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Abstrakt: 
 
Cílem bakalářské práce je implementace maker v tabulkovém procesoru Microsoft 

Office Excel, pro zjednodušení práce s daty. Výsledná data z SMT linek se dostávají 
k zaměstnancům v nepřehledném formátu. Pomocí maker jsme nepotřebná a méně důležitá data 
odstranili. Důležitá data, která firma využívá k dohledání chyb, popřípadě k porovnání FPY na 
jednotlivých projektech dle požadavků pracovníků firmy, čímž jsme značně usnadnili jejich 
práci při ručním třídění, které jim zabíralo i desítky minut. Součástí naší praxe bylo i seznámení 
se s firmou, s jednotlivými procesy při výrobě plošných spojů a s dalšími důležitými opatřeními 
při výrobě součástek citlivých na statickou elektřinu. 

 
 

Abstract: 
 

  The aim of my work is to implement macros in table processor of MS Office Excel to 
ease the work with data. The outgoing information from SMT lines goes to the workers in 
unnoticed format. By using the macros we reduced useless and less important data. On workers 
request we sorted and organized the most important data used for finding mistakes, comparing 
FPY on individual processes and also for calculation of errors on SMT lines etc. We eased the 
work for manual sorting data which took workers around 10 minutes. Important part of our 
training was to acquaint with work and life in the company as well as the individual processes 
of printed wiring production. Also we were informed about the important precautions during the 
production of parts sensitive to static electricity. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
 
SMT  Technologie povrchové montáže 

ESD Electro static discharge 

ESDS Součástky citlivé na elektrostatický výboj 

FPY Podíl výrobku, které prošly celým výrobním procesem napoprvé 

SPC Statická kontrola procesů 

DPS Deska plošných spojů 

AOI Automatická optická kontrola 

ICT  Měřící systém pro kontrolu správného osazení DPS 

VBA   Visual Basic for Application 

FT  Final test 
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1. Úvod 
 

Svou bakalářskou práci jsem vykonávala formou odborné praxe ve firmě Continental 

Automotive Systems Czech Republic. Byla to výborná zkušenost, jak poznat chod této firmy       

a zároveň i možnost zapojit se do jejího pracovního procesu. Já a můj kolega jsme byli přiděleni 

na oddělení výroby a plánování kvality. Na začátku naší praxe jsme byli proškoleni 

bezpečnostními předpisy firmy a základními zásadami při vstupu na příslušná pracoviště.                              

 

  Poté jsme byli seznámeni s problémem, který firma potřebovala vyřešit. Zaměstnanci 

firmy nám ukázali výstupní data ze systému SMT linek. Firemní databáze umožňovala export 

dat do Microsoft Office Excel, bohužel výstupní formát dokumentu, který pracovníci každý 

měsíc ručně zpracovávali a upravovali, byl velmi nepřehledný. Tyto operace zabíraly příliš 

mnoho času, a proto se vedoucí oddělení rozhodli hledat řešení, jak tuto náročnou práci co 

nejvíce zjednodušit, což byl náš úkol. Jelikož firma používá určité programy, rozhodli jsme se 

použít aplikace makra v Microsoft Office Excel, abychom usnadnili vyhledávání důležitých dat. 

 

  Na začátku své bakalářské práce Vás seznámím s firmou Continental Automotive, s její 

historií a s jednotlivými výrobními procesy. Dále pak nastíním problematiku a zadání úkolu. 
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2.   Continental Automotive Systems 
 

 

2.1 O firmě  
 

 
Společnost Continental Automotive Systems Frenštát pod Radhoštěm je jedním              

z  největších dodavatelů elektronických součástek pro automobilový průmysl. Ve firmě je 
věnována mimořádná pozornost na kvalitu, která zvyšuje hodnotu společnosti a je nezbytnou 
součástí výroby. Firma používá součástky, které jsou citlivé na elektrostatické výboje, a proto se 
ve firmě přísně dodržují ESD předpisy. Pro manipulaci s ESDS je vyhrazeny speciální zóny, 
tzv. ESD zóny, kde je nutno dodržovat určitá pravidla. Zaměstnanci musí nosit speciální ESD 
plášť zapnutý minimálně na 4 patentky a překrývající civilní oděv.  Pracovníci dále nosí ESD 
obuv, případně ESD návleky. Tyto návleky jsou určeny také pro návštěvy, které vstupují do 
výrobní haly. Pokud pracuje zaměstnanec vsedě, musí mít speciální ESD náramek v přímém 
kontaktu s pokožkou a je povinen vizuálně zkontrolovat propojení ESD náramku s kostrou 
stolu. Před každým vstupem do haly je provedena kontrola na kartovém testeru PGT 2000. Při 
zjištění nevyhovující obuvi, musí být obuv očištěna, nebo musí být použity návleky. V případě 
vadného náramku je třeba, aby byl okamžitě vyměněn.  

 
U většiny projektů je ve firmě využíván TRACEABILITY systém, který umožňuje 

zpětné dohledání důležitých informací o výrobku. Systém zahrnuje Traceability  databázi 
(reporty). Cílem je zajistit sledovatelnost výrobků a komponent během celé výroby. K tomu je 
potřeba označit všechny výrobky DMX kódem. Tento kód je na jednotlivých operacích načítán 
do traceability systému. Tato data jsou uchovávána minimálně po dobu 15let. Ve firmě jsou 
rozeznávány tři typy traceability systému.  

 
Traceability procesu: uchovává informaci o čase a datu, kdy byl výrobek v určité 

výrobní operaci. 
Traceability komponent: během celého výrobního procesu jsou všechny definované 

komponenty, které vstupují do výrobku, přiřazeny k jedinečnému sériovému číslu tohoto 
výrobku. 

Traceability měření: uchovávají se výsledky speciálních testů a jsou přiřazeny 
k jedinečnému sériovému číslu daného výrobku. 

 

Nejčastěji používanou metodou monitorování průběhu procesu je SPC. Mezi některé 
ukazatele měření efektivnosti procesu je FPY - jednotka označující dosahovanou jakost 
v průběhu výroby. Udává podíl výrobku, které prošly celým výrobním procesem napoprvé.  
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Tento graf je ukázkou FPY. V grafu je názorně vidět, v jakém procentu prošly výrobky 

celým výrobním procesem napoprvé.  
 
