Napadení PC různými metodami pro zablokování HDD, nebo bez zapříčinění 

vnějšího vlivu zničení HDD. Tím vznikne ztráta důležitých dat, která nebyla 

zálohovaná.  
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2.3.1 Shrnutí analýzy 

Z analýzy IS společnosti vyplývají dva velké nedostatky, kterými jsou automatická 

správa skladu a elektronická evidence přijatých objednávek. Oba nedostatky jsou řešeny 

ručně psanou formou, která je nepřehledná a při zápisu zde dochází k velké chybovosti. 

K zrychlení práce s daty a snížení chybovosti při zápisu by firma měla přejít na 

elektronické zaznamenávání jak u správy skladu tak i u evidence přijatých objednávek. 

Druhý jmenovaný nedostatek je předmětem mého návrhu řešení, pro který bude 

usnadňovat práci s objednávkami a zpřehlední jejich zaznamenanou podobu.  

 

Obr. 8: SWOT analýza současného IS (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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2.4 Popis současného řešení problému 

Řešení evidence objednávek je řešen pouhým zápisem objednávek na papír do předem 

připravené tabulky, která se postupně doplňuje a upravuje. Během těchto kroků se 

několikrát tento list kopíruje pro ostatní zaměstnance i s již vyexpedovanými 

objednávkami. 

Celý proces funguje tak, že příchozí objednávku sekretářka ručně přepíše na papír do 

tabulky, která má jisté náležitosti jako např.: ID, datum expedice, typ dopravy, objednaný 

produkt, barva produktu, počet kusů, dodací adresu a je-li potřeba termín doručení. Při 

tomto přepisování lehce vznikne chyba jak už zapomenutím napsání nějaké informace, 

nebo pouhým opisováním. Další krok je poskytnutí těchto záznamů pro další 

zaměstnance, kteří obdrží nakopírovaný list a hledají zde potřebné informace pro svoji 

činnost. Po vyexpedování objednávky se do listu zaznamenají konečné informace o typu 

dopravy a datum expedice, tímto je objednávka brána za vyřízenou. Jelikož se jeden list 

tiskne víckrát vznikne více verzí daného listu. Zaměstnance může mít neaktuální list, kde 

je objednávka evidovaná jako nevyexpedovaná ale na nejnovější verzi je brána za 

hotovou.  

Nevýhody aktuálního provedení: 

- Ruční přepisování objednávek 

- Tisknutí jednoho listu víckrát 

- Více verzí listu 

- Nadbytečné údaje pro jednotlivé zaměstnance 

- Nečitelnost způsobená ručním psaním nebo kopírováním 

- Špatná přehlednost listu 

Výhody: 

- Jednoduché řešení 



27 

 

 

Obr. 9: Sken aktuálního řešení záznamu objednávek (Zdroj: 13) 
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2.5 Požadavky majitele 

Majitel chce proces evidence objednávek zefektivnit a to přenesením systému do 

elektronické podoby. Přičemž zaznamenávání bude nadále spočívat na sekretářce, která 

zaznamená údaje pouhým kopírováním do předem připraveného formuláře. Formulář 

bude obsahovat všechny potřebné kolonky pro řádné zaznamenání, při případném 

vynechání některé z nich neumožní tento záznam uložit. Aplikace by nadále měla 

zajišťovat zápis data expedice a typ dopravy pro každou nevyexpedovanou zakázku.    

Požadované doplňující funkce jsou generováním různých pohledů pro každého 

zaměstnance na zaevidované objednávky, kde se nebudou vyskytovat již vyexpedované 

objednávky nebo objednávky, které na dané pozici zaměstnanec nepotřebuje vidět. Mezi 

doplňkové činnosti patří počítání statistiky prodeje jednotlivých produktů, nebo součet 

produktů dle hledaného výrazu. Poslední funkcí je obnovení do původního stavu pro nový 

rok. 

Všechny požadavky na aplikaci vznikly na základě rozhovorů s majitelem a jeho 

sekretářkou, která tuto aplikaci bude obsluhovat. Dalším zdrojem byla moje vlastní 

analýza, jenž spočívala projít všechny pracoviště a zjistit potřeby jednotlivých 

zaměstnanců pro výstupy aplikace.  

Shrnutí požadavků: 

- Převést do elektronické podoby 

- Snížit pravděpodobnost výskytu chyb 

- Zefektivnit manipulaci se záznamy 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS PRÁCE 

Z analýzy současného stavu plynou dva hlavní nedostatky společnosti, kterými jsou 

evidence objednávek a evidence a správa skladu. V této kapitole bude řešený návrh pro 

částečnou automatizaci evidence objednávek na základě požadavků majitele firmy. 

3.1 Celkový popis aplikace a řešených věcí 

Aplikace je vytvořena v MS Excel 2016 za pomocí programovacího jazyka VBA. Při 

prvním spuštění pracovního sešitu, obsahujícího dva listy, jeden záznamový a druhý 

pomocný, který je uzamčen a uživatel jej nevidí, v tomto listu jsou uloženy hodnoty pro 

rolovací menu a možnost uložení pomocných hodnot. Záznamový list obsahuje tabulku 

s potřebnými informacemi pro objednávku jakou jsou: typ expediční dopravy, datum 

expedice, číslo předfaktury a faktury, typ dodavatele, ID objednávky, název objednaného 

zboží, barvu produktu, počet kusů, potřebný termín dodání a dodací adresa. List pojme 

maximálně 50 řádků objednávek, když se list naplní vytvoří se nový s následujícím číslem 

listu. Spolu s vytvořením nového listu se přesune také panel tlačítek na aktuální list. Tento 

panel obsahuje tlačítka pro novou objednávku, vyhledávání objednávky podle ID, tlačítko 

pro zadání data expedice, tlačítka pohledů na nevyřízené objednávky pro různá pracoviště 

ve firmě (Stolárna, Skladník a výpis podle dodavatele), přidání a odebrání dodavatele, 

statistiku a poslední tlačítko k obnovení do původního stavu na další rok. Datové typy pro 

jednotlivé sloupce jsou pro číslo listu, číslo pozice a počet kusů typu byte, typ dopravy, 

číslo faktury a předfaktury, typ dodavatele, název objednaného zboží, barva a místo typu 

String, datum expedice a termín typu Date a ID typu long. Kombinací čísla listu a řádku 

tak vznikne jedinečný identifikátor řádku. 

Hlavním úkolem je zjednodušit zaznamenávání objednávek do elektronické podoby 

pomocí evidenčního formuláře. Do tohoto formuláře bude uživatel názvy objednaných 

produktů pouze kopírovat a zamezí tím vzniku nežádoucí chyby v podobě chybného 

přepsání. Další tlačítka, které tato aplikace obsahuje mají za úkol ještě více zjednodušit 
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práci s nevyřízenými objednávkami a zajistit jejich přehlednost. 

