
Projektové řízení inovací (PRI_CK)

Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v ZS1920

Specializační blok Project management

1. semestr

Povinné předměty

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K16C1302 Projektování výrobních systémů 20 6

K16C1401 Marketing inovací 20 6

K63C1301 Řízení podnikových financí 20 6

K63C2301 Controllingové řízení 20 6

Student si zvolí specializační blok skládající ze 4 předmětů, tyto předměty studuje dle doporučeného časového plánu. Nabídka může být 

aktualizována.

Předměty specializačního bloku 1. semestr

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K16E1201 Standards of Project Management 20 6



Projektové řízení inovací (PRI_CK)

Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v ZS1920

Specializační blok Project management

2. semestr
Student si volí předměty tak, aby nedocházelo k překrývání v rozvrhu. Dodatečné informace na provázanost předmětů jsou uvedeny v rozvrhu 

hodin. Toto překrývání je dáno snahou o optimalizaci výuky do víkendových bloků. Předmět K16E0201 je vyučován blokově mimo standardní 

rozvrh, informace u vyučujících.

Povinné předměty

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K16C2501 Systémy řízení lidí 20 6

K63C1102 Statistická analýza 32 6

K63C2201 Mikroekonomická teorie 24 3

K77C2011 Průmysl 4.0 12 3

Student si zvolil od 1. semestru specializační blok skládající ze 4 předmětů (18 ECTS), tyto předměty studuje dle doporučeného časového plánu v 

daném specializačním bloku. V případě nabídky více předmětů dané specializace (menších v rozsahu 3 ECTS) je rozhodnutí ohledně volby 

předmětu a pořadí studia v jeho kompetenci.

Předměty specializačního bloku 2. semestr

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K16E0201 Agile BootCamp 24 3

K16E2201 Modern Approaches in Project Management 20 6

Studenti si volí z nabídky povinně volitelných technických předmětů tak, aby celkem za studium získal minimálně 9 kreditů. Student si volí 

předměty tak, aby za semestr získal alespoň 30 kreditů (v případě nesplnění tohoto kritéria, nebude možné přiznat prospěchové stipendium za 

vynikající studijní výsledky za rozhodné období - semestr). Předmět K77C0005 a K77C0006 lze studovat na jiné fakultě ČVUT po předchozím 

souhlasu garanta oboru (bude řešeno uznáním vystudovaného předmětu). Nabídka předmětů bude průběžně aktualizována. Získá-li student v této 

skupině více kreditů než 6, budou mu kredity navíc započteny do skupiny Povinně volitelné předměty. Předměty nemusí být vypsány každý 

semestr, nabídka je průběžně aktualizována. Z důvodu snahy o optimalizaci výuky do menšího počtu víkendů se v rozvrhu hodin mohou některé 

předměty překrývat (je nutné sledovat pokyny u rozvrhu hodin).

Povinně volitelné technické předměty

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K16C0601 Technologické prognózy 12 3

K77C0003 Projekty v dopravě 12 3

K77C0004 Technologie pro Smart Cities 12 3

K77C0005 Vybrané inovační techniky a technologie 1 20 6

K77C0006 Vybrané inovační techniky a technologie 2 12 3



Projektové řízení inovací (PRI_CK)

Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v ZS1920

Specializační blok Project management

3. semestr

Povinné předměty

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K00C3101 Projekt diplomové práce 2 0

K16C3101 Strategické řízení 20 6

K16C3102 Řízení inovací a inovační projekt 20 6

K16C3103 Rozhodovací analýza 20 6

K63C3201 Makroekonomická teorie 24 3

Student si zvolil od 1. semestru specializační blok skládající ze 4 předmětů (18 ECTS), tyto předměty studuje dle doporučeného časového plánu v 

daném specializačním bloku. V případě nabídky více předmětů dané specializace (menších v rozsahu 3 ECTS) je rozhodnutí ohledně volby 

předmětu a pořadí studia v jeho kompetenci.

Předměty specializačního bloku 3. semestr

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K04E4201 Concept Note 12 3

K16E0201 Agile BootCamp 24 3

Studenti si volí z nabídky povinně volitelných technických předmětů tak, aby celkem za studium získal minimálně 9 kreditů. Student si volí 

předměty tak, aby za semestr získal alespoň 30 kreditů (v případě nesplnění tohoto kritéria, nebude možné přiznat prospěchové stipendium za 

vynikající studijní výsledky za rozhodné období - semestr). Předmět K77C0005 a K77C0006 lze studovat na jiné fakultě ČVUT po předchozím 

souhlasu garanta oboru (bude řešeno uznáním vystudovaného předmětu). Nabídka předmětů bude průběžně aktualizována. Získá-li student v této 

skupině více kreditů než 6, budou mu kredity navíc započteny do skupiny Povinně volitelné předměty. Předměty nemusí být vypsány každý 

semestr, nabídka je průběžně aktualizována. Z důvodu snahy o optimalizaci výuky do menšího počtu víkendů se v rozvrhu hodin mohou některé 

předměty překrývat (je nutné sledovat pokyny u rozvrhu hodin).