 

Division FPY FPY target FPY deviation quantity 
TOP 

rework the  worst process 
Projekt FPY FPY  cíl  FPY odchylka množství žebříček nejhorší proces 

B-S / projekt V 57,98% 90,34% -35,82% 3947 18 VARNISHING 
B-S / projekt W 83,93% 96,87% -13,36% 101,43 3 BOT SMD-ASSEMB-PAS 
B-S / projekt B 84,65% 94,90% -10,80% 5632 5 ENDORUEFEN 
B-S / projekt V2 93,00% 97,89% -4,99% 11112 32 TOP SMD-ASSEMB-PAS 
ID / projekt 0D 95,93% 98,20% -2,30% 11577 21 TOP SMD-ASSEMB-PAS 

 
Tato tabulka zobrazuje 5 nejhorších projektů, co se týče FPY.  Sloupec FPY znamená, 

jakého procenta dosáhl jednotlivý projekt. FPY target je stanovený cíl od zákazníka. FPY 
odchylka odpovídá rozdílu FPY target a FPY.Dále je v tabulce zaznamenáno množství výrobku, 
které se pro určitý proces vyrábělo. Top rework označuje pozici projektu v žebříčku oprav          
a jako poslední je v tabulce uveden typ procesu, na kterém se vyskytovalo nejvíce chyb v daném 
projektu. 

 
Tato tabulka obsahuje 5 nejhorších projektů, co se týče oprav.  
 
 
 
 
 

Division FPY FPY target FPY deviation quantity 
TOP 

rework the  worst process 
Projekt FPY FPY  cíl  FPY odchylka množství žebříček nejhorší proces 

B-S / projekt VW 94,13% 93,55% 0,62% 52216 1 ICT 

ES / projekt S 98,74% 100,00% -1,26% 542 2 ICT 

B-S / projekt WTT 83,93% 96,87% -13,36% 10143 3 LOETEN LS SCHWALL 

B-S / projekt F 92,52% 93,48% -1,03% 16143 4 ENDORUEFEN 

B-S / projekt B 84,65% 94,90% -10,80% 5632 5 ENDORUEFEN 
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2.2 Výrobní procesy 
 

2.2.1 DMX - Data MatriX Code 
 

Zařízení vypaluje kódy pomocí laseru na DPS. Vypálený kód slouží ke sledování 
výrobku během procesu. Kód obsahuje sériové číslo desky, identifikační číslo projektu, datum   
a identifikace zařízení, na kterém byl kód vypálen. Data Matrix slouží k načítání a evidenci 
v Traceability. DMX může být vypálený laserem nebo nalepený (etiketa s vytištěným DMX 
kódem). Celé zařízení se skládá ze vstupní stanice, transportního pásu, laserové části se čtečkou 
a výstupní části.  

Jak to funguje? Ze skladu přijdou panely, které obsahují dva a více DPS zabalené ve fólii 
tzv. „nuceny“. U projektu s Traceability musíme nejprve načíst čtečkou materiální štítek. Poté 
fólii rozbalíme a panely vložíme do vstupní části laseru. Pomocí transportního pásu se DPS 
dopraví, ze vstupu do laseru, kde dojde k vypálení DMX kódu. Po vypálení dochází k načtení 
kódu. Pokud je načtení úspěšné, deska se dopraví na výstup a je automaticky ukládána do 
pořadače pro dobré kusy. Pokud je načtení neúspěšné, tak se desky založí do pořadače pro 
špatné kusy. Ke každému materiálu je přiřazen průvodní lístek tzv. „PIL“. V něm je uvedeno 
označení a datum provedení výrobní operace. Tento průvodní lístek provází výrobek celým 
procesem výroby.  

 

2.2.2   SMT linka 
 Je výrobní zařízení, na kterém se osazují elektronické součástky. Tato linka se skládá 

z různých částí, na kterých se provádí výrobní operace. 
 

1. Nanesení pájecí pasty 
Obsluha vloží desky plošných spojů do podavače, zkontroluje, zda typ desky odpovídá 

danému projektu a zároveň zda jsou desky vloženy správným směrem. V tomto zařízení se 
provádí nanesení pájecí pasty na DPS sítotiskem. Na sítu jsou laserem vypálené otvory, přes 
které se nanáší pasta přímo na DPS. Pájecí pasta je směs krémové konzistence a je složena 
z částic stříbra, cínu, antimonu v kalafuně a alkoholu. Nanesení pasty se provádí pomocí stěrek, 
které rovnoměrně roztírají pastu přes vyřezané otvory. 

 
2. SMT osazování 

Probíhá na zařízeních, kde jsou pomocí osazovacích hlav a vakua odebírány elektronické 
součástky z podavačů, které jsou následně pokládány na DPS, které prošly procesem pastování. 
Součástky jsou uloženy v kotoučích, tubách nebo v plátech. Pomocí podavačů jsou zavedeny do 
osazovacích zařízení a následně osazeny na DPS. Na tomto zařízení se osazují SMT 
komponenty různých velikostí. Osazovací automat se skládá z transportu a osazovací hlavy, 
která je umístěna na portálech, pomocí kterých se hlava pohybuje. Každá hlava používá kameru, 
na které je schopna změřit a v případě nesprávného odebrání součástky ji otočit tak, aby došlo 
ke správnému osazení na DPS. Dalším dílem SMT linky je podavač, který dopravuje součástky 
do stanice. Typů podavačů je celá řada a rozdělují se dle šíře pásu, ve kterém je SMT součástka 
umístěna. Tyto podavače jsou umístěny na rüstungu (sada stolů s podavači a materiálem), který 
je v SMT lince. 
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3. Pájení (Reflow) 

Na tomto zařízení se zapájí součástky na desky plošných spojů. Teplota pájení je 
stanovena teplotním profilem, který je dán typem DPS. DPS je po osazení transportním 
systémem dopravena do pájecího zařízení, kde dojde vlivem horkého vzduchu k zapájení. DPS 
postupně prochází jednotlivými teplotními zónami pro předehřev, zónou pro pájení a nakonec 
zónou pro ochlazení. Zapájené desky jsou automaticky zakládány do pořadačů. 

 

 
Pro správný chod zařízení jsou na SMT linkách prováděny pravidelné týdenní, měsíční 

a roční údržby. Každá část zařízení má přesný popis co, jak a čím čistit. Po každé operaci se na 
SMT linkách provádí namátková vizuální kontrola. Tyto kontroly se provádí v půlhodinových 
intervalech. 

