Provoz a ekonomika dopravy (37‐41‐M/01)
Základní charakteristika oboru






čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou
vhodný pro dívky i chlapce
uplatnění v široké logistice (oblast firemní logistiky, logistika dopravy a přepravy, obchodu,
ekonomiky, administrativy, kvality, skladová, distribuční logistika)
jediný obor tohoto druhu v regionu
nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Uplatnění absolventa
Studium je vhodné pro chlapce i děvčata. Logistika je perspektivní disciplína s uplatněním ve firmách
všech oborů.
Obecná logistika se aplikuje zejména na logistiku firemní, logistiku dopravy a přepravy a informační
systémy v logistice. Absolvent studia získá potřebné znalosti týkající se materiálových, informačních
a peněžních toků od jejich vzniku až k zákazníkovi.
Výuka odborných předmětů logistiky je doplněna znalostmi dopravní, spediční, celní problematiky,
kontroly kvality, ekonomiky a navazujících předmětů včetně využití výpočetní techniky a dvou
světových jazyků. Teoretické poznatky si studenti ověřují na praxích ve firmách našeho regionu. Jsou
připraveni pro soukromé podnikání nebo k dalšímu studiu.

Profilové vyučovací předměty














cizí jazyky – anglický a německý jazyk
spedice, doprava a přeprava
dopravní zeměpis
základy ekonomické teorie
informační technologie v logistice
základy logistiky
firemní logistika
marketing
písemná a elektronická komunikace
právní prostředí v EU
logistika a obslužné systémy
účetnictví
zbožíznalství

Nejvíce žádoucí obecné schopnosti a vlastnosti






firemní loajalita
chuť dále se vzdělávat
organizační schopnosti a samostatnost
týmová spolupráce a flexibilita
zodpovědnost, schopnost komunikace, rychlost orientace

Možnosti pomaturitního vzdělání


vyšší odborné školy a vysoké školy oborů:
o cizí jazyky
o doprava, spedice (možnost získání diplomu FIATA ‐ diplomovaný speditér)



o informatika
o logistika a management
kurzy (jazykové, účetnictví, informační technologie, …)

Příklady vysokých škol












Dopravní fakulta ČVUT Praha
Dopravní fakulta J. Pernera ‐ VŠ Pardubice
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice, Hradec Králové
VŠE Praha (zaměření doprava, logistika)
Vysoká škola finanční a správní – pobočka Karlovy Vary
Vyšší odborná škola dopravní ‐ Plzeň, Česká Třebová
Vyšší odborná škola elektrotechnická Praha
Západočeská univerzita v Chebu
Západočeská univerzita v Plzni
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice

Vykonávané činnosti po maturitě s příklady povolání
Zasílatelství, spedice
Logistické služby v dopravě, přepravě,
zásobování, obchodu

Zasílatel, speditér
Odborný pracovník v podniku na různých pozicích
(útvar přepravy zboží, dispečinku, dopravy,
zásobování, logistiky, nákupu a prodeje)
Manipulant obslužných dopravních systémů
Podnikatel

Obslužné dopravní systémy
Soukromé podnikání v rámci logistiky v dopravě
Využití znalostí cizích jazyků a informačních
Kontrolor kvality, Pracovník sdílených služeb
technologií
Vlastní podnikání, samostatné poradenství, au‐pair v zahraničí, a jiné…

Možnosti pracovních příležitostí u firem v regionu











celní úřady, spedice
drážní, silniční, vodní a letecká doprava
centrální sklady, distribuční sklady
Česká pošta
kurýrní, expresní a logistické firmy (DHL, DPD, Geis, PPL, Ten Expres, Toptrans, UPS)
obchodní firmy ‐ velkoobchod, maloobchod
průmyslové zóny
spediční, dopravní a logistické firmy
letiště a terminály
výrobní podniky