 

Obr. 10: Panel tlačítek v aplikaci (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

3.2  Tlačítko vytvoření nové objednávky 

Tímto tlačítkem se otevře záznamový formulář, který obsahuje políčka pro vyplnění ID, 

popis produktu, barva produktu, počet ks, typ dodavatele, termín dodání, místo, číslo 
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faktury a předfaktury. Dále tlačítka přidání řádku, odebrání řádku, uložení a zavření 

formuláře. 

 

Obr. 11: Nový formulář (Zdroj: Vlastní tvorba) 

3.2.1 Otevření formuláře 

Po otevření formuláře uživatel zadá základní informace o objednávce jako ID, které musí 

být pouze numerické a místo, pokud je potřeba vyplní termín, číslo faktury a předfaktury. 

Při zadávání samotného produktu musí uživatel uvést název produktu a počet kusů, 

doplňující informací je barva a typ dodavatele, který je primárně nastaven na hodnotu 

„My“ tedy firmu PROFIBA. Podle počtu položek v objednávce si uživatel pomocí 

tlačítka „Přidání řádku“ nakliká kolik jich potřebuje, když navolí více řádků než je 

potřeba použije tlačítko „Odebrání řádku“, celkový počet řádků pro jednu objednávku je 

omezen na 10. 

Vyplnění 
formuláře

1 Ověření 
správnosti 

zadaných dat
2 Uložení

ID, název, počet ks, barva, místo...
Inf o ověření

ID, název, počet ks, barva, místo...
Data potřebná k 

uložení
ID, název, počet ks, barva, místo...

Záznamový list

Uložení objednávky

 

Obr. 12: Datový diagram Vyplnění formuláře (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Vytvoření nové 
objednávky

Vyplnění 
formuláře

Ověření 
správnosti 
vyplěnáých 

údajů

1 Ověření 
správnosti

ne
 Špatně 
vyplněný 
formulář 

2 Uložení

ano

 Uložení proběhlo v pořádku, můžete 
pokračovat v dalších objednávkách 

Zavření formuláře

3 Vynulování 
formuláře

4 Přidání řádku
5 Odebrání 

řádku

Kliknutí na tlačítko 
 uložit 

Kliknutí na tlačítko 
 Zavřít 

Kliknutí na přidání 
řádku

Kliknutí na odebrání 
řádku

 

Obr. 13: Vývojový diagram otevření formuláře (Zdroj: Vlastní tvorba) 

3.2.2 Uložení 

Při kliknutí na tlačítko uložit se nejprve provede 1 Ověření správnosti zadaných hodnot, 

pokud ověření správností vrátí hodnotu true, uložení pokračuje, při druhé variantě se 

objeví hláška „špatné údaje“. Na aktuálním pracovním listu se pomocí cyklu, který je 

omezen na 50 řádků, vyhledá volný řádek, jestliže se volný řádek nenajde proměnná p 

zůstane nevyplněna. V dalším kroku zjišťuji zda proměnná p má hodnotu nebo nemá. 

Pokud p hodnotu má pokračuje se k zapsání jednotlivých hodnot z formuláře do volného 

řádku na listu, když bude p prázdné znamená to, že aktuální list je již maximálně naplněn 

a vytváří se nový prázdný list a poté pokračuje k naplnění hodnot na novém listu. Po 

uložení prvního řádku přichází kontrola, zda v této objednávce je více položek, když bude 

v objednávce více řádků vytvoří se cyklus s daným počtem opakování jako je vyplněných 

řádků a v tomto cyklu bude provedeno uložení jednotlivých produktů z formuláře na 
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následující volné řádky v aktuálním listu. Tento cyklus obsahuje také kontrolu proti 

zapsání více než 50 záznamů na list, když je toto číslo přesáhnuto vytvoří se opět nový 

list, kde se pokračuje v zápisu. Po zapsání všech hodnot se provede 3 Vynulování 

formuláře, zobrazí se informační okno o úspěšném uložení a funkce uložení končí 

s návratem na prázdný formulář. 

Ověření 
správnosti = 

True

splněno

P=První volný řádek

P=empty

    Navýšení pomocné proměnné počet listů o 1
Přidání nového záznamového listu

    p = 2

splněno

Zápis údajů do příslušných sloupců na řádek p

nesplněno

Worksheets("list3").Range("x1").Value > 0

x = Worksheets("list3").Range("x1").Value
        pozice = p

Splněno

i=1 to x

(i + p) < 51

pozice = p + i
  Zápis údajů do příslušných sloupců na řádek  pozice 

Navýšení pomocné proměnné počet listů o 1
Přidání nového záznamového listu

pozice = 1

NesplněnoSplněno

y = i To (x)

pozice = pozice + 1
           Zápis údajů do příslušných sloupců na řádek  pozice 

"Uložení proběhlo v pořádku, můžete pokračovat v 
dalších objednávkách"

konec

1

2 Uložení

3 Vynulování formuláře

1nesplněno

 MsgBox ("Špatné údaje")nesplněno

2

2

Hledání prvního prázdného řádku

3

4

3 4

 

Obr. 14: Vývojový diagram 2 Uložení (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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3.2.3 Ověření správnosti vyplnění 

Tento podproces zahrnuje kontrolu všech povinných hodnot ve formuláři. U povinných 

políček se kontroluje jestli jsou naplněné. U políčka ID je dodatečná kontrola pro 

numerické znaky. Jestliže je hodnota nevyplněná, nebo vyplněná chybně, tak se dané 

políčko podbarví červeně a pomocná proměnná se změní na hodnotu false. Pokud jsou 

přidané další řádky v cyklu se ověří, jestli jsou vyplněné. Počet opakování v cyklu je 

určen počtem přidaných řádků, hodnota se získá z pomocného listu a načte se do 

proměnné „cislo“. Výstupem ověření správnosti je true nebo false. V aplikaci je výstup 

znázorněn informační hláškou a červeně podbarvenými políčky.  

