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Abstrakt: 

 Cílem bakalářské práce bylo vykonání odborné praxe a popis se zaměřením firmy na pracovní 

procesy, které jsem níže popsal. Obeznámení se s celkovou výrobou firmy, je rozděleno na bloky s 

využitím jednotlivých strojů a přístrojů., u kterých se musí dodržovat pevně stanovená pravidla času 

pro výrobu součástek, náchylných na statickou elektřinu. Po obeznámení s chodem firmy mi byla 

zadána úloha na implementaci maker v tabulkovém procesoru Microsoft Office (Excel). Tyto makra 

slouží k zefektivnění a zrychlení manipulaci s daty. Proto jsem danou problematiku rozdělil do níže 

uvedené praktické a teoretické částí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 The objective of this thesis was to perform professional experience and a description of the 

company focus on businnes processes that I described below. Familiarity with the overall production 

of the company is divided into the blocks with the use of machinery and equipment which must 

comply with the rules fixed time for the manufacture of components, are susceptible to static 

electricity. After familiarization with running company has been awarded the task to implement 

macros in table editor Microsoft Office (Excel). These macros are used to streamline and accelerate 

the handling of data. Therefore the issues I subdivided into the following practical and theoretical 

parts. 
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1. Úvod 
 

 V níže uvedené bakalářské práci se zaměřuji na odbornou praxi ve firmě Continental 

Automotive Systems Czech Republic s.r.o. Velkým přínosem pro mě bylo seznámení se s firmou a 

 jejím chodem. Možnost zapojení se do pracovních procesů bylo pro mne velkou zkušeností. Po 

přidělení na oddělení výroby a plánování kvality, kde jsem působil s kolegyní po dobu praxe, jsme 

byli obeznámeni s chodem firmy.Po několik školení po kterých jsme Aby jsme mohli do výroby jít 

prošli jsme školení bezpečnostními zásadami a příslušnými pokyny na různých pracovištích.  

 Po projití a seznámení se s pracovními procesy na různých linkách, jsme byli seznámeni 

s úkolem, který by firma ráda vyřešila. Ze systému SMT (Technologie povrchové montáže) linek 

dostávali zaměstnanci výstupní data. Bylo možno si data stáhnout ve formátu, který se používá 

v Microsoft Office Excelu, ale bohužel tento dokument, byl moc nepřehledný a plný zbytečných dat, 

se kterými oddělení dále nepracovalo. Proto každý měsíc museli pracovníci pracně odstraňovat tyhle 

data a celkově dostávat soubor do přehledné formy, se kterou se dalo již lépe pracovat. Tyhle úpravy 

zabíraly někdy i několik hodin. Proto se firma obrátila na nás, jestli bychom nemohli nějak tenhle 

problém vyřešit. Jako řešení jsme se rozhodli, pro použití maker v Microsoft Office Excelu, která vše 

co zaměstnanci dělali ručně, měla sama udělat, po stisknutí jediného tlačítka. 
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2. Continental Automotive Systems 
 

 Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie je založena v Hannoveru jako akciová 

společnost.v roce 1871. Jako ochranou známku přijala do erbu koně. Až do roku 1983 vyráběla firma 

Continetal výhradně jen pneumatiky.V 1997 byla oceněna od německého průmyslu cenou Innovation 

Award za ISAD (Integrated Starter Alternator Damper). Spolupracuje s firmou ZF Friedrichshafen a 

uvádějí na trh v roce 2005 hybridní technologii vozidel.K dnešnímu dni se firma Continetal vyšplhala 

s celkovým prodejem přibližně k částce 4,7 mld. € a je sponzorem největších fotbalových utkání na 

světě. 

 

 

Obr. 2 Logo firmy Continental [4] 

 

2.1 Zákazníci 
 

 Firma Continental kooperuje s automobilovými výrobci z celého světa. Stala se jednou 

z největších dodavatelů elektroniky pro potřeby automobilovém průmyslu vůbec. Proto přidávám Obr. 

