
AJ - Slovíčka pro logistiku B1

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA POPIS KAPITOLY

1. Úvod 1 Úvod do logistiky logistika (item, liquid, consumption,…)

profese pracující v logistice (logistics broker, truck driver,…)

2 Přeprava
přeprava (consignment note, declaration, shipping 

company,…)

dopravní prostředky (subway, truck, cargo vessel,…)

3 Užitečná slovíčka a fráze komunikace s žadatelem (ring, advise, difficulty,…)

komunikace s žadatelem - fráze

2. Dodání, platba 1 Doručení zboží dodávky zboží (inspect, accept, perishable,…)

dopravní prostředky pro dopravu zboží (semi-trailer, van,…)

2 Fakturace, platební podmínky fakturace (credit terms, receipt, penalty,…)

platební podmínky (due date, contra, defer,…)

3 Užitečná slovíčka a fráze technické potíže v systému (enter, title, settings,…)

jak se vypořádat s technickými potížemi v systému - fráze

3. Management 1 Řízení skladových zásob řízení skladových zásob (impact, avoid, constantly,…)

2 Zařízení skladu terminologie (anticipate, purchasable, resale,…)

zařízení skladu (aisle, label maker, lifting arm,…)

3 Užitečná slovíčka a fráze nový dodavatel (entail, involve, workforce,…)

nový dodavatel - fráze

4. Stížnosti 1 Řešení problémů řešení problémů (tough, goal, fulfil,…)

2 Podávání stížností podávání stížností (advisable, approach, complainer,…)

stížnosti (afford, faulty, delay,…)

3 Užitečná slovíčka a fráze stížnost (balance, utterly, improbable,…)

stížnosti - fráze

AJ - Slovíčka pro logistiku B1 je jazykový kurz zaměřený  na slovní zásobu používanou v oblasti logistiky. Konkrétně se zaměřuje na druhy 

přeprav, platební podmínky, fakturaci, řízení skladových zásob nebo na řešení stížností. Předpokladem pro studium kurzu je zvládnutí 

anglického jazyka na úrovní B1-B2. Kurz je členěn do 4 kapitol, které jsou členěny do 12 podlekcí. 

V první kapitole si student osvojí slovní 

zásobu týkající se logistiky a přepravy, 

jako např. dopravní prostředky a 

profese pracující v logistice. Dále se 

naučí fráze pro komunikaci s 

žadatelem.

Ve druhé kapitole se student naučí 

slovíčka týkající se dodávek a plateb a 

platebních podmínek. Kapitola obsahuje 

i fráze týkající se řešení technických 

potíží v systému.

Tato kapitola se věnuje slovní zásobě 

spojené s řízením skladových zásob a 

skladu samotného. Obsahuje užitečné 

fráze pro komunikaci s novým 

dodavatelem.

Poslední kapitola se týká stížností. 

Student se naučí slovíčka z oblasti 

řešení problémů a podávání stížností. 

Kapitola obsahuje užitečné fráze týkající 

se stížností.


