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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Na základě vysvětlení pravidel psaní bě, bje, vě, vje, mě, mně vypracujte cvičení z pracovního listu zadaného na
naší poslední hodině.
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O1.L
Literatura: Čítanka s literárními výklady – přečíst text Evropská středověká literatura str. 68-69 Vypracovat
odpovědi na otázky do sešitu Literatura:

Kde a jak se stavěly hrady?
Co se na hradech konalo?
Jaké prostory se v hradech nacházely?
Jak se nazývá správce hradu?
Jak ve středověku probíhala výchova chlapců?
Jak se jmenuje patron všech rytířů?
Jak se šířila sláva rytířských skutků.

Mluvnice: pravopisné procvičování, prosím projít – důležitá příprava k testu
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/psani-skupin-bje-vje-be-ve-
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/psani-skupin-me-mne-
KAHOOT -  procvičení pravopisných jevů:
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-be-bje-pe-ve-vje-me-mne-s-z-vz/29862f92-928e-4534-b193-
f81ea9233010
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-cesky-jazyk-psani-nn-n/bf9d486c-5458-4ca8-8da3-0eb4bda9e054

Další téma do mluvnice: velká písmena
Vypracujte do sešitu níže uvedená cvičení:
1) Označte velká písmena
ÚRODNÁ ČÁST ČECH - POLABÍ, ČLEN SOKOLA, NÁMĚSTÍ HRDINŮ, KUNĚTICKÁ HORA,
DVOŘÁKOVA HUMORESKA, KRÁL KAREL VELIKÝ, HVĚZDA VENUŠE NEBO TAKÉ
JITŘENKA ČILI VEČERNICE, RODINNÝ HOSTINEC U KAŠTANU, PRAŽAN, PANOVNICKÝ
ROD PŘEMYSLOVCŮ, O VÁNOCÍCH PO ŠTĚDRÉM DNU, MŮJ LETOŠNÍ JEŽÍŠEK, PŘIJDE
DĚDA MRÁZ, DŮKLADNÁ TŘÍKRÁLOVÁ ZIMA, V DOBĚ NAPOLEONSKÝCH VÁLEK,
BOJOVNÍCI HUSITSKÝCH VÁLEK, V HYPERMARKETU GLOBUS, NEJZNÁMĚJŠÍ
LUMÍROVEC JAROSLAV VRCHLICKÝ, STUDENT PRAŽSKÉ UNIVERZITY, ZE SILVESTRA SI
NEJVÍC PAMATUJU OHŇOSTROJ, OBRAZ HOLANDSKÉHO MALÍŘE NOČNÍ HLÍDKA,
SPISOVNÁ ČEŠTINA, DAVID ČERNÝ VYSLAL NA HRAD VZKAZ, ŠÁLEK GRUZÍNSKÉHO
ČAJE, VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU, PŘIJEDU NA NOVÝ ROK VEČER, STARÉ MĚSTO
POD SNĚŽNÍKEM, PŘEDPLATNÉ LITERÁRNÍCH NOVIN

2) Rozlište - vysvětlete, nebo použijte ve větách

smetana – Smetana

bílá hora - Bílá hora -  Bílá Hora

nový rok -  Nový rok

karkulka – Karkulka

sokol – Sokol

venuše – Venuše

český les - Český les

https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/psani-skupin-bje-vje-be-ve-
https://www.skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikalni/psani-skupin-me-mne-
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-be-bje-pe-ve-vje-me-mne-s-z-vz/29862f92-928e-4534-b193-
https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-cesky-jazyk-psani-nn-n/bf9d486c-5458-4ca8-8da3-0eb4bda9e054
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Černá Hora - Černá hora

Černý most - Černý Most

Havaj - havaj

3) Označte velká písmena
památný strom kobzova lípa ve francově lhotě, národní přírodní památka zbrašovské

aragonitové jeskyně, mezinárodní filmový festival v karlových varech, velká francouzská

revoluce, masopust, třicetiletá válka, objednal si coca-colu

TIP: Sledujte na ČT1 program v úterý a ve čtvrtek: příprava na příjímací zkoušky – výklad důležitých pravopisných
pojmů – shrnutí pravopisu ze ZŠ – hodí se nám do procvičení.
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CIZÍ JAZYK
ANJ – skupina 2 (Valentová)
Student´s Book p.21 / 1 – přečtěte si text a vyberte správnou odpověď