 

Obr. 15: Chybně vyplněný formulář (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Cislo=Worksheets( list3").Range( X2").value
Prom=True

TextBox1 =Empty
Or

IsNumeric(TextBox1) = 
false

TextBox1.BackColor = RGB(255, 255, 255)

TextBox1.BackColor = RGB(255, 0, 0)
prom = False

nesplněnosplněno

splněno

TextBox1 <>Empty
or

IsNumeric(TextBox1) = True

TextBox2 =Empty

TextBox2.BackColor = RGB(255, 0, 0)
prom = False

TextBox2.BackColor = RGB(255, 255, 255)

splněno nesplněno

TextBox4 =Empty

TextBox4.BackColor = RGB(255, 0, 0)
prom = False

TextBox4.BackColor = RGB(255, 255, 255)

splněno nesplněno

ComboBox2 =Empty

ComboBox2.BackColor = RGB(255, 0, 0)
prom = False

ComboBox2.BackColor = RGB(255, 255, 255)

splněno nesplněno

pocet = Worksheets("list3").Range("x1").Value

i=1 to pocet

UserForm1.Controls("TextBox" & 6 + i).Value = Empty

    UserForm1.Controls("TextBox" & 6 + i).BackColor = RGB(255, 0, 0)
     prom = False

UserForm1.Controls("TextBox" & 6 + i).BackColor = RGB(255, 255, 255)

splněno nesplněno

UserForm1.Controls("ComboBox" & 11 + i).Value = Empty

UserForm1.Controls("ComboBox" & 11 + i).BackColor = RGB(255, 0, 0)
         prom = False

UserForm1.Controls("ComboBox" & 11 + i).BackColor = RGB(255, 255, 255)

splněno nesplněno

1 Ověření 
spárvnosti

Ověření správnosti =prom

konec

 

Obr. 16: Vývojový diagram 1 Ověření správnosti (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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3.2.4 Vynulování 

Tato procedura vyčistí celý formulář a přivede ho do původního stavu s pouze jedním 

řádkem. V prvním kroku nastaví pomocnou pro počítání přidaných řádků na 0 a hodnotu 

typu dodavatele pro první produkt na „My“. Poté v cyklu čítajícího 9 opakování změní 

přídavné řádky na neviditelné a změní jejich hodnotu na prázdnou. Po proběhnutí cyklu 

nastaví ID, termín, místo, fakturu, předfakturu a zbylý první řádek na prázdné hodnoty. 

Worksheets("list3").Range("x1").Value = 0
    ComboBox21.Value = "My"

i=1 to 9

Vynulování prázdných řádků a nastavení vlastnosti Visible na False

Hodnota všech viditelných buněk je rovna Empty

konec

3 Vynulování 
formuláře

 

Obr. 17: Vývojový diagram 3 Vynulování formuláře (Zdroj: Vlastní tvorba) 

3.2.5 Přidání řádku 

Podproces pro přidání řádku zvýší pomocnou hodnotu pro počet řádků na skrytém listu o 

1 a načte ji do proměnné „cislo“. Proměnná „cislo“ je datového typu Byte. Tuto proměnou 

porovná, zda je menší ostrou nerovností vůči konstantě 10. Jestliže je menší políčka 
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potřebná pro další řádek se zobrazí, jinak se vypíše zpráva, že nelze přidat další řádek a 

pomocná hodnota na skrytém listu se sníží o 1. 

 

Obr. 18: Formulář s maximálním počtem přidaných řádků (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Cislo <10 splněno

4 Přidání řádku

Worksheets("list3").Range("x1").Value = 
Worksheets("list3").Range("x1").Value + 1

Cislo = Worksheets("list3").Range("x1").Value

Nastavení vlastnosti  Visible  u buněk v daném řádku na hodnotu True
Nastavení příslušného rolovacího menu na počáteční hodnotu "My"

  "Nelze přidat další řádek"
    Worksheets("list3").Range("x1").Value = 
Worksheets("list3").Range("x1").Value - 1

nesplněno

konec

 

Obr. 19: Vývojový diagram 4 Přidání řádku (Zdroj: Vlastní tvorba) 

3.2.6 Odebrání řádku 

Po stisknutí tlačítka 5 Odebrání řádku do proměnné „cislo“, které je datového typu Byte, 

uloží z pomocného listu hodnotu počtu přidaných řádků. Následně v pomocném listu 

počet řádků sníží o 1. Proměnná číslo je porovnávána rovnosti k 0, jestliže je tato 

podmínka splněna, tak se objeví hláška o nemožnosti odebrání řádku a hodnota počtu 

řádků na pomocném listě se změní na 0, když podmínka není splněna, poslední řádek ve 
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formuláři je nastaven na neviditelný s prázdnými hodnotami. Poté je tato procedura 

ukončena. 

 

Obr. 20: Formulář s minimálním počtem řádků (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Cislo =0 splněno

5 Odebrání řádku

Cislo = Worksheets("list3").Range("x1").Value
Worksheets("list3").Range("x1").Value = 

Worksheets("list3").Range("x1").Value - 1

     "Nelze odebrat řádek"
 Worksheets("list3").Range("x1").Value = 0

Nastavení vlastnosti  Visible  u buněk v daném řádku na hodnotu False
Nastavení celého řádku na Empty

nesplněno

konec

 

Obr. 21: Vývojový diagram 5 Odebrání řádku (Zdroj: Vlastní tvorba) 

3.3  Vyhledávání objednávky 

Po zvolení tlačítka „Vyhledání objednávky“ se uživateli zobrazí vstupní dialogové okno, 

které uživatele vybídne k zadaní hledaného ID. Číslo objednávky je hledáno mezi všemi 

zaznamenanými objednávkami i těmi, které byly už vyexpedovány. Jakmile se zadané ID 

nalezne, dialogové okno vypíše pozici hledaného ID, tedy číslo listu a číslo prvního 

řádku, kde se tato objednávka nachází. Když hledané číslo nenajde, dialogové okno 

vypíše, že hledané ID neexistuje. Při špatně zadaném, nebo vůbec nezadaném čísle 
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objednávky pokračuje vstupním dialogovým oknem s nabídkou hledání. Vyhledání 

skončí pomocí křížku nebo tlačítkem zrušit. 

 

 

Obr. 22: Vstupní dialogové okno pro hledání 

objednávky (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Zadání ID Vyhledání IDID

Informace o vyhledané pozici
nebo neexistujícím záznamu

 

Obr. 23: Datový diagram pro hledání ID 

(Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

Hledané číslo objednávky je uloženo do proměnné „ID“, které je datového typu Long a 

výstup hledání je uloženo do proměnné „pozice“ jenž je datového typu String, pozice se 

skládá ze dvou hodnot čísla listu a čísla řádku. Hledání probíhá ve dvou cyklech, první 

cyklus prochází všechny záznamové listy, druhý cyklus, který je vnořený v prvním 

prochází jednotlivé řádky na listu. Jakmile je pozice naplněna oba cykly se ukončí a 

rovnou se vypíše pozice, hledané objednávky. 
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Vyhledání 
objednávky

i = 1 To (Worksheets("list3").Range("x2").Value - 1)

 Zadej ID hledané objednávky:  

ID

splněno

ID <> empty

Pozice = Empty

X= 2 to 50

Worksheets(i + 1).Range("J" & x) = ID

pozice = (i & "/" & x - 1)
Exit for

 Zadej ID nesplněno

splněno

nesplěno

pozice <> empty

Exit for

splněno

nesplněno

Pozice = Empty

 Toto ID neexistuje "Pozice vašeho ID je: " & pozice

splněnonesplněno

konec

 

Obr. 24: Vývojový diagram Vyhledání objednávky (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

3.4  Vyexpedování objednávky 

Tohle tlačítko otevře formulář se všemi nevyřízenými objednávkami. Na formuláři se 

nachází výběrové pole pro volbu typu dopravce, dvě tlačítka zavřít a zadat datum a 

seznam nevyřízených objednávek, ve kterém je uvedeno ID a její pozice v listech. 
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Uživatel zvolí číslo objednávky, u kterého chce zadat datum expedice. Pro zaznamenání 

zvoleného ID se uloží jeho číslo řádku z vyfiltrovaných objednávek do pomocného listu 

na pozici X3. Musí také zvolit typ dopravy a stiskne tlačítko zadat datum. Pokud uživatel 

nevybere typ dopravy, nebo číslo objednávky, vypíše se výzva pro výběr dané hodnoty. 