Povinně volitelné technické předměty

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K77C0005 Vybrané inovační techniky a technologie 1 20 6

K77C0006 Vybrané inovační techniky a technologie 2 12 3

K77C0007 Komunikační systémy a sítě 12 3

K77C0009 Zavádění a řízení informační bezpečnosti 12 3

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby celkem za studium získal 12 kreditů. Student si volí předměty tak, aby za semestr 

získal alespoň 30 kreditů (v případě nesplnění tohoto kritéria, nebude možné přiznat prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky za 

rozhodné období - semestr). Předměty G88E0201 až G88E0204 jsou předměty vyučované zahraničním profesorem na ČVUT či v zahraničí. Pro 

zápis předmětů G88E0201 až G88E0205 je nutný předchozí souhlas. Nabídka předmětů bude průběžně aktualizována. Do této skupiny mohou 

být zařazeny i kredity získané nad rámce skupiny Technické předměty.

Povinně volitelné předměty

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K16C0101 Balanced Scorecard 20 6

K16E0201 Agile BootCamp 24 3

K65C0103 Public Relations 12 3

K66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře 12 3



Projektové řízení inovací (PRI_CK)

Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v ZS1920

Specializační blok Project management

4. semestr

Povinné předměty

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K00C4102 Diplomová práce 12

K63C4401 Projektování informačních systémů 20 6

Student si zvolil od 1. semestru specializační blok skládající ze 4 předmětů (18 ECTS), tyto předměty studuje dle doporučeného časového plánu v 

daném specializačním bloku. V případě nabídky více předmětů dané specializace (menších v rozsahu 3 ECTS) je rozhodnutí ohledně volby 

předmětu a pořadí studia v jeho kompetenci.

Předměty specializačního bloku 4. semestr

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K16E0501 Social Competences in Project and Process Management 12 3

Studenti si volí z nabídky povinně volitelných technických předmětů tak, aby celkem za studium získal minimálně 9 kreditů. Student si volí 

předměty tak, aby za semestr získal alespoň 30 kreditů (v případě nesplnění tohoto kritéria, nebude možné přiznat prospěchové stipendium za 

vynikající studijní výsledky za rozhodné období - semestr). Předmět K77C0005 a K77C0006 lze studovat na jiné fakultě ČVUT po předchozím 

souhlasu garanta oboru (bude řešeno uznáním vystudovaného předmětu). Nabídka předmětů bude průběžně aktualizována. Získá-li student v této 

skupině více kreditů než 6, budou mu kredity navíc započteny do skupiny Povinně volitelné předměty. Předměty nemusí být vypsány každý 

semestr, nabídka je průběžně aktualizována. Z důvodu snahy o optimalizaci výuky do menšího počtu víkendů se v rozvrhu hodin mohou některé 

předměty překrývat (je nutné sledovat pokyny u rozvrhu hodin).

Povinně volitelné technické předměty

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K16C0601 Technologické prognózy 12 3

K77C0003 Projekty v dopravě 12 3

K77C0004 Technologie pro Smart Cities 12 3

K77C0005 Vybrané inovační techniky a technologie 1 20 6

K77C0006 Vybrané inovační techniky a technologie 2 12 3

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů tak, aby celkem za studium získal 12 kreditů. Student si volí předměty tak, aby za semestr 

získal alespoň 30 kreditů (v případě nesplnění tohoto kritéria, nebude možné přiznat prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky za 

rozhodné období - semestr). Předměty G88E0201 až G88E0204 jsou předměty vyučované zahraničním profesorem na ČVUT či v zahraničí. Pro 

zápis předmětů G88E0201 až G88E0205 je nutný předchozí souhlas. Nabídka předmětů bude průběžně aktualizována. Do této skupiny mohou 

být zařazeny i kredity získané nad rámce skupiny Technické předměty.

Povinně volitelné předměty

KZZkZKr.Hod.NázevKód

K16C0101 Balanced Scorecard 20 6

K63C0301 Oceňování podniku a projektů 20 6

K63C0302 Podniková krize 12 3

K65C0103 Public Relations 12 3

K65C0301 Korporátní právo 12 3

K66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře 12 3


