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Ú
Úvodní
slovo garaanta
Vá
ážené studeentky, vážen
ní student,
Prrůvodce stu
udiem pro Vás předsstavuje velm
mi důležitýý materiál. Jak už vyyplývá
z názvu,
n
tento materiál Vás
V provedee obsahem modulu Log
gistika a jakkost.
Na
aleznete zd
de všechny nezbytné informace týkající se obsahu modulu, tzn.,, jsou
uvvedena a po
opsána všeechna témata, o kterýcch budeme v rámci sem
mestru hovvořit a
ktterá budem
me procvičo
ovat. Je zd
de také po
opsána org
ganizace výýuky, požadavky
na
a ukončení modulu
m
a ta
aké metodyy a struktura
a hodnocen
ní.
Peečlivě si teento studijn
ní materiáll prostudujjte. Pokud budete po
ostrádat něějakou
inf
nformaci, či Vám nebud
de něco jasn
né, zeptejte se příslušnéého vyučujíc
ícího.

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. nebo/aa 6. semestrr

Typ mod
dulu

modul specializačníh
ho zaměřen
ní
povinně volitelný
v
mezioborrový/oboro
ový

Rozsah výuky
v
(v hodinách)

kombinovvaná formaa

Forma ukončení

zápočet, zkouška

30 kon
nzultací

3

4 Studijní zátěž
4.

7,5 kreditů
ů

Charakteristika stu
udijní zátěže
e
K
Kombinova
ané studium
m

Ohodnoceení kredity

Úččast na konzultacích

1
1,0

Saamostudium,, příprava naa konzultace

2
2,5

Vyypracování semestrální práce
p
a její prezentace

2
2,5

Přříprava na zkkoušku

1
1,5

Celkem

7,5

5 Jména vyučujících
5.
Přříjmení

Jméno, tituly
t

Zařazení

Ko
ontakt

Forma výuky
v

M
Merenda

Miroslavv, doc. Dr.
Ing.

garant

PS, KS

M
Merenda

Miroslavv, doc. Dr.
Ing.

vyučující

KS

6.. Organizaace výuky
Ko
ombinovanáá výuka přředmětu je založena na
n prezenčční a distan
nční formě výuky.
Sttudent studuje samo
ostatně s využitím studijní
s
op
pory s možžností konzzultace
prrostřednictvvím e‐mailu
u, případněě po domluvě s pedaagogem oso
obně, povin
nně se
úččastní na třeech tutoriállech a prakttické výuce v rámci blokových kon
nzultací:
• Vstupní tutoriál – koná
k
se v prvním týdnu výuky přeed zahájeníím blokové výuky,
dent získá základní
z
infformace o studijních
s
m
materiálech
h. Posluchaččům je
kdy stud
podána podrobná in
nformace o principech
h kombinovaného stud
dia, způsobu
u práce
dcem studia a společnýými pravidlyy při práci s oporami.
s Průvod
• Kontroln
ní tutoriál – koná se zpravidla uprostřed
u
s
semestru
(vviz harmon
nogram
výuky), zdůraznění
z
v
vybraných
p
problémů
a vysvětlení dotazů possluchačů, možnost
m
individuáálních přípaadně skupinových konzultací s tutorem,
t
vyyhodnoceníí úkolů
4

•

•

h v rámci opory mod
dulu k samostatnému vypracování, případn
ně dílčí
zadaných
kontrola semestráln
ních prací, zadání
z
úkolů
ů na závěrečný tutoriáll.
Závěrečn
ný tutoriál – před začátkem
z
zkouškového
o období v rámci po
oslední
konzultaace (před začátkem zkouškové
ého obdob
bí) 1‐2 ho
odiny konzzultace
s tutorem
m,
vyho
odnocení
studijních
h
úkolů
uloženýých
stud
dentům
na předccházejících tutoriálech,, možnost individuální
i
ích konzultaací, kontrollní test
ověření znalostí
z
přeed zkouškou
u atd.
Prezenčn
ní výuka – prezenčníí výuka vyybraných téémat modu
ulu (problematika
například
d není obsaahem oporyy nebo je nutné látku vysvětlit, prezentovat apod.)
v rozsahu rozvrhu kombinovaaného studia (30 výukových hodin). První výuka
probíhá ve formě konzultace dle rozvrh
hu (případn
ně po ukon
nčení kontrrolního
tutoriálu
u). Výuku veedou během
m semestru dle konkréétního rozvrrhu garant a tutoři
modulu. Praktická výuka se vztahuje
v
ke
e všem kap
pitolám ‐ vviz obsah modulu
m
v sylabu..

7.. Definováání rozsahu a obsahu kombinova
k
né výuky
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
vzhled
dem k neusstálým změn
nám logisticckého prosttředí je nezb
bytné pocho
opit
možn
nosti změn logistického
o řetězce
 Osméé téma je zaaměřeno na logistické systémy
s
v obchodních
o
a průmyslo
ových
podniicích
 Devátté téma se zabývá
z
strukturou stavvu zásob ve smyslu logiistické regulace
zásob
b
 Násleedující dvě témata se věěnují logistiickým systémům ve skladovém
hospo
odářství a druhům sklaadů včetně jejich
j
členěn
ní
 Dvanáácté téma je zaměřeno
o na logisticcké metody,, a to z pohlledu jejich užití
u
v praxxi
 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
n
modu
ulu
č
č.