2.2.3   Automatická optická kontrola - AOI  
 

Tato operace následuje po SMT. Ve firmě se využívají dva typy AOI. AOI OFF-LINE 
se instaluje jako samostatné zařízení. Toto zařízení se skládá ze vstupního a výstupního 
transportu. AOI IN-LINE se instaluje přímo do linky s ostatními výrobními prostředky a je 
součástí SMT linky. Automatická optická inspekce slouží k 100% automatické vizuální kontrole 
plošných spojů, pomocí kamerového systému o různém počtu jednotlivých kamer. Kamery jsou 
umístěny v kamerovém modulu ve dvou směrech, kolmo 90° a pod úhlem 45°. Pomocí 
transportních pásů se výrobek dopraví do skeneru, kde je načteno sériové číslo. AOI zařízení 
automaticky nastaví požadovanou šířku transportních pásů pro daný projekt a nahraje příslušný 
program. Po úspěšné identifikaci je výrobek transportován do AOI, kde se zafixuje a je 
připraven ke kontrole. Pomocí lineárních motorů se kamerový systém uvede do pohybu, najde 
hranu a referenční značky DPS. Pomocí dat z SMT osazovacích strojů automaticky kontroluje 
všechny osazené komponenty na DPS. Pro nasvícení výrobku se používá červených led diod 
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v různých polohových kombinacích. Cílem je sledovat různé typy defektů, jako například 
množství pájecí pasty, posunutí, přítomnost, nadzvednuti, zkraty atd. Po provedení inspekce se 
zkontrolovaný výrobek transportuje do výstupního zásobníku a pak do pořadače podle výsledků 
inspekce. Při označení alespoň jednoho inspekčního okna jako mimo limitní, či s reálnou 
chybou nebo pseudo chybou, je výrobek neshodný a je zařazen do pořadače pro špatné výrobky. 
Zároveň je uložena jeho datová podoba do počítače. Výrobky označené jako neshodné jsou 
přemístěny na pracoviště analýzy, které je součástí AOI. Po načtení DMX kódu se na monitoru 
objeví příslušný defekt. Po kontrole, zda se jedná o reálnou chybu nebo o pseudo chybu je 
výrobek poslán na analýzu nebo dále do procesu. 

 

2.2.4 Dělení DPS 
 

Je proces, při kterém se z panelu, obsahující dva a více výrobků, oddělují jednotlivé 
výrobky od sebe navzájem a také od rámečku. Tvar na panelu a DPS se liší podle typu výrobku. 
Před procesem dělení jsou panely uloženy v pořadačích. Po oddělení se dobré kusy ukládají 
podle typu výrobku do označených přepravek nebo zpět do pořadačů. Ve firmě se používá 
několik typů oddělování panelů. 

 
1. Stříhání – se provádí na výrobním zařízení - dělička Frost. Jedná se o ruční 

pracoviště a nástroji zde jsou horní a spodní dělící nůž. DPS, které se musí rozdělit, jsou 
označeny rovnou drážkou. 
 

2. Frézování – zde se jedná o automatické pracoviště. Místa dělení na panelu 
mohou být různých tvarů a jsou označena spojovacími můstky. Spojovací můstky se během 
frézování odstraní a vznikne požadovaný tvar DPS. Obsluha zvolí program podle typu výrobku 
a nastaví zařízení podle platné výrobní dokumentace. Oddělené výrobky se odkládají na 
dopravník, kde je pracovník vizuálně zkontroluje podle šablony. 
 

3. Vyrážení lisem – operátor ručně vloží panel do zařízení a spustí proces dělení. 
Poté výrobek odebere a vizuálně zkontroluje, zda není poškozen. 

2.2.5 Ruční osazování 
  

Ruční osazování provádíme za účelem dokončení kompletace desky plošných spojů. 
Pracovní činnost se může lišit u jednotlivých projektů v postupu i v použití různých pracovních 
pomůcek. Postupy jsou prováděny podle příslušné výrobní dokumentace. Na některých 
pracovištích je pro kontrolu umístěn vzorek hotového výrobku. Na desku se umístí požadované 
součástky do připravených otvorů. Na pracovišti se nachází dle potřeby montážní rám, pájecí 
masky, pájecí rámy, montážní přípravek.  

 
Osazovaní s použitím pájecího rámu:  Pájecí masku umístíme do montážního rámu na 

pracovním stole. Do masky se umístí jednotlivé výrobky. Pozice se ověřuje podle osazovacího 
plánu pro požadovaný výrobek. Dále se pájecí maska umístí do pájecího rámu. Zaplněný pájecí 
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rám je umístěn na dopravník a odeslán do pájecího zařízení. U některých součástek je ke 
správnému osazení potřeba mírného tlaku např. konektory s osazovacími čepy.  

Osazování bez použití pájecího rámu: Výrobek se osadí potřebnými součástkami, 
před osazením je třeba součástku zkontrolovat pohledem. Po zaplnění masky se uzavře kryt 
masky. Pohyblivé části masky se po uzavření nesmí zadrhávat. Po uzavření masky se musí 
zkontrolovat, zda jsou všechny součástky správně fixovány a poté se odjištěním západky uvolní 
maska k pájení. Po zapájení následuje vizuální kontrola. 
 

2.2.6 Pájení vlnou 
 

Samotnému pájení předchází předehřev. Předehřev zamezí poškození DPS                     
a jednotlivých komponentů. Funkcí předehřevu je eliminace teplotního šoku, odstranění 
rozpouštědel a aktivace tavidla. Teplota předehřevu je 105 – 103°C a měří se na horní straně 
DPS. 

Při tomto pájení se deska se součástkami potře vrstvou tavidla. Poté se upevní do držáku 
vozíku. Lázeň pájky je ohřátá na stabilizovanou teplotu, která je dána typem pájky. Vozík se 
nasune do vodící dráhy a pomalým pojezdem přejede přes celou délku lázně. Při pojezdu je 
deska smočena v lázni do výše horní strany DPS, pájka hřeje pájené části na optimální teplotu 
pájení, zateče a navzlíná po vývodech vložených do součástkových otvorů. Po ochlazení se 
přesune spodním dopravníkem na další zpracování. 

 

2.2.7 Vizuální a Automatická optická kontrola  
 

Tato kontrola následuje po zapájení ručně osazovaných drátových součástek pájecí 
vlnou. Každý operátor, vykonávající tuto činnost, musí projít speciálním školením. Jde              
o školení, na kterém se operátoři učí, jak dle příslušné normy posuzovat pájené spoje, 
přítomnost, pozici, polaritu a poškození součástek a poškození DPS. V případě některých 
pracovišť se učí provádět i drobné opravy pájených spojů. Každý výrobek je nutné vizuálně 
zkontrolovat, očistit od případných nečistot, zbytků tavidla a pájecích perliček. U projektů, kde 
to výrobní dokumentace dovoluje, lze provést některé drobné opravy chyb pájení, ostatní chyby 
je nutné označit a předat na předávací zónu pracoviště analýzy. Výsledek kontroly je zaveden 
do záznamové karty, nebo pomocí dotykového monitoru přímo do databáze.  