2.1 Celosvětové zobrazení odběratelů firmy Continental [5], kterým elektroniku dodává.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Celosvětové zobrazení odběratelů firmy Continental [5] 
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2.2 Rozdělení společnosti celosvětově 
 

 Pro automobilový průmysl je firma Continental jedna z předních světových dodavatelů 

elektorniky do aut. Zaměřuje se na 3 divize: 

 Podvozky a bezpečnost 

 Hnací ústrojí 

 Interier 

 Celosvětově zaměstnává přes 87 000 lidí ve více jak 170 zemí. Na trhu se firma vyskytuje více 

než 100 let.  

 Firma Continetal se zaměřuje na vývoj a výrobu elektronických systémů pro auta nové 

generace.Tyto elektronické systémy jsou v automobilech implementovány s požadavkem na větší 

bezpečnost a komfort při jízdě a pro nejšetrnější chování k životnímu prostředí. Poskytuje 

nejmodernější automobilové technologie v celém světě. 

 Divize podvozky a bezpečnost vyrábí produkty a komponenty pro bezpečnou jízdu a 

dynamiku, elektronické  a hydraulické brzdové systémy,senzory, systém pro airbagy, systémy pro 

podporu řízení. 

 Divize hnací ústrojí se zaměřuje na zvyšování výkonu, jízdní komfort a snižování spotřeby 

paliv a emisí 

 Divize interiér vyvíjí a vyrábí elektronické systémy po celém světě. Například multifunkční 

displeje, řídící jednotky, radia, navigační systémy. 

 

2.3 Continental Automotive Systems s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm 
 

 Firma Continental Automotive Systems s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm byla založena roku 1995. 

se zaměřením na vývoj, výrobu a prodej elektronických a mechanických komponentů pro automobily. 

Od roku 2003 buduje vlastní vývojové kapacity v oblasti senzorů a jednotek motorů 

 Pro svoje zákazníky zajišťuje zaměstnancům spoustu výhod, pokud rozšíří jejich řady. 

Například příležitost pro rozvoj a kariérový růst, možnost přechodného firemního ubytování, 5 týdnů 

dovolené, příspěvek na závodní stravování (závodní restaurace ve firmě). 

 Aby si zajistili svou suverenitu ve světě, je kladen velký důraz na kvalitu výrobků a včasné 

odevzdávání zadaných zakázek. Firma používá především součástky citlivé na elektrický výboj a proto 

se musí dodržovat ve firmě předpisy ESD (Electro Static Discharge). Jestliže chceme manipulovat se 
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součástkami, které jsou náchylné na elektrický výboj, jsou ve firmě zóny ESD, které tuhle manipulaci 

povolují při dodržování nařízených pravidel. Pohyb v prostorách označených symbolem ESD je 

možný pouze v ochranném oděvu a návlecích na boty.  

 Před každým vstupem do výroby je pracovník povinen postavit se na zemnící olověnou desku, 

která je po zmáčknutí příslušného tlačítka aktivována a tím je celkový elektrický náboj na člověku 

vynulován. Z rozdílu hodnot elektrického náboje systém vyhodnotí zda-li je člověk uzemněn správně, 

když je rozdíl nulový, zaměstnanec je vpuštěn do výrobní haly, v opačném případě musí celý proces 

absolvovat znovu. 
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3. Výrobní procesy 
 

 Pro bližší seznámení s výrobní linkou, jsem analyzoval výrobní postupy a procesy, které jsou 

níže popsány. 

 Výrobní procesy zde hrají podstatnou roli ovlivňující dobu po kterou je vyvíjený výrobek 

postupně upravován. Od začátku přesně definovaného postupu putují výrobky až na samý konec 

výroby, kde jsou podrobeny mnoha testům. Poté jsou vyexpedována do světa 

3.1 Laser DMX (Data MatriX Code) 
 

 Jde o zařízení, které vypaluje pomocí laseru kódy na desku plošných spojů (DPS). Díky 

tomuto kódu lze sledovat výrobek během celého pracovního procesu. Tento kód obsahuje sériové číslo 

desky a všechny potřebné informace sloužící k načítání Traceability, jde o možnost zpětného 

dohledání. DMX může být vypálený laserem nebo ručně nalepený. Zařízení se skládá ze čtyř částí. 

