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Ú
Úvodní
s
slovo
gaaranta modulu
m
Vá
ážené studeentky, vážen
ní student,
Prrůvodce stu
udiem pro Vás
V představuje v rámcci studia velmi důležitýý studijní materiál.
Ja
ak je již pa
atrné z názzvu, tento materiál
m
Vá
ás provedee obsahem modulu Lo
ogistika
a jakost.
j
Na
aleznete zd
de všechny nezbytné
n
infformace týkkající se obssahu modulu
u, tj. Jsou popsána
a uvedena všechna
v
tém
mata, se kteerými se bu
udeme v rá
ámci semesstru seznam
movat a
ktterá budem
me procvičo
ovat. Je zde
z
také popsána
p
orrganizace vvýuky, požžadavky
na
a ukončení modulu
m
a ta
aké metodyy a struktura
a hodnocen
ní.
Dů
ůkladně si tento studiijní materiá
ál prostuduj
ujte, a poku
ud budete p
postrádat nějakou
n
inf
nformaci, zeeptejte se přříslušného vyučujícího.
v

1 Název modulu
1.
m
Logistika a jakost

2 Číselné označení:
2.
o
nevyplňovat

3.. Zařazeníí modulu do
o studia

bakalářskké studium
3. ročník
5. a/nebo
o 6. semestrr

Typ mod
dulu

modul specializačníh
ho zaměřen
ní
Povinně volitelný
v
oborový

Rozsah výuky
v
(v hodinách)

prezenčníí forma

Forma ukončení

soubornáá zkouška

2 předn
nášek + 8 cvvičení

3

4 Studijní zátěž
4.

9

7,5 kred
ditů

Charakteristika studijní záttěže
P
Prezenční
s
studium

Ohodn
nocení krediity

Úččast a aktivita na cvičeních

1,5

Prrůběžný tesst

2,5

Seemestrální práce
p
a její prezentacee

2,5

Záápočet

1,0

Celkem
m

7
7,5

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tituly

Zařazení

Kontakt

Forma výuky

10 Merendaa

11 Mirroslav,
docc. Dr. Ing.

garant

13
3

14 PS,, KS

15
5 Merendaa 16 Mirroslav,
docc. Dr. Ing.

vyučující

18
8

19 KS

20
0 Besta

21 Pettr,
Ph.D.

vyučující

23
3

24 PS

25
5

26

28
8

29

Ing.
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6.. Organizaace výuky
Prezenční forma výu
uky modulu Logistika a jakost je ro
ozdělena do
o 14 týdnů.
Účast na přednáškácch je nepovvinná. Vzhle
edem k tom
mu, že se daaná problem
matika
bude náásledně pro
ocvičovat (hodnotit se bude mimo jiné aktivní účast),
ú
je vhodnéé, aby se stu
udenti před
dnášek účasstnili.
Účast na cvičeních jee povinná v rozsahu 80
0% hodinovéé dotace modulu. Vzhledem
k zaměření modulu je nezbytn
ný aktivní přístup studentů v rámci jednottlivých
dmětem hodnocení). Neúčast
N
na cvičeních z důvodu ne
emoci
cvičení (je také před
lze do po
ožadované výše (80%)) nahradit po
p dohodě s vyučujícím jinou forrmou.
Náhrada výuky v ráámci výukyy probíhajíící u jiné studijní sku
upiny je možná
m
jen po do
ohodě s přísslušným vyu
učujícím.

7.. Definováání obsahu prezenční výuky
v
Uččivo je rozd
děleno do 14
4 samostatn
ných témat (kapitol).
 První téma je věn
nováno úvo
odu do prob
blematiky lo
ogistiky, bud
de zde vysvě
ětlena
podsttata, funkcee a cíle logisstiky
 Druhéé téma je zaaměřeno naa logistiku jaako vědní disciplínu
 Třetí téma
t
se věn
nuje oběhu zboží v logistickém po
ojetí
 Násleedující tři témata se věn
nují průmysslové, marketingové a d
distribuční logistice
 Sedm
mé téma je věnováno
v
prroblematice
e materiálového toku a řetězce, kde vzhledem
m
k neustálým změěnám logistiického prosstředí je nezzbytné poch
hopit možno
osti změn
logistického řetěězce
s
v obchodních
o
a průmyslo
ových
 Osméé téma je zaaměřeno na logistické systémy
podniicích
 Devátté téma se zabývá
z
strukturou stavvu zásob ve smyslu logiistické regulace zásob
 Násleedující dvě témata se věěnují logistiickým systémům ve skladovém ho
ospodářství a
druhů
ům skladů včetně
v
jejich
h členění
 Dvanáácté téma je zaměřeno
o na logisticcké metody,, a to z pohlledu jejich užití
u v praxi
 Poslední dvě tém
mata se věnují principům systému řízení jakossti a logisticce
v proccesním řízení jakosti v podniku
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Číslo a název modulu
č.

Téma

Přednášk
a

Aktivitty na cvičenícch

Hod
dnocení

1.

Pojetí a vymezení logistiky, funkce a
nomice
cíle logistikky v tržní ekon

ano

Zadání seminární práce na téma
Návrh logiistiky distribuččních
operací kon
nkrétní průmyyslové
nebo obchodní
o
firmyy.

pojení studen
ntů
Zap
na cvičení

2.

Logistika jako vědní disciiplína

ano

Případová studie, prezentace
ntů
týmovéé práce studen

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

3.

Oběh zbožíí v logicistickéém pojetí

ano

Případová studie, prezentace
ntů
týmovéé práce studen

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

4.

Průmyslováá logistika

ano

Případová studie, prezentace
ntů
týmovéé práce studen

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

5.