 
U některých projektů je kontrola prováděna pomocí zařízení AOI. Je to zařízení určené 

ke kontrole pájených spojů. AOI modul je zásuvkový adaptér optimalizovaný pro rychlou 
výměnu kontrolovaných výrobků. Využíváme jej převážně pro výrobky, které prošly ručním 
osazováním a pájením vlnou. Je vhodný pro kontrolu výrobků s různou výškou komponent. 
Základem AOI je skener a barevná kamera s vysokým rozlišením doplněná o boční osvětlení. 
Podle typu projektů kontroluje zařízení výrobek z jedné nebo z více stran. Výsledek kontroly ať 
dobrý nebo špatný je zobrazen na monitoru, který sleduje obsluha. V případě vyhodnocení jako 
špatný, obsluha vizuálně zkontroluje výrobek a určí, jestli se jedná o skutečnou chybu nebo          
o pseudo chybu. Dobrý výrobek je odeslán ke zpracování na další výrobní operaci. V případě 
špatného pájení je buď opraven na místě, nebo je předán na pracoviště analýz.  
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2.2.8 Test správného osazení DPS - ICT 
 

Dalším výrobním procesem je ICT. Je to měřící systém pro kontrolu správného osazení 
DPS. Jedná se o operaci, která slouží k ověření kvality našich výrobků.  Jde o testovací krok, 
kdy se na součástkami osazené a zapájené DPS měří elektrické veličiny elektronických 
součástek. U některých projektů se provádí pretest. Mimo měření součástek zde může být 
provedena částečná funkční zkouška výrobku, ještě před konečnou zkouškou. U některých 
projektů je nutné výrobek naprogramovat. Pomocí obrazovky, chybové tiskárny a značkovače 
DPS operátor jednoznačně identifikuje výsledek měření. ICT testování je určeno k ověření, zda 
jsou elektronické součástky na DPS správně osazeny, zda jsou na patřičných místech součástky 
se správnými nominálními hodnotami a jestli jsou správně orientované. U některých součástek 
je důležitý směr otočení na DPS, kvůli polaritě. Ve většině případů se také nainstaluje software 
do paměti. Zařízení k ICT testování se skládá ze dvou základních modulů ICT tester a ICT 
adapter.  

 
ICT tester je aktivní modul, který se skládá z řídícího počítače, měřících, řídících          

a komunikačních karet a programovatelného zdroje napětí. ICT tester provádí měření                   
a vyhodnocuje naměřené elektronické veličiny. 

 
ICT adaptér je pasivní modul. Jedná se pouze o hardwarové rozhraní mezi měřenou 

deskou a měřícím zařízením ICT tester. Jde o modul, kde na spodní straně naleznete několik řad 
standardně rozmístěných měděných pinů. Tyto piny slouží k vodivému propojení adaptéru 
s měřícími kartami ICT testeru, což následně umožňuje přivedení elektrických signálů z ICT 
testeru do ICT adaptéru. Na horní straně naleznete jehlové lože s množstvím kontaktních jehel, 
které jsou v panelu umístěny s přesností desetiny milimetru. Přesně podle geometrie testovacích 
bodů konkrétních DPS. Uvnitř adaptéru se nachází množství drátů, které propojují tyto piny         
a kontaktní jehly. Tím je umožněno přivedení elektrických signálů z ICT testeru do místa na 
desce.  

2.2.9 Lakování 
 

Je proces, při kterém se zalakují části DPS. Lak nám chrání desky před působením 
prachu, dotyku i před vlhkostí. Ve firmě se používají dva typy lakování: selektivní                     
a parciální. Součástí lakovacího zařízení jsou pece, kde dochází k vysoušení naneseného laku. 
Důležitá je teplota a viskozita laku, která je kontrolována a dokumentována. 

 
Selektivní lakování: jednotlivé výrobky naskládáme do masky a odložíme na 

transportní pás. Odtud se maska s výrobky přesune do lakovacího zařízení, kde se čtečkou načte 
čárový kód, umístěný na každé masce. Po načtení kódu počítač vyhodnotí, jaký druh výrobku 
chceme lakovat, a nastaví vhodný program lakování. K lakování se používá lakovací hlava, 
která je řízená počítačem. Lakovací hlava vystřikuje lak na požadovaná místa na DPS. Po 
nalakování se maska přesune transportním pásem do pece, aby se lak vysušil. Na výstupu z pece 
je maska odebrána a provede se optická kontrola, zda jsou zalakovány správné plochy. 
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Parciální lakování: výrobky umístíme do masky a tu vložíme do lakovacího zařízení. 
Čerpadla začnou napouštět lak z kontejneru, který se trubicí dostane do masky. Hladina laku 
stoupá až do té doby, než jsou zalakovány požadované plochy. Poté se lak z masky vypustí         
a výrobek se ručně přesune do pece. Nakonec se provede optická kontrola. 
 

2.2.10  Konečná zkouška - FT 
 

Testery konečné nebo funkční zkoušky jsou zabudované jako součást výrobního 
zařízení nebo jako samostatné pracoviště. Na rozdíl od ICT testu se při funkčním testu výrobku 
přistupuje přes zákaznický konektor. Při testování klíčů se používá pro kontrolu cívka                
a transpondér a mačkají se jednotlivá tlačítka. Tester simuluje reálné vstupy a výstupy                
a diagnostikuje, zdali se výrobek chová dle testovací specifikace. Ta je vytvořena tak, aby se 
ověřilo, zda byly splněny všechny požadavky zákazníka na funkci výrobku. Jestliže je výrobek 
testů pozitivní, je kus označen jako shodný.  

Po funkčním testu se dále tiskne etiketa, která obsahuje informace o variantě výrobku, 
datum výroby a logo zákazníka. Výsledky testu jsou zaznamenány do databáze. 
 

2.3 Zákazníci firmy 
 

Firma Continental Automative Systems s.r.o. dodává elektronické součástky do 
automobilového průmyslu a spolupracuje s výrobci z celého světa.  