Vstupní stanice, transportní pás, laserová část + čtečka, výstupní pás. 

 Čtečkou načteme materiálový štítek, rozbalíme balení s DPS a vložíme do přední části laseru. 

Pomocí pásu se přenese výrobek do tzv. laser popis data matrix kódu, kde se na desku kód vypálí. Po 

vypálení ověří zaměstnanec čtečkou kód a vyhodnotí, zda je kód správný nebo špatný. Správné desky 

ukládá do pořadníků na další zpracování a špatné kusy naopak do pořadníku s vadnými kusy. 
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3.2 SMT (technologie povrchové montáže) linka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.5 SMT linka[5] 

 Na této lince se osazují elektronické součástky do připravených DPS. Celá linka je rozdělena 

na několik operací, které si níže popíšeme. 

Pro kontrolu, že linka funguje, se dělají po půlhodinových intervalech namátkové kontroly DPS. 

Zaměstnanec kontroluje očima správnost osazení a zapájení součástek. Aby SMT linka pracovala stále 

správně, provádí se u ní týdenní čištění a jednou měsíčně celková kontrola celé linky. Každé zařízení 

má předepsáno přesné pokyny na údržbu. 

 

1) Nanášení pájecí pasty  

  Zaměstnanec vezme desky plošných spojů a dá je do podavače. Musí zároveň dbát na to, aby 

desky vložil správným směrem a zda vložil správný typ desky. Vybere síto (kovová deska, kde jsou 

vyřezány otvory pro součástky), které je k desce přiděleno a dá ho do přístroje. Na síto nanese stěrkou 

pájecí pastu (směs stříbra, cínu, antimonu v kalafuně a alkoholu). Rozprostření pasty se následně 

provádí automaticky pomocí stěrek, které roztírají pastu přes síto, pod nímž jsou příslušné desky 

plošných spojů. 

 

2) Osazování SMT 

  Provádí se plně automaticky a jde o osazení součástek do napastované desky plošných spojů. 

Součástky jsou uložený v kotoučích, tubách nebo plátech. Pomocí vakua a osazovacích hlav jsou 
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součástky odebírány a následně osazovací hlavou zaváděny do DPS. Díky tomu, že je každá hlava 

vybavena kamerou, může změnit velikost a správný směr součástky. Součástku může otočit, tak aby 

byla správně a v případě špatné velikosti součástky ji úplně odhodit do vadných součástek a použít 

novou. Tím se zajišťuje správnost osazení DPS. 

3) Pájení 

  Již osazená deska plošných spojů přijíždí do přístroje, kde dochází vlivem teplého vzduchu 

k zapájení součástek. Projde jednotlivými zónami: předehřev, pájení a ochlazení. Při předehřevu se 

DPS postupně předehřívá na teplotu přibližně 160°C. U pájení, kde dochází přímo k zapájení 

součástek do desky plošných spojů, se teplota pohybuje kolem 280°C. Nakonec přijde ochlazení, u 

něhož teplota klesá na 30°C. Teploty se u různých DPS nepatrně mění. DPS se následně ukládají do 

pořadačů, kde čekají na další zpracování. 

  

3.3 Automatická optická kontrola (AOI) 
 

 Ve Frenštátu pod Radhoštěm využívají dva typy AOI a AOI IN-OFF. Vše slouží k 100% 

automatické vizuální kontrole plošných spojů na DPS díky kamerovému systému o různém počtu 

kamer. Tyto kamery jsou umístěny ve dvou směrech a to kolmo 90° a pod úhlem 45°. Pomocí skeneru 

je načteno sériové číslo. Deska plošných spojů se zafixuje a je připravena ke kontrole. Díky datům 

z SMT linky, které si AOI přebírá, zkoumá správnost osazení součástek. Nasvícením DPS červenými 

led diodami v různých směrech přístroj zkoumá různé typy závad, které mohou nastat. Například je 

naneseno moc pájecí pasty, objevuje se zkrat, posunutí součástky apod. Pokud přístroj takovou DPS 

najde je zařazen do pořadníku pro vadné výrobky a zaměstnanec jej dále zkoumá či je DPS opravdu 

vadná nebo nikoliv. Pokud stroj nic neobjeví, posílá výrobek do pořadníku s dobrými deskami a ty 