- text přeložte do sešitu

                         p.21/3 – použijte can / can´t podle smyslu
                         p.112/4,5
Work Book p.19/1,2

NOVÉ (17.03.2020)
1) Nastudujte tvoření příslovcí z přídavných jmen zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-

prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen
2) Procvičte zde: https://www.helpforenglish.cz/article/2018103001-easy-adverbs
3) Student´s Book p.21/5, p. 112/6
4) Work Book p.19/3,4,5
5) SB p. 22/1 – přeložte a naučte se části lidského těla
6) SB p.22/4,5,6 Přečtěte si článek a ve cvičení 5 vyberte správnou odpověď na otázky; ve cvičení 6 řekněte,

jestli jsou věty pravda (true), nebo nepravda (false)
7) SB p. 23 /8 – přiřaďte slovesa k obrázkům
8) SB p.23 /9 – doplňte do vět slovesa ze cvičení 8

VŠE ZKONTROLUJI A OHODNOTÍM VE ŠKOLE!  V případě problémů či nejasností mě kontaktujte
katerina.valentova4@skoda-auto.cz.

DÍKY ZA VÁŠ PŘÍSTUP K SAMOSTUDIU!

Skupina Vollman
O1.L ANJ

1. Ze stránky 22 SB si přečtěte text Free time crazy time a zpracujte otázky 5 a 6. I s odpověďmi je přepište do sešitu

2. Na stránce 132 SB si vypracujte cvičení 1,2,3,5,7,8

3. Přečtěte si tento text a vypracujte stručný zápis do sešitu :

CAN
1) Schopnost
V tomto významu má sloveso CAN český ekvivalent 'umět'.

I can swim. - Umím plavat.
He can run 100 metres in 12 seconds. - Uběhne 100 metrů za 12 vteřin - dovede to.
Can you speak Spanish? - Umíš Španělsky?

V minulém čase používáme modální sloveso COULD, pro jiné časy, infinitivy apod. používáme opis: BE ABLE
TO (být schopen).

I could sing very well when I was a kid. - Uměl jsem moc hezky zpívat.....
I want to be able to sing. - Chci umět zpívat (pro infinitiv používáme opis).
Will people be able to do simple maths in the future? - Budou lidé v budoucnosti umět počítat?
(budoucí čas se tvoří pomocí WILL + infinitivu, proto použijeme opis).
She's never been able to cook. - Nikdy neuměla vařit. (předpřítomný čas - použijeme opis v
předpřítomném čase).

https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-
https://www.helpforenglish.cz/article/2018103001-easy-adverbs
mailto:katerina.valentova4:@skoda-auto.cz
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2) Možnost
V tomto významu má sloveso CAN český ekvivalent 'moci, mít možnost'.

Can you come tonight? - Můžeš dnes večer přijít?
I can be there at 8. - Můžu tam být v osm.

I v tomto případě v minulém čase používáme modální sloveso COULD, pro jiné časy, infinitivy apod.
používáme opis: BE ABLE TO (být schopen).

He could run like the wind. - Uměl běhat rychle jako vítr.
I don't know when I will be able to pay for it. - Nevím, kdy to budu moci zaplatit. (budoucí čas se tvoří
pomocí WILL + infinitivu, proto použijeme opis).

3) Svolení
V tomto významu má sloveso CAN český ekvivalent 'smět, moci, mít dovoleno'.

Can I go to the cinema with you? - Můžu jít s vámi do kina? (dovolíte mi to)
Of course you can. - Jasně že můžeš. (máš naše svolení)
Can I ask you something? - Smím se tě na něco zeptat?

Jako opis v tomto případě používáme vazbu: BE ALLOWED TO (mít dovoleno), v minulém čase lze použít
COULD.