Poté u celé objednávky, podle vybraného ID se do příslušných sloupců doplní datum a 

vybraný typ dopravy. 

  

Obr. 25: Formulář vyřízení objednávek (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Otevření formuláře

1 Načtení ID 
objednávek do 

formuláře

Volba 
dopravce

Combobox1 <>Empty

 Vyber 
dopravce! 

2 Zapsání data 
a dopravce k 
objednávce

splněno

Volba ID

ID vybráno?

splněno

nesplněno

 Vyber číslo 
objednávky! 

nesplněno

konec

Tlačítko  Zavřít 

Kliknutí na tlačítko 
 Zadat datum 

Worksheets("list3").Range("x3").Value = ID

 

Obr. 26: Vývojový diagram pro vyexpedování objednávek (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

3.4.1 Načtení objednávek do seznamu 

Po otevření formuláře se načítají z pomocného listu hodnoty ve sloupci N do výběrového 

pole a spustí se podproces 11 Procedura Expedice, která do pomocného listu zapíše 

všechny nevyřízené objednávky a to do sloupců F a G. Následně se zjišťuje naplněnost 

první buňky v sloupci F, pokud je zaplněna načtou se do seznamu vyfiltrované ID a jejich 

pozice, jestliže není dialogové okno vypíše informaci, že nejsou žádné nevyřízené 

objednávky. 
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1 Načtení ID 
objednávek do 

formuláře

11 Procedura 
Expedice

ComboBox1.RowSource = "List3!N1: N" & 
Worksheets("list3").Range("N1").End(xlDown).Row

ListBox1.Clear

Worksheets("list3").Range("F2") = ""

Konec

Naformátování Listboxu a načtení dat z pomocného listu Nejsou žádné nevyřízené objednávky 

nesplněnosplněno

 

Obr. 27: Vývojový diagram 1 Načtení ID objednávek do formuláře (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Výběr 
objednávky

1 Načtení ID 
objednávek do 

formuláře

2 Zapsání data a 
dopravce k 
objednávce

ID jedné objednávky

Záznamový list
ID všech 

nevyřízených objednávek
Vybrané ID ID

Výběr dopravce

Název dopravce

Záznamový list

Datum, název dopravce

 

Obr. 28: Datový diagram Výběr objednávky (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Procedura expedice filtruje nevyřízené objednávky podle prázdné buňky v sloupci 

expedice. Filtrování probíhá ve dvou cyklech, první cyklus prochází nevyexpedované 

listy a druhý jednotlivé řádky v listech. Počáteční hodnota prvního cyklu je nastavena na 

hodnotu posledního plně vyexpedovaného listu. Vyfiltrovaná čísla objednávek a pozice 

se dočasně uloží na pomocný list do sloupců C a E. V této fázi jsou vypsány všechny ID 



44 

 

a jejich pozice, které mají prázdné datum expedice. Ve sloupci C jsou nyní duplicitní 

hodnoty ID pro filtraci těchto duplicit se v cyklu při porovnávání hodnoty buňky C a C-

1 očistí o duplicitní ID. Jedinečná ID a jejich pozice jsou zapsány do sloupců F a G, která 

jsou připravena pro načtení do seznamu formuláři.  

11 Procedura 
Expedice

i = Worksheets("List3").Range("X4").Value To (Worksheets("list3").Range("x2").Value - 1)

x = 2 To (Worksheets(i + 1).Range("J1").End(xlDown).Row)

Worksheets(i + 1).Range("D" & x) = Empty

Worksheets("list3").Range("C2") = Empty

Y=2 y = Worksheets("list3").Range("C1").End(xlDown).Row + 1

splněno nesplněno

            Worksheets("list3").Range("C" & y).NumberFormat = "@"
            Worksheets("list3").Range("C" & y) = Worksheets(i + 1).Range("J" & x).Value

Worksheets("list3").Range("E" & y) = i & "x" & (x-1)

splněno

nesplněno

i = 2 To Worksheets("list3").Range("C1").End(xlDown).Row + 1

Worksheets("list3").Range("C" & i) <> 
Worksheets("list3").Range("C" & i - 1)

        Worksheets("list3").Range("D" & i) = Worksheets("list3").Range("C" & i)

splněno

konec

Vyčištění oblasti na pomocném listu pro nové zapsání ID a pozic

Worksheets("list3").Range("D" & i) <> Empty

nesplněno

Worksheets("list3").Range("F2") = Empty

P=2 p = Worksheets("list3").Range("F1").End(xlDown).Row + 1

ano ne

Worksheets("list3").Range("F" & p).Value = 
Worksheets("list3").Range("D" & i)

        Worksheets("list3").Range("G" & p).Value = 
Worksheets("list3").Range("E" & i)

splněno

nesplněno

 

Obr. 29: Vývojový diagram 11 Procedura Expedice (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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3.4.2 Zapsání data a dopravce  

Pro zapsání data a dopravce k vybrané objednávce je potřeba zjistit jejich přesnou pozici. 

Tedy číslo listu, na kterém se nachází číslo prvního řádku dané objednávky. Využívanými 

proměnnými jsou „list“, „pozice“ a „pom“, které jsou datového typu Byte, další 

proměnou je „ID“ jenž je datového typu Long. Díky uložené pomocné v buňce X3 

získáme ze sloupce G pozici prvního řádku a ze sloupce F hodnotu ID, které se uloží do 

proměnné „ID“. Pomocí funkcí VBA se pozice rozdělí na samostatné číslo listu a číslo 

řádku, které uložíme do příslušných proměnných „list“ a „pozice“. Zapsání data je 

potřeba u celé objednávky, která čítá maximálně 10 řádků. Do proměnné „pom“ je 

uložena hodnota „pozice“ + 10, která bude udávat délku cyklu. Začátek cyklu je nastaven 

na hodnotu „pozice“ a konec na „pom“. Pro zaevidování objednávky, která je rozdělena 

na dvou listech je v cyklu zavedeno opatření. Pokud hodnota cyklu „x“ je rovna 52 a 

zároveň hodnota proměnné „list“ je menší než hodnota začínajícího listu +1 tak se 

hodnoty cyklu upraví pro pokračování na dalším listu. Základním rozhodnutím o zápisu 

data je porovnání sloupce ID z listů s proměnnou „ID“, když se hodnoty rovnají datum a 

dopravce se zapíše a cyklus pokračuje dál, pokud se nerovnají cyklus se hned ukončí a 

zápis je dokončen. 