 
 Mezi nejvýznamnější zákazníky firmy Continental patří například Volkswagen, Ford, 
Mercedes-Benz, Fiat, Volvo, Škoda Auto, BMW a další. 
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3. Úkoly a jejich řešení 
 

Ve firmě nám byly zadány dva úkoly, které se týkaly úpravy dat. Tyto úpravy prováděli 
zaměstnanci firmy ručně a byly časově velmi náročné. Prováděli se pouze v programu 
Microsoft Office Excel, za pomocí filtrů, a proto nám bylo zadáno, abychom vytvořili makra, 
která jim značně usnadní práci. Pro správnou identifikaci místa na výrobní lince, ve kterém 
vznikají osazovací chyby, se používají výstupy ze tří databází nebo zdrojů. Pro získání 
detailního výstupu s identifikací problémového místa je nutné tato data složitě a zdlouhavě 
upravovat. Cílem tedy bylo - upravit pomocí maker výstupy z databází tak, aby jejich následné 
zpracování nebylo časově náročné.  

 

3.1  Co jsou to makra? 
 

Makra jsou zcela odvozena z VISUAL BASIC a jsou zdarma v  každém balíčku 
Microsoft Office. Jednou z nevýhod maker je, že nemohou vytvářet spustitelnou exe aplikaci. 
Makra slouží pro zautomatizování stejné práce, kterou provádíme stále dokola jen s jinými 
hodnotami či jiným počtem řádků a sloupců. Makra se implementuji v prostředí VBA – Visual 
Basic for Application. 

 

3.2  Zadání prvního úkolu 
 

Po SMT osazování a následné AOI kontrole se špatné kusy předávají opravářům. Ti 
zadávají jednotlivé opravy a chyby do firemní databáze chyb, které vznikají na výrobních 
procesech. Výstup z databáze od opravářů v původní podobě vypadá takto:  

 

Product ID|Process|Failure Main|Failure Type|Failure Cause|Failure Location|Count     

2A53359053|SMD-REPARATUR|vyrobni vada|pajeni BS Reflow|malo/ otevreno (SMD)|R702,R800,R900|219 

20AK49167|SMD-REPARATUR|vyrobni vada|SMD-osazovani BS pajeci pasta|chybi, není provedeno|D202|206 

2A53359053|SMD-REPARATUR|dodavka elektr. soucastek ext.|neni mozno zaradit|funkcni vada|R702.R800,R900|78 

2A53359053|SMD-REPARATUR|dodavka elektr. soucastek ext.|neni mozno zaradit|funkcni vada|R702,R800,R900|60 

20AK49805|SMD-REPARATUR|vyrobni vada|SMD-osazovani BS pajeci pasta|chybi, není provedeno|T1100|29 

2P53358072|SMD-REPARATUR|vyrobni vada|SMD-osazovani LS pajeci pasta|umisteni, pozice|Z1|17  

20AK48854|AUTOM.OPT.INSP. TOP|vyrobni vada|SMD-osazovani BS pajeci pasta|chybi, neni provedeno|T1410|17 

2P53358072|SMD-REPARATUR|vyrobni vada|SMD-osazovani LS pajeci pasta|chybi, není provedeno|Z1|16 

802K11492|SMD-REPARATUR|vyrobni vada|SMD-osazovani BS pajeci pasta|umisteni, pozice|C2|16   
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Tento výstup byl následně rozdělen pomocí funkce „rozděl“, do této podoby: 

 
A B C D E F G 

Product ID Process Failure Main Failure Type Failure Cause 
Failure 
Location Count 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR vyrobni vada pajeni BS Reflow 

malo/ otevreno 
(SMD) R702,R800,R900 219 

20AK49167 
SMD-
REPARATUR vyrobni vada 

SMD-osazovani 
BS pajeci pasta 

chybi, neni 
provedeno D202 206 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR 

dodavka elektr. 
soucastek ext. 

neni mozno 
zaradit funkcni vada R702.R800,R900 78 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR 

dodavka 
elektor. 
soucastek ext. 

neni mozno 
zaradit funkcni vada R702,R800,R900 60 

20AK49805 
SMD-
REPARATUR vyrobni vada 

SMD-osazovani 
BS pajeci pasta 

chybi, neni 
provedeno T1100 29 

 
Naším úkolem bylo provézt konverzi dat tak, aby se každá položka ze sloupce F 

nacházela na separátním řádku s veškerými údaji, které jsou ve sloupcích A-G (Produkt ID, 
Process, Failure Main, Failure Type, Failure Cause a Count). 

 

3.2.1 Řešení prvního úkolu 
 
Dim strarray() As String 
     Dim outputrow As Long 

// deklarace proměnných 
 
     outputrow = 1 

// začíná se na řádku 1 
 

     For a = 1 To List1.UsedRange.Rows.Count 
 // do proměnné a se uloží data z řádku, sloupce 
 
         strarray = Spli(List1.Range("F" & a), ",") 
     // rodělit list 1 a sloupec F pomocí čárky 
 
         For b = LBound(strarray) To UBound(strarray) 
     //  
             List2.Range("A" & outputrow) = List1.Range("A" & a) 

// z listu 1 se zkopíruje sloupec G do listu 2, 
tolikrát, kolikrát se rozdělil sloupec F 
 

             List2.Range("B" & outputrow) = List1.Range("B" & a) 
             List2.Range("C" & outputrow) = List1.Range("C" & a) 
             List2.Range("D" & outputrow) = List1.Range("D" & a) 
             List2.Range("E" & outputrow) = List1.Range("E" & a) 
 
             List2.Range("F" & outputrow) = strarray(b) 

// do listu 2 se zkopíruje sloupec F, který se 
rozděluje z prvního listu podle čárky 
 

             List2.Range("G" & outputrow) = List1.Range("G" & a) 
             outputrow = outputrow + 1 
         Next b 
     Next a 
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  Výsledný soubor po spuštění maker vypadá následovně: 
 

A B C D E F G 

Product ID Process Failure Main Failure Type Failure Cause 
Failure 
Location Count 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR vyrobni vada pajeni BS Reflow 

malo/ otevreno 
(SMD) R702 219 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR vyrobni vada pajeni BS Reflow 

malo/ otevreno 
(SMD) R800 219 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR vyrobni vada pajeni BS Reflow 

malo/ otevreno 
(SMD) R900 219 

20AK49167 
SMD-
REPARATUR vyrobni vada 

SMD-osazovani BS 
pajeci pasta 

chybi, neni 
provedeno D202 206 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR 

dodavka elektr. 
soucastek ext. neni mozno zaradit funkcni vada R900 78 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR 

dodavka elektr. 
soucastek ext. neni mozno zaradit funkcni vada R702 60 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR 

dodavka elektr. 
soucastek ext. neni mozno zaradit funkcni vada R800 60 

2A53359053 
SMD-
REPARATUR 

dodavka elektr. 
soucastek ext. neni mozno zaradit funkcni vada R900 60 

20AK49805 
SMD-
REPARATUR vyrobni vada 

SMD-osazovani BS 
pajeci pasta 

chybi, neni 
provedeno T1100 29 

 