Was he allowed to go with them? - Mohl jít s nimi? (měl to dovoleno?).
I've never been allowed to go out on school nights. - Nikdy jsem nesměl...

CAN'T
Sloveso CAN'T je zápornou verzí slovesa CAN a vyjadřuje zápor všech tří významů, o kterých jsme mluvili:
1) Neschopnost
Co češtiny bychom ho zde přeložili jako 'neumět'.

I can't swim. - Neumím plavat.
Chickens can't fly. - Slepice neumí létat.

V jiných časech než v přítomném používáme opis: BE (NOT) ABLE TO (nebýt schopen), v minulém můžeme
také použít COULDN'T.

I couldn't sing very well when I was a kid. - Neuměl jsem moc hezky zpívat.....
I won't be able to learn it. - To se nebudu schopen naučit.

2) Nemám možnost
Do čestiny tento význam CAN'T můžeme přeložit jako 'nemoci, nemít možnost'.

I can't come tonight. - Dnes večer nemůžu přijít.
V minulém čase používáme COULDN'T.

He couldn't come. - Nemohl přijít.
3) Zákaz, nemám svolení
V tomto významu má sloveso CAN'T český ekvivalent 'nesmět, nemít dovoleno'.

You can't come with us! - S náma nesmíš. (zakazujeme ti to)
I can't talk to my parents like that. - Tak s rodiči mluvit nesmím.
Can I say something? -- No, you can't! - Smím něco říct? -- Ne, nesmíš!

Jako opis v tomto případě používáme vazbu: BE (NOT) ALLOWED TO (nemít dovoleno), v minulém čase lze
použít COULDN'T.
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He couldn't go there with them. - Nemohl tam s nimi jít. (neměl to dovoleno).
You won't be allowed to watch TV tomorrow if you don't listen to us! - Zítra se nebudeš smět dívat na
televizi, pokud nás nebudeš poslouchat.

CAN vs. opis

V přítomném čase lze samozřejmě použít buď modální sloveso a nebo jeho opis. Ve valné většině případů
však raději použijeme modální sloveso. Opis v přítomném čase se používá ve formálních situacích,
písemnostech apod.
V minulém čase je rozdíl mezi COULD a WAS ABLE TO. COULD vyjadřuje obecnou schopnost, někdo něco
uměl, či mohl, WAS ABLE TO říká, že někdo něco dokázal, podařilo se mu něco.

He could run away if he wanted. - Mohl utéct, kdyby chtěl.
They caught him but he was able to run away. - Chytili ho, ale podařilo se mu utéct.

4. Vypracujte si test : http://www.jetoboj.cz/cviceni-can-zacatecnici/

O1.L ANJ  Vollman 13. týden
1. Poslechněte si píseň Ain´t got no - https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E ze str. 23SB a doplňte
chybějící slova. Zkuste do sešitu text z učebnice volně přeložit. Pozor ! v originálním videu je více slok.

2. str.26 SB vypracujte si cvičení 1-5

http://www.jetoboj.cz/cviceni-can-zacatecnici/
https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E
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OBČANSKÁ NAUKA

12. KT – Referát na téma „Alternativní hnutí“ – návaznost na výklad ve vyučovací hodině – zaslat
mi do e-mailu do 20.3.2020

13. KT a 14. KT – Do sešitu si zpracovat téma „Migrace“
                          -  Vypracovat referát o významném českém emigrantovi, případně imigrantovi
z ciziny – zaslat mi do e-mailu do 3.4.2020
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Referát na téma „Alternativní hnutí“ – návaznost na výklad ve vyučovací hodině
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MATEMATIKA
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu:

· zadané podklady k zpracování,
· stránky www.realisticky.cz
· stránky www.priklady.com
· stránky www.sbirkaprikladu.eu
· stránky www.priklady.eu
· stránky www.e-matematika.cz

Opakování intervalů – Sbírka úloh – str.45/cv.211, 212
Základní vlastnosti trojúhelníků – MAT 1 pro uč. obory str. 167 – 170 – prostudovat, vypsat do sešitu základní
informace + příklady MAT 1 str. 171/cvičení 1, 3, 10a), Sbírka úloh str. 88(popř. 82)/ cvičení. 51 – 52