čekají na další zpracování. 
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3.4 Dělení desek plošných spojů 
 

 Jelikož se velikosti DPS od sebe liší nebo mohou obsahovat dva a více výrobku najednou, 

musí se oddělovat od sebe. Odděluji se i nepotřebné části desky. Nepotřebné zbytky DPS se házejí do 

odpadní nádoby. Na oddělování slouží několik metod. 

 

1) Stříhání 

 Jde o ruční pracoviště, kde pracovník pomocí horního a dolního dělícího nože odděluje 

výrobky od sebe. Výrobky, které mají být odděleny, jsou označeny rovnou drážkou. Zařízení je 

vybaveno odsáváním, které odstraňuje nečistoty a prach vzniklé stříháním. 

 

2) Frézování 

 Nyní se jedná o automatické pracoviště, kde se pomocí zvoleného programu odstraňují části 

spojené spojovacími můstky. Díky tomu dostane DPS požadovaný tvar, který je dále zpracováván. 

Zaměstnanec ještě zkontroluje správnost tvaru DPS podle dokumentace, kterou má k dispozici.  

 

3) Vyrážení lisem 

 Na tomto pracovišti se od sebe oddělí DPS, které prošly ručním dosazením součástek a 

pájením vlnou. Nejčastěji se využívá pro palubní desky. Pracovník ručně vloží DPS do přístroje a 

spustí proces. Výrobek následně zkontroluje, zdaje je všechno v pořádku. 

 

3.5 Ruční osazování 
 

 Některé součástky nelze do DPS vkládat strojem, a proto se musí dosazovat ručně.  U desek se 

dosazování liší. Podle DPS si zaměstnanec najde příslušnou dokumentaci nebo má na pracovišti 

rovnou jeden hotový výrobek a podle toho součástky osází. Zaměstnanec následně položí DPS na pás 

a ta dále putuje na pájené vlnou.  

 

3.6 Strojní pájení vlnou 
 

 Nejdříve se DPS musí předehřát, aby nedošlo k poškození. Tím zajistíme, že nedojde 

k teplotnímu šoku u pájení. Teplota předehřevu se pohybuje kolem 103-105°C. Deska se součástkami 

se poté potře vrstvou tavidla, nástřikem, nátěrem nebo štětcem. Následně se upevní do pojízdného 

držáku. Podle typu pájky je ohřátá lázeň (teplota lázně se nemění). Pojízdný držák přejíždí pomalu do 



9 

 

lázně a přejede jí celou. Dojde ke smočení celé spodní strany DPS. Pájka zateče do připravených 

drážek, otvorů a zapájí DPS. Následuje ochlazení, po kterém se posune DPS na další zpracování. 

 

3.7 Vizuální kontrola 
 

 Provádí se po ručním osazování a pájením vlnou. Pokud deska těmito procesy neprošla tak se 

neprovádí. Každý pracovní, který pracuje na tomhle pracovišti, musí projít speciálním školením. Kde 

se naučí, jak posuzovat podle normy pájené spoje, polaritu součástek, jejich poškození, poškození 

DPS apod. U některých pracovišť se učí, i jak některé případné chyby opravovat. Každý výrobek, co 

se dostane ke kontrole, je nutné očistit od nečistot a případných zbytků tavidla, které zůstali po pájení 

vlnou. Analýza se potom zavádí do záznamové karty pomocí dotykových monitorů. Vadné výrobky se 

následně posílají na další analýzu. 