Prezenční
výuka

Té
éma

Poznámka

1.

Pojetí a vymezení logistiky, funkce a cíle
mice
logistiky v tržní ekonom

ano

+samostud
dium v rámci kapitoly
k
1
studijní opo
ory k modulu a dalších
zdrojů

2.

Logistika jako vědní dissciplína

ano

+samostud
dium v rámci kapitoly
k
2
studijní opo
ory k modulu a dalších
zdrojů

3.

Oběh zbo
oží v logistickéém pojetí

ano

+samostud
dium v rámci kapitoly
k
3
studijní opo
ory k modulu a dalších
zdrojů

4.

Průmyslo
ová logistika

ano

+samostud
dium v rámci kapitoly
k
4
studijní opo
ory k modulu a dalších
zdrojů

5.

Marketingová logistikaa

ano

+samostud
dium v rámci kapitoly
k
5
studijní opo
ory k modulu a dalších
zdrojů

6.

Distribučn
ní logistika

ano

+samostud
dium v rámci kapitoly
k
6
studijní opo
ory k modulu a dalších
zdrojů

7.

Materiálo
ové toky a řetěězce

ano

+samostud
dium v rámci kapitoly
k
7
studijní opo
ory k modulu a dalších
zdrojů

8.

Logistickéé
systémyy
průmyslo
ových podnicícch

ano

+samostud
dium v rámci kapitoly
k
8
studijní opo
ory k modulu a dalších
zdrojů

9.

Strukturaa stavu zásob

ano

+samostud
dium v rámci kapitoly
k
9
studijní opo
ory k modulu a dalších
zdrojů

10
0.

Logistickéé systémy ve skladovém
s
ho
ospodářství

ano

+samostudium v rámci kapitoly
odulu a
10 studijní opory k mo
d
dalších zdrojů

11
1.

Druhy skladů a jejich členění

ano

+samostudium v rámci kapitoly
odulu a
11 studijní opory k mo
d
dalších zdrojů

12
2.

Logistickéé metody

ano

+samostudium v rámci kapitoly
odulu a
12 studijní opory k mo
d
dalších zdrojů

13
3.

Principy systému
s
řízení jakosti

ano

+samostudium v rámci kapitoly
odulu a
13 studijní opory k mo
d
dalších zdrojů

v obchodních

a

6

14
4.

Logistika v procesním řízení
ř
jakosti v podniku

ano

+samostudium v rámci kapitoly
14 studijní opory k mo
odulu a
d
dalších zdrojů

8.. Časový harmonogra
h
am výuky v kombinovaané formě studia
s
Modul Logisttika a jakosst je v rámci kombinovvané formy studia doto
M
ován 30 hodinami
zaa semestr. Bloková měsíční
m
výukka je realizzována v pěěti konzultaacích za se
emestr.
Blloková týdeenní výuka jee realizován
na v šesti ko
onzultacích za semestr.
5 ko
onzultací (6+6+6+6+6 hodin)
h
5+5+5+5+5 hodin)
6 konzultací (5+5

měsíční ko
onzultace
týdenní
t
kon
nzultace

Varianta IV

Časový haarmonoggram pětti konzulttací
Po
ořadí
ko
onzultace

Náplň kon
nzultace

Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty

1
(6 hodin)

Prezenční výuka

2
(6 hodin)

Prezenční výuka

3
(6 hodin)

Kontrolní tutoriál
t
(1 hodina))
Prezenční výuka
(5 hodin)

4
(6 hodin)

Pokyny pedagoga
p

Prezenční výuka

Uvedení studentů do
d problem
matiky modu
ulu Logistikaa a
jakost. Výýklad k tém
matům 1 – 3
3. Řízená disskuse k daným
tématům
m. Zadání seeminárních ú
úkolů dle opory a pokyynů
vyučujícího.
Výklad k tématům 4 – 7. Řešeení praktickkých cvičen
ní a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům.
Konzultace s tutorem
m. Kontroln
ní test znalo
ostí (téma 1 –
6).
Výklad k tématům 8 – 9. Řešeení praktickkých cvičen
ní a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům.
Výklad k tématům 10
1 – 12. Řeššení prakticckých cvičen
ní a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům.
Konzultace s tutorem
m (vysvětlení případnýých nejasností)

5
(6 hodin)

Závěrečnýý tutoriál
(1 hodina))
Prezenční výuka
(5 hodin)

Prezentace seminárrních prací. Výklad k tématům 13
3–
14. Řešen
ní praktickýých cvičení a řízená disskuse k daným
tématům
m. Zápočtovýý test.
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Variantaa V

Časový haarmonoggram šesti konzultací
Po
ořadí
ko
onzultace

Náplň kon
nzultace

Zaměření, úkoly a rů
ůzné pokynyy pro studenty

1
(5 hodin)

Prezenční výuka

2
(5 hodin)