Zapsat do školního sešitu – bude kontrolováno!!!

pngwave.com/png-
clip-art-awndj 1

http://www.realisticky.cz/
http://www.priklady.com/
http://www.sbirkaprikladu.eu/
http://www.priklady.eu/
http://www.e-matematika.cz/
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FYZIKA
Učebnice FYZIKA I – str. 53 – 55 – Síly, které brzdí pohyb tělesa – přečíst, nastudovat.
Podívat se na video https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk .
Text – smykové tření – opsat do sešitu.
Str. 55/ řešený příklad – opsat do sešitu.
Str. 57/ příklady 1,2 – vyřešit do sešitu - bude kontrolováno!!!

Smykové tření

-   projevuje se při posouvání nebo smýkání tělesa po povrchu jiného tělesa

Třecí síla - tF  - brzdící síla, příčinou jsou nerovnosti na stykových plochách a přitažlivé síly mezi částicemi.

Závislost třecí síly tF
1) Třecí síla je přímo úměrná tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku

gmfFfF nt ××=×=
f  součinitel smykového tření 1<f ( v tabulkách, závisí na materiálu)

2) tF  závisí na materiálu a drsnosti stykových ploch.

3) tF  nezávisí na obsahu stykových ploch.

4) tF  mezi tělesy v klidu za stejných podmínek je větší, než třecí síla mezi tělesy v pohybu.
Třecí síla umožňuje - chůzi, jízdu vozidel, spojování součástí strojů, upevňování hřebíků do stěn, psaní tužkou,
zavazování tkaniček, lisování a obrábění materiálu atd.

Nepříznivé důsledky - opotřebení pneumatik, opotřebování součástí strojů a jejich nežádoucí zahřívání –
mažeme.

https://www.youtube.com/watch?v=e2Gnh3mrHLk
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17.3. 2020

Učebnice FYZIKA I – str. 63 – 66 – Dostředivá a odstředivá síla – přečíst, nastudovat.

Text – Dostředivá a odstředivá síla – opsat do sešitu.
Vzorový příklad – opsat do sešitu.
Str. 66/ příklad 5 – vyřešit do sešitu.

1) Text: Dostředivá a odstředivá síla

Vzniká při pohybu po kružnici.

1.NPZ Þ na HB musí působit síla, která pohyb zakřivuje -DOSTŘEDIVÁ SÍLA
3.NPZ Þ existuje-li dostředivá síla, pak k ní existuje opačná síla stejné velikosti ODSTŘEDIVÁ SÍLA

dF
r

dostředivá síla
r – poloměr kružnice

rm
r
vmamFF dod ××=
×

=×== 2
2

w

Dostředivá a odstředivá síla představují akci a reakci, tj. současně vznikají a zanikají, jsou stejně velké a mají opačný směr.

Zanikne-li v určitém bodě trajektorie dostředivá síla, zanikne zároveň síla odstředivá a těleso koná pohyb rovnoměrný
přímočarý (např. jiskry od brusného kotouče).

Působení odstředivé síly:

· př i jízdě vozidla v zatáčce
· v odstředivých čerpadlech, ždímání prádla
· v laboratorních odstředivkách

· u rotujících těles

2) Vzorový příklad: (opsat do sešitu)

Určete velikost dostředivé síly působící na vůz o hmotnosti 11 t, který projíždí zatáčkou o poloměru 110 m rychlostí
82,8  km/h.

Řešení:

11 238,82
110

0001111

-- ×=×=

=
==

smhkmv
mr

kgtm

kNN
r
vmFd 9,5290052

110
2300011 22

==
×

=
×

=

Na vůz působí dostředivá síla 52,9 kN.

3) Str. 66/ příklad 5 – vyřešit do sešitu

dF
r

oF
rv

r
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18.3. 2020
Dostředivá a třecí síla - shrnutí

1) Na čem závisí velikost třecí síly?

2) Uveďte 3 příklady, kdy je smykové tření užitečné.

3) Kdy je smykové tření nežádoucí? Jak ho zmenšujeme?