3.3 Zadání druhého úkolu 
 

Ze systému SAP nám byla předána dokumentace materiálu. Tato dokumentace obsahuje 
spousty údajů, které nejsou potřebné k dalšímu zpracovaní. Původní podoba výstupu ze systému 
vypadá takto: 

 

 
 

A B C D E F G H 

Materiál Pol. Komponenta Množství Ks Krátký txt mater. 
Text položky 
(řádka 1) 

Text položky 
 (řádka 2) 

20AK10751 0010 6,6E+09 100,0 KS 
PCB RIGIPS 4L 170x 
232 8X HASL AHM  DPS   

20AK10751 0011   1,0 KS 
dps THT SK35 
 GP LL 

6599165605_b_  
BOT_AHM 3   

20AK10751 0012   1,0 KS 
dps THT SK35  
GP LL 

6599165605_b_  
TOP_AHM 3   

20AK10751 0020 9166601 200,0 KS 

P-R-CP-0805- 
TK250#10K/ 
1%/0,125W/ R18,R58 

strana  
součástek (BS) 

20AK10751 0030 9151561 100,0 KS 

P-R-CP-0805- 
TK250#2,7K/ 
5%/0,125W/ R7 

strana 
 součástek (BS) 

20AK10751 0100 2576362002 1 200,0 KS 
P-KO-KER-X7R-
0805#1NF/10%NI 

C42,C33,C32, 
C31,C27,C26, 
C25,C24,C23, 

C56,C20   
strana  
součástek (BS) 

20AK10751 0110 6596362059 700,0 KS 

47NF,10%,50V 
,X7R,0805 
,NiSn,CER CAP 

C37,C34,C10, 
C8,C7,C6,C5 

strana  
součástek (BS) 

20AK10751 0115 6594362004 200,0 KS 
P-KO-KER-NPO-
0805#47PF/5%/NI C28,C29 

strana 
 součástek (BS) 

20AK10751 0370 6577362054 200,0 KS 
P-KO-KER-X7R-
0805#100NF/10%/5I C44,C3 

strana  
pájení (LS) 

20AK10751 0380 6594312073 200,0 KS 
27V,300mW,ZENER, 
DUAL,STAB DIODE/   D7, D8   
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3.3.1 Řešení druhého úkolu 
 
Toto řešení jsem pro přehlednost rozdělila do tří kroků. 
 

1. Prvním krokem pro úpravu bylo odstranění řádků nepotřebných k dalšímu 
zpracování. Jako první jsme vymazali pro nás nedůležité informace, např. prázdné buňky ve 
sloupci C a řádky v sloupci D, které obsahují číslo menší než 100. Takto malé množství kusů 
může znamenat např. pájecí pastu, nanášecí síto apod. Dále bylo nutné odstranit všechny řádky, 
které ve sloupci G obsahovaly podslovo DPS, popřípadě ty, které ve sloupci G začínají 
písmenem A nebo jsou prázdné. Nakonec jsme odstranili řádky, které ve sloupci F obsahují 
podslovo PCB či PBC.  

 
Detailní popis kódu 1: 

 ActiveSheer.Range(‘‘$C$1:$H$30000‘‘) – Aktivujeme list od 1. do 30 000. řádku 
 AutoFilter Field:=1 – vybereme automatický filtr 1 
     Criteria1 :="=" – vybereme kritérium - prázdný řádek 
     Criteria1 := "<100" – vybereme všechny položky menší než 100 
     Criteria1 := "=*DPS*" – vybereme vše, kde se objevuje DPS 
     Criteria1 := "=A*" – vybereme veškeré řádky, které začínají na A 
     Criteria1 :="=*PBC*"  - vybereme vše, kde je obsaženo podslovo PBC 

Operator := x1And – zvolíme operátor, který budeme používat 
Selection.ClearContents – všechny vyfiltrované řádky smažeme 
 

//vymazat řádky s prázdnými buňkami ve sloupci C – jedná se o 
neosazené desky plošných spojů nebo síta pro nanášení pasty 
 

    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter  
    Field:=1,Criteria1:="=" Rows("2:30000").Select 

          Selection.ClearContents 
    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter Field:=1 
  
 

//vymazat řádky, které mají ve sloupci D hodnoty menší 100 – 
položky s menším počtem kusů než 100 jsou nejčastěji pomocné 
materiály 
        ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter  
      Field:=2, Criteria1:="<100”, _ 
          Operator:=xlAnd 

    Selection.ClearContents 
    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter Field:=2 
     

//vymazat řádky ve sloupci G, kde je obsaženo DPS – vymazání 
desek plošných spojů 
 

    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter  
    Field:=5, Criteria1:="=*DPS*" _, Operator:=xlAnd 
    Selection.ClearContents 
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//vymazat řádky ve sloupci G, kde je obsaženo A – jde o piny 
osazované až na následné výrobní operaci – tzn. nerelevantní pro 
vyhodnocení SMT procesu 
    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter  

    Field:=5, Criteria1:="=A*", _ Operator:=xlAnd 
    Selection.ClearContents 
     

//vymazat řádky ve sloupci G, kde jsou prázdné buňky – 
nejčastěji se jedná o pájecí pastu  
 

    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter  
    Field:=5, Criteria1:="=" Selection.ClearContents 
    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter Field:=5 
       

//vymazat řádky ve sloupci F, kde je obsaženo PBC PBC – 
odfiltrování desek plošných spojů – v kusovníku bylo použito 
angl. názvosloví DPS 

    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter  
    Field:=4, Criteria1:="=*PBC*" _, Operator:=xlAnd 
    Selection.ClearContents 
     

//vymazat řádky ve sloupci F, kde je obsaženo Pcb – odfiltrování 
desek plošných spojů – v kusovníku bylo použito angl. názvosloví 
DPS 
 

    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter  
    Field:=4, Criteria1:="=*PCB*" _, Operator:=xlAnd 
    Selection.ClearContents 
    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter Field:=4 
 
 

 
2. Druhým a třetím krokem bylo upravit danou databázi tak, aby data byla dále 

zpracovatelná pomocí kontingenčních tabulek. Je nutné odmazat další položky, které se netýkají 
vyhodnocovaného procesu. Dále je nutné upravit data tak, aby každá položka ve sloupcích G a 
H figurovala na novém řádku se všemi údaji ze sloupců A, C, F. Nejdříve bylo třeba upravit 
obsah sloupců G a F tak, aby měly jednotnou formu = označení komponenty bez mezer, kdy 
oddělovačem jednotlivých položek bude čárka. Poté jsme podle zadání z firmy odstranili 
veškeré sloupce, které nebyly důležité pro další zpracování. Po jejich smazání bylo třeba 
posunout ostatní sloupce tak, aby nevznikly mezery.  