2 Zapsání data a 
dopravce k 
objednávce

Worksheets("list3").Range("x6").Value = Worksheets("list3").Range("G" & (Worksheets("list3").Range("x3").Value) + 2)
ID = Worksheets("list3").Range("F" & (Worksheets("list3").Range("x3").Value) + 2)

list = Left(Worksheets("list3").Range("x6").Value, InStr(1, (Worksheets("list3").Range("x6").Value), "x") - 1) + 1
pozice = Right(Worksheets("list3").Range("x6").Value, Len(Worksheets("list3").Range("x6").Value) - InStr(1, 

Worksheets("list3").Range("x6").Value, "x"))
pom = pozice + 10

x = pozice To pom

x = 52 And list < Left(Worksheets("list3").Range("x6").Value, 
InStr(1, (Worksheets("list3").Range("x6").Value), "x") - 1) + 2

pom = pom – x
 x = 2

list = list + 1

splněno

Worksheets(list).Range("J" & x) = ID

Worksheets(list).Range("D" & x) = Date
 Worksheets(list).Range("C" & x) = ComboBox1.Value

splněno

nesplněno

konec

11 Procedura 
Expedice

Naformátování Listboxu a načtení dat z pomocného listu

Exit for nesplněno

1

 

Obr. 30: Vývojový diagram 2 Zapsání data a dopravce k objednávce (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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3.5 Speciální list pro stolárnu 

Tlačítko stolárna vytvoří nový list s názvem „Stolárna“ a naplní jej nevyexpedovanými 

objednávkami, které obsahují produkty pro výrobu do stolárny. Při vytvoření listu se 

nejdříve vytvoří hlavička listu. Hlavička listu obsahuje sloupce pozice objednávky, ID, 

název objednaného zboží, barvu, počet kusů, termín a místo dodání. ID je datového typu 

Long, počet kusů typu Byte, termín typu Date a ostatní jsou datového typu String. 

Následně se dvěma cykly prochází program jednotlivé řádky objednávek. První cyklus 

prochází celé listy, začátek tohoto cyklu je hodnota ze skrytého listu s pomocnými, která 

udává číslo posledního již plně vyexpedovaného listu je to opatření k předejití zbytečného 

procházení vyřízených objednávek. Druhý cyklus je v nořený v prvním a prochází 

jednotlivé řádky na listu. Prvním filtrem je porovnání sloupce určeného pro barvu, pokud 

je plný, sloupce pro typ dodavatele pokud je „My“ a třetím, jestli objednávka nebyla 

vyexpedována podle naplnění sloupce pro datum expedice. Všechny tři podmínky musí 

být splněny aby se mohlo pokračovat k poslednímu rozhodovacímu bloku ten zjišťuje ve 

sloupci názvu objednaného zboží zda tento řetězec obsahuje jednu z části slov, kterými 

jsou: „LAV“, „PRKN“, „SET“, a „STUL“, řetězec ještě před porovnáním je převeden na 

velká písmena a očištěn o háčky a čárky. Po splnění všech podmínek je produkt zapsán 

do příslušných buněk na lisu. 

Vstupem pro filtrování objednávek jsou všechny nevyřízené objednávky ze záznamových 

listů, které následně projdou filtrem objednávek pro stolárnu a potřebné objednávky se 

zapíší na vytvořený list. 

Vyfiltrování 
všech 

nevyřízených 
objednávek pro 

stolárnu

Záznamový list Všechny nevyřízené objednávky
Vyfiltrované 
objednávky

Dočasný list 
 Stolárna 

 

Obr. 31: Datový diagram pro Stolárnu (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Vyfiltrování všech 
nevyřízených 

objednávek pro 
stolárnu

i = Worksheets("List3").Range("X4").Value To 
(Worksheets("list3").Range("x2").Value - 1)

(Worksheets(i + 1).Range("M" & x)) <> Empty and InStr(1, UCase(Worksheets(i + 1).Range("H" & 
x)), "MY") And Worksheets(i + 1).Range("D" & x) = Empty

Konec

Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = "Stolárna"
Dim i, y, x, radek As Integer

Vložení a naformátování hlavičky na prvním řádku

x = 2 To (Worksheets(i + 1).Range("J2").End(xlDown).Row)

(InStr(1, bezc(UCase(Worksheets(i + 1).Range("L" & x))), "LAV") Or InStr(1, UCase(Worksheets(i + 1).Range("L" & x)), "PRKN") Or 
InStr(1, bezc(UCase(Worksheets(i + 1).Range("L" & x))), "SET") Or InStr(1, bezc(UCase(Worksheets(i + 1).Range("L" & x))), "STUL"))

Y=první prázdný řádek

ano

Zapsání hodnot do příslušných buněk

(Worksheets("Stolárna").Range("B" & y) = 
Worksheets("Stolárna").Range("B" & (y - 1)))

Worksheets("Stolárna").Range("B" & y).Font.Color = RGB(255, 255, 255)

ano

ne

Vytvoření tabulku k poslednímu plnému řádku

ano

ne

ne

1

1
2

2

Hledání prvního prázdného řádku

 

Obr. 32: Vývojový diagram Filtrování objednávek pro stolárnu (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Výstupem je naformátovaný list obsahující pouze nevyexpedované objednávky 

s produkty pro stolárnu, kterými jsou lavička, stůl, prkno a set. Jestliže má stejná 

objednávka více řádků tak se ID uvede pouze u prvního řádku a u dalších je tato hodnota 

zbarvena na bílou pro lepší přehlednost. 
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Tab. 2: Výstup pohledu Stolárna (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

3.6 Speciální list pro skladníka 

Po kliknutí na tlačítko „Skladník“ se vytvoří nový list s názvem „Skladník“ a hlavičkou 

tabulky na prvním řádku. Při nedostatku místa na prvním listu se automaticky vytváří list 

s názvem „Skladník 2“ a pokračuje se v zápisu. Vyhledávání probíhá ve dvou cyklech. 