Prezenční výuka

3
(5 hodin)

Kontrolní tutoriál
t
(1 hodina))
Prezenční výuka
(4 hodiny))

4
(5 hodin)
5
(5 hodin)

6
(5 hodin)

Pokyny pedagoga
p

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Závěrečnýý tutoriál
(1 hodina))
Prezenční výuka
(4 hodiny))

Uvedení studentů do
d problem
matiky modu
ulu Logistikaa a
jakost. Výýklad k tém
matům 1 – 3
3. Řízená disskuse k daným
tématům
m. Zadání seeminárních ú
úkolů dle opory a pokyynů
vyučujícího.
Výklad k tématům 4 – 6. Ř
Řízená diskkuse k daným
tématům
m.
Konzultace s tutorem
m. Kontroln
ní test znalo
ostí (téma 1 –
6).
Výklad k tématům 7 – 8. Řešeení praktickkých cvičen
ní a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům.

Výklad k tématům 9 a12.Říízená diskkuse k daným
tématům
m
Výklad k tématům 10
1 – 11. Řeššení prakticckých cvičen
ní a
řízená diskuse k daným tématům. Prezentaace
seminárn
ních prací.
Konzultace
s tutorem.(vyssvětlení
případnýých
nejasností).
Výklad k tématům 13
1 – 14. Řeššení prakticckých cvičen
ní a
řízená disskuse k dan
ným tématů
ům. Zápočto
ový test.

9.. Vyučovaccí metody
 Všech
hna témata modulu jso
ou předmětem samostudia i konzu
ultací. Je nu
utné,
aby sii studenti přřed průběhem vlastní konzultace prostudovaali příslušnáá
tématta v rámci samostudia.
s
. Na jednotllivých konzu
ultacích je n
následně
ověřo
ováno porozzumění problematice a zároveň jee každé tém
ma procvičovváno.
 V rám
mci konzultaací jsou využžívány meto
ody řešení případových
p
h studií, říze
ená
diskusse apod.

8

10
0. Požadavkky na ukonččení modulu
 V rám
mci přípravy na zkoušku
u splnění ko
ontrolního písemného
p
ttestu znalosstí
z tém
mat 1‐7(min.. 60 % správvných odpovvědí).
 Odevzdání a prezzentace sem
mestrální prráce na tém
ma Návrh loggistiky
distrib
bučních opeerací konkréétní průmysslové nebo obchodní fiirmy.
 Aktivn
ní účast na konzultacícch, splnění zadaných
z
úkkolů a dalšícch aktivit.
 Modu
ul Logistika a jakost je ukončen
u
zko
ouškou.
11
1. Metody a struktura hodnoceníí
 Přípraava a aktivn
ní účast na konzultacích
k
h – studentii musí v prů
ůběhu seme
estru
přistu
upovat ke sttudiu aktivn
ně a plnit úkkoly uveden
né ve studijn
ní opoře nebo
zadan
né na konzu
ultacích.
 Kontrrolní písemn
ný test znalo
ostí z tématt 1 ‐7, v testtu je nutné dosáhnout min.
60 % správných odpovědí.
o
T bude re
Test
ealizován v rámci kontrrolního tuto
oriálu
dle čaasového harrmonogram
mu šesti kon
nzultací v rámci měsíční blokové výýuky,
resp. Osmi konzu
ultací v rám
mci týdenní blokové
b
výu
uky.
 Zpraccování a preezentace sem
minární prááce na témaa Návrh logistiky
distrib
bučních opeerací konkréétní průmysslové nebo obchodní fiirmy. Semin
nární
prácee bude odevvzdána v píssemné podo
obě a bude prezentováána dle časo
ového
harmonogramu konzultací.
ne písemno
ou formou.
 Zkoušška proběhn
Sttruktury sum
mativního hodnocení
h
a jeho slože
ek v rámci modulu
m
Ho
odnocená aktivita
a
Akktivní účast na konzultacích

Získané
é body
5

Procenttní vyjádřen
ní
5%

Ko
ontrolní píísemný tesst znalostí 10
(téma 1

10%

Seeminární prráce

15

15%

Záápočet

25

25%

Zkkouška

45

45%

100

100

Ce
elkem
Ce
elkem

9

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)
(449 bodů a méně)
m
F = 49 - 0 %

Shrnutí a závěr
Vá
ážené studeentky, vážen
ní studenti,
Cíílem průvod
dce studiem
m je usnadniit Vám orientaci v obsa
ahu a studiu daného modulu.
m
Po
okud jste si
s tento stu
udijní materiál pečlivěě prostudovvali, měly b
by Vám býýt jasné
zá
ákladní informace, kterré jsou nezb
bytné pro ússpěšné abso
olvování toh
hoto modulu
u.
Seeznámili jstee se s jedno
otlivými tém
maty, které tento
t
modu
ul tvoří a kteeré budou součástí
výýuky. Zárovveň máte přehled o to
om, jak a za
z co budette hodnoceeni a jak je modul
ukkončen.
Na
a závěr nezbývá než po
opřát Vám úspěšné
ú
abssolvování to
ohoto modu
ulu.
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