Marketingo
ová logistika

ano

Případová studie, prezentace
ntů
týmovéé práce studen

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

6.

Distribuční logistika

ano

Případová studie, prezentace
ntů
týmovéé práce studen

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

7.

Materiálové toky a řetězzce

ano

Kontrolní píísemný test zn
nalostí
témat 1 – 6,
6 případová sstudie,
prezentaace týmové prráce
s
studentů

Kontrolní písemný
ma
tesst znalostí (tém
1 ‐6). Zapojeníí
studentů na
cvvičení. Kontrola
plnění úkolů.

8.

Logistické systémy v ob
bchodních a
průmyslovýých podnicích

ano

Případová studie, prezentace
ntů
týmovéé práce studen

Individuální
zap
pojení studentů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

9.

Struktura stavu zásob

ano

Případová studie, prezentace
ntů
týmovéé práce studen

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.
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10.. Logistické systémy ve skladovém
hospodářsttví

ano

Skupinováá diskuse k tém
matu

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

11..

ano

Skupinováá diskuse k tém
matu

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

ano

Skupinováá diskuse k tém
matu

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

ano

Prezentacee seminárních prací,
týmová práce studen
ntů

Zap
pojení studen
ntů
na cvičení.
Hodnocení
sem
minárních praací.

ano

Skupinováá diskuse k tém
matu.
Záp
počtový test

Zápočtový
písemný
p
test.
Kontrola
K
plněn
ní
úkolů.

Druhy sklaadů a jejich členění
č

12..

Logistické metody

13..

Principy syystému řízen
ní jakosti

14..

Logistika v procesním řízení
jakosti v podniku
p

8.. Vyučovací metody
 Přednáškky. V rámci prezenční formy
f
studia se studen
nti účastní p
přednášek, na
n kterých
získávají základní teeoretické infformace o jednotlivých
h tématech..
 Cvičení. V rámci preezenční form
my studia se
e studenti účastní
ú
cvičeení, na kterýých je
procvičo
ována studijní látka z přřednášek. Od
O studentaa je očekáváán aktivní přřístup,
příprava na cvičení a plnění zad
daných úkolů. Samostu
udium studeent využívá k přípravě
ní a plnění zadaných
z
akktivit.
na cvičen
 Řízené saamostudium
m
 Případovvé studie.
 Řízená diskuse.

9.. Požadavky na ukončení modullu
 Účast naa cvičeních je povinná v rozsahu min.
m 80% v ráámci celého
o modulu.
 Splnění d
dvou písemných testů znalostí, a to
t kontrolníího a zápočtového (kažždý min 60%
%
správnýcch odpovědí).
 Odevzdáání a prezen
ntace seminární práce na
n téma Náávrh logistikky distribučn
ních operací
konkrétn
ní průmyslo
ové nebo ob
bchodní firm
my.
 Splnění zadaných
z
úkkolů a dalšícch aktivit naa cvičeních..
 Modul Lo
ogistika a jaakost je uko
ončen zkoušškou.
7

10
0. Metodyy a strukturra hodnocení
Sttudent budee v rámci modulu hodn
nocen v následujících aktivitách:
a
 Přípraava a aktivn
ní účast na cvičeních
c
– studenti
s
mu
usí v průběh
hu semestru
u přistupovat
ke stu
udiu aktivněě a plnit úko
oly zadané na
n cvičeních
h.
 Kontrrolní písemn
ný test znalo
ostí z tématt 1 – 6, v tesstu je nutnéé dosáhnout min. 60%
správvných odpovvědí.
 Zápoččtový písem
mný test znaalostí z témaat 1 – 12, v testu je nuttné dosáhno
out 60%
správvných odpovvědí.
 Zpraccování a preezentace sem
minární prááce na témaa Návrh logistiky distrib
bučních
operaací konkrétn
ní průmyslo
ové nebo ob
bchodní firm
my. Seminárrní práce bu
ude
odevzzdána v píseemné podobě a zárove
eň bude preezentována ústně. Bude
e hodnocen
na
i úrovveň formáln
ního zpracovvání semináární práce.
 Zkoušška proběhn
ne písemno
ou formou.

Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a
Akktivní účast na konzultacích

Získané body
5

Pro
ocentní vyjáádření
5%

Ko
ontrolní písemný test znalostí 10
(téma 1 ‐6)

10%

Seeminární prráce

15

15%

Záápočet

25

25%

Zkkouška

45

45%

Ce
elkem

100

100

Výsledná hoddnotící stuppnice
V
A = 90 - 100%
%
(90 - 100 boddů)
B = 80 - 89%
%
(80 - 89 bodůů)
C = 70 - 79%
%
(70 - 79 bodůů)
D = 60 - 69%
%
(660 - 69 bodůů)
E = 50 - 59%
%
(50 – 59 bodůů)
F = 49 - 0 %
(449 bodů a méně)
m
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Shrnutí a závěr
Vá
ážené studeentky, vážen
ní studenti,
Cíílem průvod
dce studiem
m je usnadn
nit Vám orrientaci v ob
bsahu a sttudium daného modullu.
Po
okud jste sii tento stud
dijní materiiál pečlivě prostudova
p
li, měli by Vám být ja
asné základ
dní
inf
nformace, ktteré jsou neezbytné pro úspěšné ab
bsolvování tohoto
t
mod
dulu.
Seeznámili jstte se s jedn
notlivými téématy, kterré tento mo
odul tvoří a které budou součásstí
výýuky. Zároveeň máte přeehled o tom
m, jak a za co
o budete ho
odnoceni a jjak je modu
ul ukončen.
Na
a závěr nezbývá než po
opřát Vám úspěšné
ú
abssolvování to
ohoto modu
ulu.
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