První cyklus prochází jednotlivé listy, pro zkrácení cyklu je použita hodnota 

z pomocného listu, která udává počet již vyexpedovaných listů, tato hodnota předejde 

zbytečnému procházení vyřízených objednávek. Druhý cyklus je vnořený v prvním a 

prochází jednotlivé řádky na listu. Pro zapsání objednávky do listu skladník je 

porovnáván sloupec data expedice, pokud je volný objednávka se zapíše na list. V druhém 

cyklu je ještě vloženo počítadlo v podobě proměnné „zkraceni“, které kontroluje 

zaplněnost listu. Jestliže je toto počítadlo rovno 49, tak se na pomocném listu přepíše 

hodnota plně vyexpedovaných listů na příslušné číslo posledního plného listu. Druhý list 

„Skladník 2“ se vytvoří v případě, když je počet řádků v prvním listu (proměnná y) roven 

50, tím se změní proměnná „druhy“ na hodnotu 1. V novém listu se vytvoří na prvním 

řádku hlavička a zápis pokračuje dál na novém listu. 

Poz ID Název objednaného zboží Barva KS Termín Místo 

1/35 3484 Stůl 04 Kaštan 68   Praha 

1/38 3487 Lavička 04 Kaštan 74   Praha 

1/39 3488 Stůl 04 Kaštan 76   Teplice 

1/43 3492 Stůl 04 Kaštan 84   dfafa 

1/45 123456 Lavicka 01 Pinie 2   Brno 

1/47 123456 stůl 02 Třešeň 3   Brno 

1/49 8947 Lavička NEW 150 01 Pinie 5   Brno 

2/1 8947 Stůl Mamut 01 Pinie 3   Brno 

2/7 1564 Lavička Lada 01 Pinie 4   Brno 

2/13 1568 Stůl Mamut 01 Pinie 5   Brno 

2/19 1574 lavička deluxe 05 Týk 4   Brno 

2/25 1580 Lavička Praha 1 02 Třešeň 6   Brno 

2/31 1586 Stůl NEW 01 Pinie 7   Brno 

2/37 1592 Set restaurace 02 Třešeň 4   Brno 

2/42 1597 Nevrtané prkno  04 Kaštan 20   Brno 

2/47 1602 Betonová lavička Karin bez opěradla 08 Šedá 4   Brno 

2/49 120120 
Litinová lavička Schönbrun 4P, Jasan 
150  13 Bílá 3   Ostrava 

3/2 120120 Stůl Schönburn Jasan 1900 13 Bílá 1   Ostrava 
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Vyfiltrování všech 
nevyřízených 

objednávek pro 
skladníka

i = Worksheets("List3").Range("X4").Value To 
(Worksheets("list3").Range("x2").Value - 1)

Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = "Skladník"
Dim i, y, x, p, radek, druhy, zkraceni As Integer

zkraceni = 0
druhy = 0

Vložení a naformátování hlavičky na prvním řádku

x = 2 To (Worksheets(i + 1).Range("J2").End(xlDown).Row)

 Worksheets(i + 1).Range("D" & x) = Empty

splněno

nesplněno

1

4

2

3

Zkraceni=0

Druhy =1 splněno

Zapsání hodnot do příslušných buněk na listu  nazev  do řádku  Y 

nesplněno

(Worksheets(nazev).Range("C" & y) = 
Worksheets(nazev).Range("C" & (y - 1)))

Worksheets("Skladník").Range("C" & 
y).Font.Color = RGB(255, 255, 255)

splněno

nesplněno

Y=50

Nastavení ohraničení na listu  Skladník 
             Přidání listu  Skladník 2 

Vložení a naformátování hlavičky na prvním řádku u listu  Skladník 2"
Druhy =1 

1

zkraceni = 49

2

zkraceni = zkraceni + 1

Worksheets("List3").Range("X4").Value = i + 1

splněno

nesplněno

splněno

1nesplněno

3

4

Druhy=1

Nastavení ohraničení na listu  Skladník 2" Nastavení ohraničení na listu  Skladník"

ano ne

konec

Y= První prázdný řádek

Nazev=  Skladník 2"Nazev=  Skladník 

(Worksheets("Skladník").Range("C50") = 
Worksheets("Skladník 2").Range("C2"))

Worksheets("Skladník 2").Range("C2").Font.Color = RGB(255, 255, 255)

splněnonesplněno

Hledání prvního prázdného řádku

 

Obr. 33: Vývojový diagram Filtrování objednávek pro skladníka (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Výstupem na listu „Skladník“ jsou všechny nevyřízené objednávky bez dalšího omezení. 

Tab. 3: Výstup pohledu Skladník (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Poz Pozn ID Název objednaného zboží Barva KS Termín Místo 

2/40 My 1595 Odpadkový koš Dino Modrý 3   Brno 

2/41 My 1596 Plastové prkna 1700   40   Brno 

2/42 My 1597 Stůl NEW 8 Pinie 8   Brno 

2/43 My 1598 Odpadkový koše šestihranný se stříškou   8   Brno 

2/44 My 1599 Stojan na kola typ A7   9   Brno 

2/45 My 1600 Truhlík Max   9   Brno 

2/46 My 1601 Květináč Pegy   9   Brno 

2/47 My 1602 Betonová lavička Karin bez opěradla 
08 
Šedá 4   Brno 

2/48 My 1603 Odpadkový koše šestihranný se stříškou   9   Brno 

2/49 My 120120 Litinová lavička Schönbrun 4P, Jasan 150  13 Bílá 3   Ostrava 

3/1 My 120120 Odpadkový koš MHD Žlutá 4   Ostrava 

3/2 My 120120 Stůl Schönburn Jasan 1900 13 Bílá 1   Ostrava 

3/3 My 120121 
Lavička SEO s opěradlem 1700, Vymývaný, 
krátký   3   Teplice 

3/4 My 120121 Stůl Seo 1700 Vymývaný krátký   2   Teplice 

3/5 My 120121 Šestihranný koš   2   Teplice 

 

Data se získávají ze záznamových listů, která projdou procesem „Vyfiltrování všech 

nevyřízených objednávek pro skladníka“ a následně se zapíší na vytvořený nový list. 

Vyfiltrování 
všech 

nevyřízených 
objednávek pro 

skladníka

Záznamový list Všechny objednávky
Vyfiltrované 
objednávky

Dočasný list 
 Skladník 

 

Obr. 34: Datový diagram pro filtrování pohledu Skladník (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

3.7  Vypsání objednávek podle zvoleného dodavatele 

Kliknutím na tlačítko „Výpis objednávek dle dodavatele“ se uživateli zobrazí formulář 

s rolovacím menu, který obsahuje názvy všech přidaných dodavatelů a potvrzovacím 

tlačítkem „OK“. Uživatel zvolí dodavatele potvrdí tlačítkem „OK“, vytvoří se nový list 

s názvem „VybranyDodavatel“, list pojme 50 řádků záznamu, jestliže je zaplněn vytvoří 

se druhý list s názvem „VybranyDodavel 2“. Záznamové listy se prochází dvěma cykly 

první je pro celé listy druhý je v nořený pro jednotlivé řádky na listu. První cyklus začíná 
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na hodnotě z pomocného listu, k předejití procházení již vyexpedovaných objednávek. 