 

3.8 Měřící systém pro kontrolu správného osazení DPS (ICT) 
 

 Jedná se o test, který prověřuje kvalitu výrobků. Již osazené a zapájené DPS se vloží do stroje, 

který měří elektrické a elektronické veličiny součástek. ICT umožňuje částečné proměření některých 

funkční části výrobků, ještě než-li jde DPS na konečnou zkoušku. Na obrazovce jednoznačně vidíme 

výsledek měření. Testování je důležité, aby jsme například zjistili, jestli mají součástky měly správnou 

polaritu, na součástce byla patřičná hodnota, která je předepsaná, jestli jsou součástky správně 

osazeny. 

 Do některých výrobků se musí ještě nahrát program, který zajišťuje funkci výrobku.To se 

provádí na pracovišti flash. Zde se nahrává do mikroprocesorů příslušný software. 

 

3.9 Lakování 
 

 Lakování slouží k ochraně DPS proti prachu, vlhkosti a dotyku. Zalakovává se celá DPS. 

Firma používá tři druhy lakování:Selektivní, ponorné a parciální. Každý výrobek má svůj program, 

který zaměstnanec pustí a přístroj sám výrobek nalakuje. Po zalakování putuje deska do pece, kde 

dochází k vysoušení naneseného laku. Teplota a viskozita laku je následně kontrolována a 

zdokumentována. Po projetí pecí zaměstnanec zkontroluje nalakování výrobku a případně jen 

štětečkem zalakuje chybějící části.   
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3.10 Konečná zkouška FT(Final Test) 
 

 Zařízení jsou zabudována jako součást výrobního procesu nebo jsou to samostatné pracoviště. 

Jde o poslední zkoušku před zabalením a posláním výrobku. Testy simulují různé situace, které může 

výrobek v autě zažít. Ověřuje, jestli všechno funguje, tak jak si zákazník přál. Pokud výrobek projde 

všemi testy je označen za dobrý a putuje k zabalení. 
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4. Zadání úkolů a jejich řešení 
 

 Firma se dlouhodobě potýkala s rozsáhlými úpravami výjezdů z oprav do použitelné formy, se 

kterou dále pracovali. Vše se provádělo v programu Microsoft Office (Excel). Bylo nám proto zadáno, 

abychom úpravy zautomatizovali a zaměstnanci nemuseli trávit několik hodin úpravami za 

používáním různých filtrů.  Nejvhodnějším řešením byla aplikace maker v programu Microsoft Office 

(Excel). 

 Na co jsou dobrá makra? Jestliže v aplikaci Microsoft Office (Excel) chcete opakovaně 

provádět jednu a tu samou akci, můžete danou akci zautomatizovat za pomocí maker. Makro je vlastně 

řada funkcí a příkazů, které jsou uloženy v knihovně aplikace Microsoft Visual Basic. Jedná se o 

programovací jazyk VBA (Visual Basic for Aplications) , což je programovací jazyk vyvinutý firmou 

Microsoft. VBA je aplikační vydání programovacího jazyka Visual Basic. Makro lze spouštět, 

kdykoliv chceme danou akci provést. Jednou z velkých výhod používání maker je, že jsou v balíčku 

Office zdarma. 

 

4.1 Úkol číslo 1 
 

 Všechny výrobky, které se vyhodnotí jako vadné po SMT osazování nebo po AOI kontrole, se 

dostávají k opravářům, kteří následně zadávají všechny chyby a opravy do databáze chyb. Firma 

následně s touto databází pracuje. Ukázka výstupu téhle databáze: 

 

Obr. 4.1.1 zobrazení vstupních dat ze systému[5] 
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 Pomocí funkce rozděl, byl výstup upraven do podoby, se kterou se již dále pracovalo: 

 

Obr. 4.1.2 ukázka vstupních dat po funkci rozděl [5] 

 

 Úkolem bylo rozdělit sloupec Failure Location tak, aby jednotlivé součástky (například R702, 

R800, R900) byly vždy po jedné na řádku a byla k nim zkopírována příslušná data, která k nim patří. 