4) Uveďte 3 příklady, kde se projevuje odstředivá síla.

5) Co je reakcí na odstředivou sílu?

6) Jak lze zmenšit velikost odstředivé síly? Uveďte aspoň 2 příklady?
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE
Téma 1: Vodík
Nastudovat a zapsat do sešitu:

Téma 2: Kyslík
Naučit se a zapsat do sešitu:
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TĚLESNÁ VÝCHOVA
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

 KT – 13 – cv 2
Vytvoř v Excelu následující tabulku, zadej vzorce a tabulku vypočítej:
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EKONOMIKA
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DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

VLASTNOSTI A ANALÝZA DOPRAVNÍCH OBORŮ
K přepravě osob a zboží dochází různými způsoby (tzn. různými dopravními prostředky); každý dopravní prostředek
(resp. každý dopravní obor) má své přednosti a nedostatky

Cena přepravy Rychlost přepravy Kvalita přepravy

silniční doprava

železniční doprava

vodní doprava

letecká doprava

potrubní doprava

1. SILNIČNÍ DOPRAVA
· silniční doprava = doprava, která je uskutečňována silničními dopravními prostředky (motorovými nebo

přípojnými vozidly) po zpevněných komunikacích (dálnicích a silnicích)
· mezi vybrané charakteristiky (znaky) silniční dopravy patří:

ü rychlá přeprava osob i zboží (tato vlastnost však platí pouze pro krátké vzdálenosti)
ü dosažení kteréhokoliv místa dle požadavků zákazníků (přeprava „z domu do domu“)
ü vysoká pružnost (na rozdíl od vlaků, automobil může vjet na komunikaci kdykoliv)
ü menší náročnost v řízení dopravy (grafikon dopravy sestaven jen pro přepravu osob)
ü široká možnost nabídky typů dopravních prostředků (osobní vozy, autobusy apod.)
ü větší kvalita přepravy zboží – zásilka je po celou dobu přepravy pod dohledem řidiče
ü nevýhodami je vyšší zátěž pro životní prostředí a vysoký počet dopravních nehod

· na území České republice se nachází cca 130 tisíc kilometrů pozemních komunikací, přičemž k lednu 2016
bylo 1 213 km tvořeno dálnicemi a 25 km rychlostními silnicemi

· hustota silniční sítě je cca 0,7 km/km2, hustota dálniční sítě je cca 0,015 km/km2

· důležitým ukazatelem v silniční dopravě je stupeň motorizace a stupeň automobilizace
ü stupeň motorizace = poměr počtu obyvatel na jedno silniční motorové vozidlo (rok 2014: 10 538 275

obyvatel na 6 499 376 všech vozidel ® stupeň motorizace = 1,62)
ü stupeň automobilizace = poměr počtu obyvatel na jedno silniční osobní vozidlo (rok 2014: 10 538 275

obyvatel na 4 833 386 osobních vozidel ® stupeň automobilizace = 2,18)
· trvalým problémem silniční dopravy zůstává bezpečnost na silnicích – v roce 2014 na českých silnicích

zahynulo 688 osob a těžce zraněno jich bylo 2 762; pod vlivem alkoholu bylo zaviněno 4 637 nehod; celková
škoda na majetku dosáhla necelých 5 mld. Kč
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ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN

2. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
· železniční doprava = doprava, která je realizována železničními dopravními prostředky (např. lokomotivami a

osobními a nákladními vozy) po železničních tratích (po kolejích)
· mezi vybrané charakteristiky (znaky) železniční dopravy patří:

ü přeprava těžkých a hromadných zásilek (železniční jízdní souprava je delší než silniční)
ü větší bezpečnost (na železnici dochází k výrazně menšímu počtu dopravní nehod)
ü velmi nízký valivý odpor ocelového kola po ocelové kolejnici (např. u silničních vozidel nabývá valivý odpor

kola po pozemní komunikaci zhruba 10x větší hodnoty)
ü ekologicky šetrná (2x až 3x nižší spotřeba pohonných hmot než u silniční dopravy)
ü malá flexibilita, nemožnost odbočit z trasy, nemožnost dodání zásilky přímo do domu