Pro zapsání řádku z objednávek do listu musí být splněny dvě podmínky, kterými jsou 

prázdný sloupec data expedice a shodná hodnota vybraného dodavatele s hodnotou ve 

sloupci typu dodavatele. Po splnění podmínek se příslušný řádek zapíše do vytvořeného 

listu. List obsahuje sloupce s různými datovými typy, kde Pozice, Název objednaného 

zboží, Barva a Místo jsou typu String, ID typu Long, Počet kusů typu Byte a termín typu 

Date. Pokud uživatel nevybere dodavatele a klikne na tlačítko „OK“, je vyzván zprávou 

pro výběr dodavatele. Formulář se zavře kliknutím na křížek.  

 

Obr. 35: Formulář pro výběr dodavatele, podle kterého se zobrazí objednávky (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

Výstupem je tabulka na novém listu s vypsanými objednávkami, které se odesílají přímo 

od dodavatele k zákazníkovi, nebo jsou u něj objednány do firmy. 

Tab. 4: Výstup výpisu objednávek dle zvoleného dodavatel (Zdroj: Vlastní tvorba) 

Pozice ID Název objednaného zboží Barva KS Termín Místo 

1/8 123498 Betonové nohy lavičky NEW, krátké, hladké   50   PROFIBA 

1/9 123498 
Betonové nohy lavičky NEW, dlouhé, 
hladké   50   PROFIBA 

1/11 123499 Betonový květináč MAX   10   PROFIBA 

1/12 123499 Betonový květináč Igor   20   PROFIBA 

1/19 3468 Betonová lavička bez opěradla   15   PROFIBA 

1/23 3472 Betonový Stůl mamut   40   PROFIBA 

1/39 3488 
Betonové nohy lavičky NEW, krátké, 
vymývané   100   PROFIBA 

1/40 3488 
Betonové nohy lavičky NEW, dlouhé, 
vymývané   100   PROFIBA 
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Vyfiltrování všech nevyřízených objednávek 
podle vybraného dodavatele

i = Worksheets("List3").Range("X4").Value To (Worksheets("list3").Range("x2").Value - 1)

Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = "VybranyDodavatel"
Dim i, y, x, p, radek, druhy As Integer

Druhy= 0

x = 2 To (Worksheets(i + 1).Range("J2").End(xlDown).Row)

Worksheets(i + 1).Range("D" & x) = Empty And 
bezc(UCase(z)) = bezc(UCase(Worksheets(i + 1).Range("H" & x)))

ano

ne1

3

2

2

1

3

Y=50

splněno

Druhy=1

Nastavení ohraničení na listu  VybranyDodavatel 2" Nastavení ohraničení na listu  VybranyDodavatel"

neano

konec

nesplněno

Vložení a naformátování hlavičky na prvním řádku

Druhy =1 splněnonesplněno

Nazev=  VybranyDodavatel 2 Nazev=  VybranyDodavatel 

(Worksheets( VybranyDodavatel").Range("C50") = Worksheets( 
 VybranyDodavatel 2").Range("C2"))

Worksheets(( VybranyDodavatel ).Range("C2").Font.Color = RGB(255, 255, 255)

splněno
nesplněno

Hledání prvního prázdného řádku

Y= První prázdný řádek

Zapsání hodnot do příslušných buněk na listu  nazev  do řádku  Y 

(Worksheets(nazev).Range("C" & y) = 
Worksheets(nazev).Range("C" & (y - 1)))

Worksheets("VybranyDodavatel").
Range("C" & y).Font.Color = 

RGB(255, 255, 255)

splněno

nesplněno

Nastavení ohraničení na listu  VybranyDodavatel 
             Přidání listu  VybranyDodavatel 2 

Vložení a naformátování hlavičky na prvním řádku u listu  VybranyDodavatel 2"
Druhy =1 

1

 

Obr. 36: Vývojový diagram Podle typu dodavatele (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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3.8  Statistika 

Statistika se zobrazí na formuláři, kde je vypsán součet všech laviček za dané období a 

součet všech odpadkových košů. Když je v názvu produktu obsaženo slovo „LAV“ 

přičítá se počet kusů na řádku do proměnné „lavicky“, stejný princip je u odpadkových 

košů, ale zde se hledá v názvu produktu „ODP“ a „KOS“ a hodnoty se ukládají do 

proměnné „kos“. Proměnné „lavicky“ a „kos“ jsou datového typu Integer. Název 

produktu je celý převeden na velká písmena a očištěný o háčky a čárky. Další možnost, 

kterou formulář nabízí je zadat klíčové slovo a dialogovým oknem se pro dané slovo 

vypíše počet kusů. Klíčové slovo může být jakýkoliv, název lavičky, odpadkového koše, 

stojanu a dalších produktů firmy. 

Otevření formuláře vypíše automaticky souhrnný počet všech laviček a košů s ukázkou 

hledání klíčového slova „MHD“, které se v objednávkách nachází celkově 4×.  

 

Obr. 37: Formulář Statistika (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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Statistika

i = 1 To (Worksheets("list3").Range("x2").Value - 1)

InStr(1, UCase(Worksheets(i + 1).Range("L" & x)), "LAV")

x = 2 To (Worksheets(i + 1).Range("J2").End(xlDown).Row)

splněno

lavicky = lavicky + Worksheets(i + 1).Range("N" & x).Value
InStr(1, bezc(UCase(Worksheets(i + 1).Range("L" & x))), "KOS") Or InStr(1, 

UCase(Worksheets(i + 1).Range("L" & x)), "ODP")

nesplněno

kos = kos + Worksheets(i + 1).Range("N" & x).Value

splněno

1

nesplněno

1

Label1.Caption = "Celkový počet objednaných laviček: " & lavicky
Label2.Caption = "Celkový počet objednaných košů: " & kos

2

2

konec

Kliknutí na 
tlačítko  Najít 

3

3

 

Obr. 38: Vývojový diagram Statistika (Zdroj: Vlastní tvorba) 

U tlačítka najít jsou využity proměnné „slovo“ datového typu String a „pocet“ datového 

typu Integer. Do proměnné „slovo“ je uloženo klíčové slovo, které je hledáno. Do „počet“ 

se ukládá počet kusů hledaného slova. Hledání probíhá na všech záznamech za pomoci 

dvou cyklů. 