 
Detailní popis kódu 1: 

 Columns("G:G") – vybrání všech řádků  ve sloupci G 
Selection.ReplaceWhat:=" " - nahrazení všech mezer 
Replacement:= ",", - udává, čím nahradíme mezery, v našem případě čárkou 
LookAt := xlPart - podívá se na námi zvolenou část, G:G, tedy sloupec G 
SearchOrder:=xlByRows - hledání pořadí podle řádků 
SearchFormat:=False - nebudeme hledat formát 
ReplaceFormat:=False - nebudeme nahrazovat stávající formát 
Range("J1").Activate – vybereme poslední sloupec, v našem případě J 
Selection.Delete - vybereme sloupce, které chceme smazat 
Shift:=xlToLeft - všechny zbylé sloupce posuneme doleva 
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//v sloupci G nahraď všechny mezery čárkami 

    Columns("G:G").Select 
    Selection.Replace What:=" ", Replacement:=",",     
    LookAt:=xlPart, _ 
    SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False,      
    SearchFormat:=False, _ 
    ReplaceFormat:=False 
     

//v sloupci H nahraď všechny mezery čárkami 
    Columns("H:H").Select 
    Selection.Replace What:=" ", Replacement:=",",   
    LookAt:=xlPart, _ 
    SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False,  
    SearchFormat:=False, _ 
    ReplaceFormat:=False 
 

//smazat sloupce B,D,E,I,J a ostatní posunout doleva 
    Range("B:B,D:D,E:E,I:I,J:J").Select 
    Range("J1").Activate 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

 
 
 
Takto vypadá mezivýsledek po provedení druhého kroku: 

 
 

 

Materiál Komponenta Krátký txt mater. Text,položky,1 Text,položky, 2 

20AK10751 9166601 
P-R-CP-0805-TK 
250#10K/1%/ R18,R58 

strana, 
součástek,(BS) 

20AK10751 9151561 
P-R-CP-0805-TK25 
0#2,7K/5%/0,125W/ R7 

strana, 
součástek,(BS) 

20AK10751 2576362002 
P-KO-KER-X7R-080 
5#1NF/10%/50V/NI 

C42,C33,C32,C31, 
,C26,C25,C24,C23, 

C56,C20,,strana, 
součástek,(BS) 

20AK10751 6596362059 
47NF,10%,50V,X7R, 
0805,NiSn,CER CAP 

C37,C34,C10, 
C8,C7,C6,C5 

strana, 
součástek,(BS) 

20AK10751 6594362004 
P-KO-KER-NPO-080 
5#47PF/5%/50V/NI C28,C29 

strana, 
součástek,(BS) 

20AK10751 6577362054 
P-KO-KER-X7R-080 
5#100NF/10%/50V/NI C44,C3 strana,pájení,(LS) 

20AK10751 6594312073 
27V,300mW,ZENER 
,DUAL,STAB DIODE D7,,D8   

20ak31321 A2C00047323 
UPD78F0513GA(A2)-G 
AX,48LQFP,FLASH,8bi IC100   

20ak31321 6596362043 
100nF,10%,16V,X7R,0 
603,TINNED,CER CAP/ 

C100,C102,C104, 
C131,C256,C902   
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3. Třetí část úkolu zahrnovala nejprve odstranění všech řádků ze sloupce E, které 

obsahují texty "Universal", "automatické", "programování" a "strana". Tyto položky obsahují 
data z jiných procesů, než hodláme dále zpracovat. Dále bylo provedeno sloučení dvou sloupců 
D a E. Vzhledem k tomu, že sloupce nebyly prázdné a obsahovaly více řádků a dat, bylo nutné 
je sloučit do třetího sloupce F. Následně jsme použili první vytvořené makro, abychom mohli ve 
sloupci F, pomocí čárky, rozdělit jednotlivé pozice. Data, která jsme rozdělovali, se kopírovala 
na jednotlivé řádky do listu 2. Všechny sloupce z listu 1 jsme zkopírovali do listu 2, vymazali 
jsme sloupce D a E a všechny sloupce jsme přesunuli doleva. 

. 
Detailní popis kódu 2: 

 ActiveSheer.Range(‘‘$B$1:$H$30000‘‘) – Aktivujeme list od 1. do 30 000. řádku 
AutoFilter Field:=4 – vybereme automatický filtr 4 
Criteria1 :="=strana" – vybereme vše, co začíná slovem strana 
Criteria1 := "=universal" – vybereme vše, co začíná slovem universal 
Criteria1 := "=programování" – vybereme vše, co začíná slovem programování 
Criteria1 := "=automatické" – vybereme vše, co začíná slovem automatické 
Operator := x1And – zvolíme operátor, který budeme používat 
Selection.ClearContents – všechny vyfiltrované řádky smažeme 
Range("D:D,E:E").Select - vyber sloupce D a E 
Range("E7").Activate – Aktivujeme sloupec E 
 

//jen ve sloupci E vymaž řádky, které začínají slovem strana 
          ActiveSheet.Range("$B$1:$E$30000").AutoFilter Field:=4,     
          Criteria1:="=strana*", Operator:=xlAnd 

    Range("E2:E30000").Select 
    Selection.ClearContents 
 

//jen ve sloupci E vymaž řádky, které začínají slovem universal 
ActiveSheet.Range("$B$1:$E$30000").AutoFilter Field:=4, 
Criteria1:="=universal*", Operator:=xlAnd 

    Range("E2:E30000").Select 
    Selection.ClearContents 
 

//jen ve sloupci E vymaž řádky, které začínají slovem programování 
    ActiveSheet.Range("$B$1:$E$30000").AutoFilter Field:=4,     
    Criteria1:="=programování*", Operator:=xlAnd 
    Range("E2:E30000").Select 
    Selection.ClearContents 
 

//jen ve sloupci E vymaž řádky, které začínají slovem automatické 
    ActiveSheet.Range("$B$1:$E$30000").AutoFilter Field:=4,   
    Criteria1:="=automatické*", Operator:=xlAnd 
    Range("E2:E30000").Select 
    Selection.ClearContent 
    ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000").AutoFilter Field:=4 
 
 

//spojení sloupců D a E do sloupce F 
    Range("F2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[-2],RC[-1])" 

          Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F30000"),  
    Type:=xlFillDefault 
    Range("F2:F30000").Select 
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//rozdělení sloupce F podle čárky (co jde po čárce je automaticky    
  předáno do dalšího řádku) 
 

    Dim strarray() As String 
    Dim outputrow As Long 
      // deklarace proměnných 
 
    outputrow = 1 
      // začátek na řádku 1 
 
    For a = 1 To List1.UsedRange.Rows.Count 
      // do proměnné a se uloží data z řádku, sloupce 
 
        strarray = Split(List1.Range("F" & a), ",") 
            // rodělit list 1 a sloupec F pomocí čárky 
 
           For b = LBound(strarray) To UBound(strarray) 
 

//překopírování všech řádků do 2. listu 
            List2.Range("A" & outputrow) = List1.Range("A" & a) 
            List2.Range("B" & outputrow) = List1.Range("B" & a) 
            List2.Range("C" & outputrow) = List1.Range("C" & a) 
            List2.Range("F" & outputrow) = strarray(b) 

   // do listu 2 se zkopíruje sloupec F, který se    
   rozděluje z 1. listu podle čárky 

            
            outputrow = outputrow + 1 
            // posunutí o řádek 
 
        Next b 
    Next a 
 
 
      

//smazat sloupce D,E a ostatní posunout doleva 
    Sheets("List2").Select 
    Range("D:D,E:E").Select 
    Range("E7").Activate 
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
     
 

//přepnutí do 2. listu 
    Sheets("List2").Select 
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Výsledný soubor vypadá následovně: 
 

A B C D 
Materiál Komponenta Krátký txt  Text položky 
20AK10751 9166601 P-R-CP-0805-TK250#10K/1%/0,125W/ R18 
20AK10751 9166601 P-R-CP-0805-TK250#10K/1%/0,125W/ R58 
20AK10751 9151561 P-R-CP-0805-TK250#2,7K/5%/0,125W/ R7 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C42 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C33 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C32 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C31 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C27 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C26 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C25 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C24 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C23 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C22 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C56 
20AK10751 2576362002 P-KO-KER-X7R-0805#1NF/10%/50V/NI C20 
20AK10751 6596362059 47NF,10%,50V,X7R,0805,NiSn,CER CAP C37 
20AK10751 6596362059 47NF,10%,50V,X7R,0805,NiSn,CER CAP C34 
20AK10751 6596362059 47NF,10%,50V,X7R,0805,NiSn,CER CAP C10 
20AK10751 6596362059 47NF,10%,50V,X7R,0805,NiSn,CER CAP C8 
20AK10752 2573752002 P-LE.XX7R-0805#1NF/10%/50V/NI C28 
20AK10752 2573752002 P-LE.XX7R-0805#1NF/10%/50V/NI C23 
20AK10752 6596362059 48784 - XP,50V,X7R,0805,NiSn,CER CAP C77 
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4. Vědomosti získané během studia a uplatněné 
v průběhu odborné praxe 

 
Znalosti, které jsem nabyla během studia a využila v průběhu praxe, sahají až ke studiu 

na střední škole, od začátků používání Microsoft Office Excel, až k programování na vysoké 
škole.  

Microsoft Office je kancelářský balíček používaný v operačním systému Microsoft 
Windows, který je dnes základní znalostí práce s počítačem. Ve firmě jsme pracovali převážně 
v Microsoft Office Excel. Excel je tabulkový procesor, který je součástí každého kancelářského 
balíčku Microsoft Office. Základem každého balíčku je také Visual Basic for Application, ve 
kterém se programují makra.  Visual Basic je odvozen z programovacího jazyka Basic, který 
umožňuje práci v uživatelském rozhraní, spojení s databází, práci se vzdálenými objekty apod. 
VBA neboli Visual Basic for Application není tak výkonný jako Visual Basic.   

I když bylo velmi obtížné a časově náročné poznat nový programovací jazyk, velkou 
výhodou při jeho učení byla ta skutečnost, že nás škola naučila spoustu jiných programovacích 
jazyků. I když se syntaxe liší, základní prvky programovacích jazyků jsou velmi podobné, jako 
např. deklarace proměnných. 
 
 

5.  Chybějící znalosti během odborné praxe 
 

Vzhledem k tomu, že jsme makra nikdy předtím neviděli, byli jsme při vyslechnutí 
zadaného úkolu velmi zmatení. Ve škole se učíme spoustu různých typů programovacích 
jazyků, bohužel makra ve VBA jsou trošku rozdílná. To, že se makra nevyučují, je velká škoda, 
neboť nabízí usnadnění práce s daty. Při větším množství dat trvají úpravy a promazávání velmi 
dlouho. V praxi je většina práce při úpravě dat založena pokaždé na stejném principu. Tvorba      
a užití maker je v mnohém ulehčení práce. Jedná se o zautomatizování rutinní práce, kterou 
prování zaměstnanci ve firmě každý měsíc. Domnívám se, že je velká škoda nezapojit výuku 
maker do studijního plánu. Po ukončení školy se studenti musí zapojit do každodenního 
pracovního koloběhu a tyto základní znalosti, jako např. makra, jsou velmi důležité a užitečné. 
Dalo nám spoustu práce, než jsme se seznámili s VBA. Nakonec jsme tuto praxi úspěšně 
zvládli.  
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6. Dosažené výsledky v průběhu praxe a její     

    celkové zhodnocení 
 

Z mého pohledu byl čas strávený ve firmě velkým přínosem pro zdokonalení mých 
vědomostí a zároveň pro začlenění se do pracovního procesu. Během prvních dní jsme se 
seznámili s chodem firmy, s jejími pracovními a výrobními postupy, s kolektivem ve firmě a 
zároveň nám byl zadán i první úkol. Byly nám objasněny pracovní postupy při výrobě 
elektronických součástek do automobilů. Po tomto úvodním seznámení jsme získali 
konkrétnější představu o práci ve firmě.  

Postupem času jsme se seznámili s makry a naučili se s nimi pracovat, což byl pro nás 
velký přínos.  

Vykonávání praxe ve firmě Continental Automotive Systems mi především objasnilo 
možnost zapojení se pracovního procesu a chodu firmy a stát se alespoň na malou chvíli jedním 
z jejich zaměstnanců. Úlohy, které nám byly zadány, jsme splnili, zároveň se naučili nový 
programovací jazyk a získali nové znalosti, které jistě využijeme v další práci. 

Praxe pro mě byla velmi přínosná. Pozitivně hodnotím i postoj zaměstnanců ve firmě, 
kteří byli vždy vstřícní a ochotně nás prováděli celou praxí. 
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