· v roce 2014 bylo v ČR celkem 9 559 km železničních tratí (7 616 km tratí jednokolejných a 1 943 km tratí bylo
vícekolejných; celková délka kolejí dosahovala 15 578 km)

· na českých železničních tratí je 6 715 mostů v celkové délce 149 km, 158 tunelů v celkové délce 43 km a 8 296
úrovňových přejezdů; podíl elektrizovaných tratí činil 3 216 km

· hustota železniční sítě je 0,121 km/km2 (po Švýcarsku druhá nejvyšší na světě)
Česká republika se vyznačuje velmi hustou železniční sítí. Například v Německu dosahuje železniční síť hustoty
0,107 km/km2, v Belgii 0,117 km/km2 nebo ve Velké Británii 0,071 km/km2. Na území celé Evropské unie
dosahuje hustota železniční sítě jen 0,046 km/km2.

· zaostávající traťová rychlost za evropským standardem (v ČR max. 160 km/hod.) – je třeba investovat do
modernizace tratí (zejména do modernizace I.-IV. koridoru)
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SKLADOVACÍ SYSTÉMY

POKRAČOVÁNÍ TÉMATU SKLADOVÉ OPERACE	

Pravidla procesu řízení přejímky zboží
§ Vedoucí příjmu skladu stanovuje postup, rozsah a metody kontroly přejímky dle dodávaného sortimentu

zboží do skladu.

§ Písemně se určují pracovníci s hmotnou zodpovědností, kteří odpovídají za převzetí celé dodávky zboží od
dodavatele.

Možné zjištěné závady při přejímce nebo odběru zboží
§ poškozený obal – mokrý, zdeformovaný, roztržený,

§ chybějící nebo přebývající položky,

§ hmotnost, délka neodpovídá DL,

§ jiný sortiment, jiné balení (á 1kg místo á 0,1 kg),

§ jiná barva, velikost, střih,

§ špatné nebo chybějící označení – nelze identifikovat, chybí etikety,

§  krátká nebo prošlá trvanlivost,

§  poškozený, neúplný, nekvalitní, nefunkční výrobek.

B) Reklamace (další skladová operace)
§ Pokud se při přejímce zboží zjistí nedostatky v dodávce, tak kontaktujeme dodavatele a domluvíme se      o

náhradě.

§ Dodavatel dodá zboží: okamžitě nebo v náhradním termínu.

§ Vypíše na toto zboží dobropis a tato částka je odečtena z fakturované dodávky.

C) Uskladnění zboží
§ Tato činnost vzniká v případech, kdy podnik nevyužívá např. technologie JIT/JIS, a proto než jde zásoba do

výroby nebo na další zpracování, musí být někde umístěna.

§ Přesun zásob z místa příjmu na dané místo určení by měl být co nejdříve.

§ Jedná se o umístění ve skladu, kde mají být zásoby uskladněny nebo jsou umístěny ve vyčkávacím prostoru,
kde mají být zásoby za nějakým účelem drženy (např. karanténa).

Metody uskladnění zboží
1) Pevné umístění

§ Určité skupině zásob je přiděleno předem známé a pevné místo (opakující se umístění zásob).

§ Nevýhodou je špatné využití skladového prostoru.

2) Nahodilé umístění

§ Místo je vybíráno nahodile, nejbližší volné místo.

§ Využívá se pro velkoobjemové skladování.

§ Pro větší přehled se využívá systém řízení zásob WMS (Warehouse management system).
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D) Zakládání
§ Umisťování materiálu na místo uložení ve skladu – do regálů, stojanů, stohů, nádrží, volně atd.

§ Zakládání je závěrečná činnosti při uskladnění.

§ Zakládání dle způsobu:

a) ruční,

b) mechanické,

c) automatické.

Zásady správného uložení nákladu na ručních vozících
§ Vozík i s nákladem musí mít vždy dobrou stabilitu.

§ Těžiště musí být co nejníže – těžší předměty dáváme dospodu, náklad na vozíku musí být rozložen
rovnoměrně.