Tlačítko najít

i = 1 To (Worksheets("list3").Range("x2").Value - 1)

InStr(1, bezc(UCase(Worksheets(i + 1).Range("L" & x))), slovo)

x = 2 To (Worksheets(i + 1).Range("L2").End(xlDown).Row)

splněno

pocet = pocet + Worksheets(i + 1).Range("N" & x).Value

nesplněno

1

1

"Počet hledaného slova: " & TextBox1.Value & " je: " & pocet

2

2

konec

splněno

TextBox1.Value <> ""

Počet = 0
Slovo =bezc(UCase(TextBox1.Value))

3 Zadejte hledané slovo nesplněno

3

 

Obr. 39: Vývojový diagram Tlačítko najít (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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3.9  Přidání dodavatele 

Po kliknutí na tlačítko „Přidání dodavatele“ se uživateli zobrazí vstupní dialogové okno 

s výzvou „Zadej jméno dodavatele:“. Jak uživatel zadá do políčka jméno a klikne na 

tlačítko OK, tak se do pomocného listu do sloupce „O“, vloží na poslední volný řádek 

název zadaného dodavatele. Odejít z dialogového okna bez přidání může pomocí tlačítka 

„Cancel“ nebo křížku. 

  

Obr. 40: Dialogové okno s výzvou pro zadání jména nového dodavatele (Zdroj: Vlastní tvorba) 

 

3.10 Odebrání dodavatele 

Po volbě odebrání dodavatele, se uživateli objeví formulář s tlačítkem „smazat“ 

a rolovací menu, které obsahuje všechny přidané dodavatele. Uživatel zvolí z menu 

nějakého dodavatele klikne na tlačítko „smazat“ a v pomocném listu se daný dodavatel 

smaže a seznam zbylých dodavatelů vyplní vzniklou mezeru.  

 

Obr. 41: Formulář s výběrem smazání dodavatele (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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3.11 Obnovení pro další rok 

Záznam objednávek je na rok a každý nový rok se začíná od začátku. Při stisknutí tlačítka 

se pomocí rozšířené MsgBoxu s volbou odpovědi Ano/Ne zeptá uživatele „Chcete 

opravdu smazat všechny listy?“. Odpověď uživatele je uložena do proměnné „odpověď“, 

která je datového typu String. Jestli uživatel klikne na možnost ne MsgBox se zavře a nic 

se nestane, pokud klikne na ano tlačítko smaže v cyklu všechny přebytečné listy a na 

pomocném listě nastaví hodnoty do počátečního stavu. Cyklus začíná na hodnotě o 

jednotku menší než je počet listů a postupem opakování snižuje svoji hodnotu o 1. Tím 

se odstraní všechny přebytečné listy. Zůstane jediný a to ten poslední s nejvyšším číslem 

a panelem tlačítek. Tento list se přejmenuje na číslo „1“ a všechny buňky kromě hlavičky 

se vymažou. Aplikace je tímto způsoben připravena začít od začátku. 

Obnovení pro další rok

i = ((Worksheets("list3").Range("x2").Value) - 1) To 2

 Chcete opravdu smazat všechny listy? 

odpoved

splněno

Odpoved = vbYes

Application.DisplayAlerts = False
Sheets(i).Delete

    Worksheets(2).Range("A2:Q50").Value = Empty
    Worksheets(2).Name = "1"

    Worksheets("list3").Range("x2").Value = 2
    Worksheets("list3").Range("x4").Value = 1

    Worksheets("list3").Range("C1").Value = "X"
    Application.DisplayAlerts = True

konec

nesplněno

 

Obr. 42: Vývojový diagram Obnovení pro další rok (Zdroj: Vlastní tvorba) 



57 

 

3.12 Zhodnocení přínosů a ekonomického vlivu 

Stěžejním přínosem této aplikace je převedení z původního ručně psaného záznamu na 

elektronickou podobu, která sama o sobě zjednoduší manipulaci s objednávkami. Zrychlí 

se tím záznam objednávek a jejich čitelnost. Generovanými pohledy pro skladníka, 

stolárnu a pohledu dle vybraného dodavatele, se zvýší přehlednost v nevyřízených 

objednávkách. Pohledy mají příznivý dopad pro všechny pracovníky ve firmě, kteří 

dostanou vytisknuté pouze nevyřízené objednávky, které potřebují pro svoji pozici. Tím 

jim odpadne pracné vyhledávání objednávky mezi již vyexpedovanými a zkrátí se tak 

doba hledání. Další funkce, která ulehčí práci sekretářce je zadání data expedice pro 

vybranou objednávku. Dříve musela ke každému řádku objednávky dopsat datum a typ 

dopravy. Nyní vybere ID objednávky a k celé objednávce se tyto údaje dopíší sami. Díky 

těmto funkcím se ušetří čas všech pracovníku ve firmě. 

Na tvorbě aplikace jsem strávil 40 člověkohodin s hodinovou sazbou 200 Kč. Dodatečné 

náklady potřebné pro provoz aplikace nejsou potřeba, protože firma již disponuje 

kancelářským balíkem MS Office a aplikace nepotřebuje žádný speciální hardware pro 

svoji funkčnost. Celkové náklady na aplikaci vyšly firmu na 8000 Kč. Tento jednorázový 

náklad pro firmu přinese úspory v podobě ušetřených hodin svých zaměstnanců. Počet 

ušetřených hodin neleze přesně kvantifikovat, protože záleží na více faktorech jako jsou 

například: počet zaznamenaných objednávek a správné používání aplikace. 

Aplikace je již ve firmě v ostrém provozu. Ale nadále se plánuje s aplikací pracovat na 

dalším vývoji. Následující verze by měla být v budoucnosti rozšířena o správu skladu a 

napojení k e-mailovému účtu pro plně automatické evidování objednávek. 

Promítnutí přínosů pomocí SWOT analýzy. Kdy před používáním aplikace ve firmě bylo 

zaznamenávání a práce s objednávkami na straně slabých stránek. Po zavedení aplikace 

do společnosti se tato slabá stránka přesunula na opačnou stranu k silným stránkám. 

Urychlí se tím i doba expedice objednávek. 
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Obr. 43: SWOT analýza IS po zavedení aplikace (Zdroj: Vlastní tvorba) 
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ZÁVĚR 

Cílem bylo navrhnout aplikaci pro elektronickou evidenci objednávek a tím zlepšit 

současné řešení, které bylo manuálním zápise objednávek na papír. Evidence by měla 

přivést úsporu člověkohodin, při práci a vyhledávání v zaznamenaných objednávkách, na 

všech pracovištích a to díky přehlednějšímu zápisu, vytvoření specifických pohledů pro 

jednotlivé pracoviště, snížit chybovost při přepisu dat pomocí kopírování a zamezit 

dvojitému vyexpedování jedné zakázky. 
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