 

 4.2 Implementace úkolu číslo 1 
 

' deklarace proměnných  

Dim strarray() As String  

Dim outputrow As Long  
 

'začít na řádku 1 

outputrow = 1  
  

 'data z řádku jsou uloženy do proměnné 

For a = 1 To List1.UsedRange.Rows.Count  
   

strarray = Split (List1.Range("F" & a), ",")  

For b = LBound (strarray) To UBound (strarray)  
 

'do listu dva se zkopíruji příslušné hodnoty sloupců A, B, C, D, E, G podle rozdělení sloupce F 

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 ("D" & outputrow) = List1.Range ("D" & a)  

List2.Range ("E" & outputrow) = List1.Range ("E" & a)  

List2.Range ("F" & outputrow) = strarray (b)  

List2.Range ("G" & outputrow) = List1.Range ("G" & a)  
 

outputrow = outputrow + 1  

Next b  

Next a  
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Obr. 4.2 Ukázka výstupních dat po úpravě makrem 

 

 4.3 Úkol číslo 2  
 

 Z firmy nám byly předány výstupní data ze systému SAP(Systémy, Aplikace a produkty v 

oblasti zpracování dat). Tento dokument obsahoval spoustu údajů, se kterými se dále pracovalo, ale 

obsahoval i spoustu věcí, které byly zbytečné a proto musely být odstraněny. Ukázka výstupu z tohoto 

systému je zobrazena na Obr. 4.3 vstupní data ze systému SAP [5] 

V druhém úkolu bylo spoustu věcí, které se musely udělat, aby vznikl firmou požadovaný výstup. Pro 

přehlednost jsem si proto úkoly rozdělil a očísloval, jak se postupně prováděly. 

 

Požadavky na vytvořené makro: 

1) ve sloupci C vymazat řádky s prázdnými buňkami 

2) ve sloupci D vymazat řádky, kde je hodnota menší jak 100 

3) ve sloupci G vymazat řádky, kde je obsaženo slovo DPS a na začátku je písmeno A 

4) ve sloupci G vymazat řádky s prázdnými buňkami 

5) ve sloupci F vymazat řádky, kde je obsaženo slovo PBC nebo PCB 

6) ve sloupcích G a H nahraď všechny mezery čárkami 

7) smaž sloupce B, D, E, I, J a zbylé sloupce posuň doleva 
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8) jen ve sloupci E vymazat řádky, které začínají slovy: strana, universal, programování, automatické 

9) spojení sloupců D a E do sloupce F 

10) rozdělení sloupce F podle čárky 

11) smaž sloupce D a E a zbylé sloupce posuň doleva 

12) ve sloupci D vymazat řádky, kde jsou obsažená slova (BS), konektory, Schirm, součástek, strana 

13) ve sloupci D vymazat řádky s prázdnými buňkami   

 

 

Obr. 4.3 vstupní data ze systému SAP [5] 
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4.4 Implementace druhého úkolu 
 

Rozebrání funkce mazání se zadáním příslušných kritérii 

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 
 

ActiveSheet.Range("$C$1:$H$30000") - aktivace listu s řádky 1 až 30000  

AutoFilter Field:=1    - nám udává, o jaký sloupec se jedná (zadáváme číslo sloupce)  

Criteria1:="="    - kritérium podle kterého vyhledáváme  

Rows ("2:30000").Select   - výběr řádku, ve kterých hledáme   

Selection.ClearContents  - nalezené řádky smažeme 
 

 Podobně jako mazání řádků s buňkami se mazaly i řádky, kde měly být smazány s hodnotou 

menší než 100 a řádky na kterých se vyskytovalo požadované slovo. Jen jsme napsali do podmínky ’ 

criteria:="", za rovná se, do uvozovek, patřičnou podmínku, díky níž měly být řádky vymazány. 

Samozřejmě se muselo změnit číslo sloupce, ve kterém chceme mazat.  