§ Při dopravě labilního materiálu musí být materiál či předměty stabilizovány – fixovány pomocí klínů, lan,
řetězů, popruhů, použití zvýšených bočnic, a to tak, aby nedošlo deformaci, zničení a posunutí nákladu.

§ Při přesahu materiálu přes obrys vozíku je nutné provést opatření, aby nedošlo k zachycení materiálu         o
okolní předměty či osoby.

§ Přeprava osob na ručních vozících je zakázána.

E) Objednávky od odběratelů
§ Objednávky jsou evidovány v příslušném firemním informačním systému a průběžně vyřizovány pracovníky

skladu.

F) Vychystání zboží
§ V této fázi je potřeba mít přijatou objednávku a vědět přesně, co se má vyskladnit.

§ Vychystávání je v mnoha případech manuální činností a tudíž představuje, co se týče nákladů, stěžejní
činnost.

Metody vychystávání zboží
§ Položkové (kusové) vychystávání – jsou vychystávány jednotlivé položky, které mohou být uloženy v

policích nebo zásobnících, nebo vyžadují vychystání z krabice.

§ Vychystávání do beden nebo krabic – vychystání celé bedny např. z palety.

§ Celopaletové vychystávání – nejjednodušší z těchto metod, odesílá se celá paleta.

G) Balení a expedice zboží
§ V případě potřeby balení (kusové zboží) je nutné zboží řádně zabalit, aby nedošlo k poškození zboží při

přepravě.

§ Při expedici dochází k fyzickému naložení zboží do přepravního prostředku a následné doručení k finálnímu
spotřebiteli.
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Zásady při kompletaci a balení expedičních jednotek
§ Zboží o vyšší hmotnosti a větších rozměrech je ukládáno jako první do palety a následně na toto zboží je

ukládáno lehčí a rozměrově menší zboží.

§ Jednotlivé kusy zboží v zásilce musí být  zabaleny do fixačního materiálu, aby při přepravě nedošlo             k
mechanickému poškození.

Činnosti expedice – pracovní postup
§ Třídění a kompletace zásilek – určit a označit místo a plochu, provést kontrolu správnosti a úplnosti

sestavení jednotlivých zásilek, po kompletaci zásilek odepsat vychystané zboží ze stavu skladových zásob.

§ Balení a označování zásilek – provést kontrolu jednotlivého vyskladněného kusového nebo skupinového
zboží baleného v manipulačních či přepravních obalech, zboží postupně sestavit a přehledně uložit na
paletové prostředky nebo přepravních obalů (kartony, bedny, bubny, pytle, konve, sudy).

§ Výstupní kontrola a nakládka zboží – expediční jednotky  (zásilky) jednotlivým odběratelům dopravit z
prostor kompletace na úsek expedice nebo přímo na určenou expediční rampu, následně výstupní kontrola a
nakládka na dopravní prostředky.

§ Předání zboží a dokladů – po nakládce na dopravní prostředek předat expediční jednotky fyzicky
zákazníkovi (řidiči) podle dokladů, vystavení a potvrzení přepravních dokladů, uzavření a případně
zaplombování nákladního prostoru, potvrzení přepravních dokladů.

Rozvoz zásilek – podle předem stanového časového plánu rozvozu.
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PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
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LOGISTIKA

Pokračování tématu Výroba

1. ETAPA – PŘEDVÝROBNÍ ETAPA
§ jedná se především o obstarání potřebných surovin, materiálů, polotovarů, nářadí apod.

§ zásobování probíhá na základě hlavního plánu výroby a kusovníků

§ do této etapy zařazujeme i vývoj výrobku

§ před samotnou výrobou je nutné navrhnout výrobní postupy, vhodné nástroje a pomůcky, vyrobit modely a
přípravky apod.

Opakování
Kusovník
= BOM (Bill of Material), udává kolik materiálu je k výrobě výrobku potřeba

§  seznam všech jednotlivých součástí nutných ke zhotovení výrobku

§  u jednotlivých součástí se uvádí jejich požadované množství

Fáze vývoje výrobku

2. ETAPA – VÝROBNÍ ETAPA (VÝROBA)
§ vstupy vložené do výroby jsou přeměňovány na výstupy; tato etapa má tři fáze:

1) předzhotovující fáze – zpracování surovin a materiálů v polotovary (např. odlitky)

2)  zhotovující fáze – z polotovarů se zhotovují konkrétní díly a součásti (např. hřídel)

3) dokončovací fáze – v této fázi dochází k vytváření hotových výrobků (patří sem spojování a montáž
součástí, povrchová úprava výrobků, kontrola výrobků atd.)

3. ETAPA – ODBYTOVÁ ETAPA
§ do této etapy patří skladování, zabalení a odeslání hotových výrobků zákazníkům

§ odbytová etapa je ukončena fakturací (tj. zaplacením za dodané výrobky)

Historický vývoj výroby
§ vývoj výroby se dělí do čtyř stádií

§ nejčastěji se setkáváme s posledními třemi stádii, ve vyspělých zemích jen s dvěma posledními stádii

Historická stádia výroby
1) individuální výroba

§ člověk si sám zajistí materiál a vyrobí celý výrobek – sám zastává všechny fáze VP, člověk vyrábí
produkty pro uspokojení svých potřeb nebo ke směně
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2) řemeslná výroba

§ výroba probíhá v manufakturách, tj. ve velkých dílnách, v nichž každý pracovník dělá jen dílčí úkony (tato
dělba práce snížila cenu zboží)

§ pracovníci pracují bez významného využití strojů

§ výrobek již není „vizitkou“ konkrétního člověka

3) průmyslová výroba

§ dochází k přesunutí výroby z manufaktur do továren

§ do výroby jsou významnou měrou zapojeny i stroje, na konci 19. století se v podnicích rovněž zavádí
pásová výroba

§ s průmyslovou výrobou jsou spjati Henry Ford či Tomáš Baťa

Podívejte se na dokument o p. Fordovi: https://www.youtube.com/watch?v=i7zApCv77Ns

4) pružná výroba

§ zatímco průmyslová výroba zajišťuje hromadnou výrobu v jednoduchém sortimentu pro anonymního
zákazníka, pružná výroba se vrací k zakázkové výrobě, ovšem v hromadném množství

§ tato etapa je spojena s bouřlivým rozvojem techniky a technologií, s využitím automatizace, robotizace a
informačních systémů

Typologie výroby
Členění dle stupně mechanizace

1) Ruční výroba – práci vykonává člověk bez pomoci strojů

§ pracovníci používají výhradně jednoduché nástroje (např. zámečnické a klempířské práce)

2) Mechanizovaná (strojní) výroba – vykonává stroj řízený člověkem

§ tento typ výroby se děje za pomoci mechanické síly

§ pracovníci ovlivňují, jakým způsobem bude stroj na obrobek působit (např. obrábění)

3) Automatizovaná výroba

§ uskutečňuje se působením automatizovaných strojů na daný materiál

§ výroba je plně naprogramována, tj. probíhá bez přímého zásahu člověka

Členění dle počtu vyráběných výrobků jednoho druhu
1) Kusová výroba

§ je vyráběn jeden nebo několik málo kusů určitého druhu výrobku, např. výroba lodí, domů, oblek na míru

§ výrobky jsou rozmanité, z tohoto důvodu musí být zajištěna univerzálnost strojů a vysoká kvalifikace
pracovníků

§ nejčastěji se vyrábí na zakázku

§ vysoké výrobní náklady

https://www.youtube.com/watch?v=i7zApCv77Ns
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2) Sériová výroba

§ dochází k výrobě většího množství výrobků, výrobky jsou si natolik podobné, že mohou být vyráběny na
stejném zařízení, např. automobily

3) Hromadná výroba

§ výroba jednoho nebo málo druhů výrobků, ale ve velkém množství

§ často monotónní práce – výroba je mechanizovaná nebo automatizovaná

§ zpravidla výroba pro anonymní zákazníky – např. spojovací materiál

§ výhody: snižování výrobních nákladů (nepřeseřizování strojů), není potřeba vysoké kvalifikace pracovníků
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ODBORNÝ VÝCVIK