Nahrazení mezer čárkami 

Columns ("G:G").Select 

Selection.Replace What:=" ", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _ 

SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ 

ReplaceFormat:=False 

 

Columns("G:G").Select    - vybrání všeho ve sloupci G 

Selection.Replace What:=" "   - jaké znaky chceme nahradit 

Replacement:=","    - čím je chceme nahradit 

LookAt:=xlPart      - podívání na zvolenou část   

SearchOrder:=xlByRows   - prohledání řádků 

MatchCase:=False    - rozlišení malých a velkých znaků 

SearchFormat:=False    - hledání formátu 

ReplaceFormat:=False    - nahrazení formátu 
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Smazání sloupců a posun doleva zbylých sloupců 
 

Range("B:B,D:D,E:E,I:I,J:J").Select  - vybrání požadovaných sloupců 

Range("J1").Activate    - aktivace až po poslední sloupec 

Selection.Delete Shift:=xlToLeft  - vybrané sloupce smaže a zbylé se posunou doleva 

 

Spojení sloupců 
 

Range("F2").Select 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(RC[-2],RC[-1])" 

- aktivace prvku a vybrání sloupců, které chceme spojit  

 Selection.AutoFill Destination:=Range("F2:F30000"), Type:=xlFillDefault 

- vybrané pole budeme plnit do vybraných řádků 

Range("F2:F30000").Select 

 

Rozdělení sloupce pomocí čárky  
 

 Zde se upravil zdrojový kód z prvního makra viz kapitola 4.4 Implementace druhého úkolu. 

 

Výsledné výstupní data po úpravě makry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Ukázka výstupních dat po upravení makry  
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5. Závěr 

 Závěr jsem rozdělil na tří části, ve kterých jsem blíže rozepsal své vědomosti, znalosti, které 

mi při vykonávání chyběly a celkové zhodnocení praxe vykonávané ve firmě Continental Automotive 

Systems s.r.o. Frenštát p. Radhoštěm. 

Studijní vědomosti uplatněné v průběhu odborné praxe 

 V praxi jsem uplatnil svoji znalost Microsoft Office Excelu, kterou jsem po dobu studia 

nasbíral. Ve škole jsme se učili programovat v různých jazycích, což mi bylo značně nápomocné. Díky 

znalosti syntaxí programovacích jazyků jsem se rychle zorientoval v jazyce VBA a mohl 

naprogramovat výše uvedená makra.  

Znalosti, které chyběly při vykonávání odborné praxe  

 U řešení problému s rozdělením sloupce s vadnými součástkami do jednotlivých řádků a 

nakopírování k nim patřičné hodnoty z ostatních sloupců jsem narazil na problém dobré znalosti 

fungování programu Microsoft Office (Excel) 

 Pro správné pochopení programu Microsoft Office (Excel) a jeho podporu maker jsem si 

prošel více zdrojů. Ty mě byly nápomocné při vypracování a pochopení zadaných úkolů. 

 Ve škole jsme se zabývali fungováním programu Microsoft Office (Excel) je pro základní 

užívání. Musel jsem tedy své znalosti rozšířit. 

Celkové zhodnocení praxe a dosažené výsledky při jejím vykonáváním 

 Čas, který jsem ve firmě mohl strávit, byl pro mě velkým přínosem. Díky zapojení se do 

pracovního procesu, jsem si mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jak takový chod firmy vypadá.  Na 

začátku praxe nám vysvětlili všechny potřebné pokyny pro dodržování bezpečnosti ve firmě a na 

pracovištích. Byli jsme seznámení s celkovou výrobou a s každým procesem, který se na výrobě 

podílel, jsme byli obeznámeni dodatečně.  

 Zaměstnanci ve firmě byli vstřícní a ochotní kdykoliv něco vysvětlit nebo pomoci. Po projití 

jednotlivých procesů jsme se již více orientovali ve výrobcích i v chodu firmy a byl nám zadán první 

úkol, kde šlo o implementaci maker v Microsoft Office Excelu (stejně k tomu bylo i v druhém úkolu). 

Díky tomu jsme se blíže seznámili s jazykem, který makra programuje a naučili jsme se ho používat, 

což beru pro sebe jako velký přínos a myslím, že jeho užívání pro mě bude přínosem i do příští práce.  

 Výše uvedené úkoly byly pro firmu Continetal velkým přínosem, protože zaměstnancům 

usnadňují přehlednost dat a tím spojené další zpracování a orientování v dohledání chybných 

komponent na výrobku. 
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