
AR 2021/2022   
Studijní plán pro studenty přijaté ke studiu v ZS 2021/2022 

N0413A050002 Projektové řízení inovací 
Specializační blok Financial Management, prezenční forma 

 
1. semestr 
 
Povinné předměty 
Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G16C1201 Projektové řízení 2P+2C 6 ü ü  
G16C1401 Marketing inovací 2P+2C 6 ü ü  
G63C1102 Statistická analýza 2P+2C 6 ü ü  
G63C1301 Řízení podnikových financí 2P+2C 6 ü ü  

 
Povinné předměty – ekvivalence v anglickém jazyce 

V případě, že v daném semestru je povinný předmět vyučovaný v českém jazyce nabízen i v jazyce anglickém, student si do 
naplnění kapacity anglicky vyučovaného předmětu tento předmět může zvolit místo česky vyučovaného předmětu. Tato možnost 
je řešena individuálně prostřednictvím studijního oddělení. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G16E1401 Marketing Innovations 2P+2C 6 ü ü  

 
Předměty specializačního bloku 1. semestr 

Student si zvolí od 1. semestru specializační blok skládající z nabídky minimálně 4 předmětů (min. 18 ECTS). Tyto předměty 
studuje dle doporučeného časového plánu v daném specializačním bloku tak, aby za celé studium získal minimálně 18 kreditů. 
V případě nabídky více předmětů dané specializace (menších v rozsahu 3 ECTS) je rozhodnutí ohledně volby předmětu a pořadí 
studia v jeho kompetenci. Získá-li student v této skupině více kreditů než 18, kredity navíc mu budou započteny do skupiny 
Povinně volitelných předmětů. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G63E1301 Corporate Financial Management 2P+2C 6 ü ü  
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2. semestr 
 
Povinné předměty 
Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G00C3101 Projekt diplomové práce 1P+0C 0 ü   
G16C2501 Systémy řízení lidí 2P+2C 6 ü ü  
G63C2201 Mikroekonomická teorie 2P+0C 3  ü  
G63C2301 Controllingové řízení 2P+2C 6 ü ü  
G63C2302 Finanční právo 2P+0C 3  ü  

 
Předměty specializačního bloku 2. semestr 

Student si zvolil od 1. semestru specializační blok skládající z nabídky minimálně 4 předmětů (min. 18 ECTS). Tyto předměty 
studuje dle doporučeného časového plánu v daném specializačním bloku tak, aby za celé studium získal minimálně 18 kreditů. 
V případě nabídky více předmětů dané specializace (menších v rozsahu 3 ECTS) je rozhodnutí ohledně volby předmětu a pořadí 
studia v jeho kompetenci. Získá-li student v této skupině více kreditů než 18, kredity navíc mu budou započteny do skupiny 
Povinně volitelných předmětů. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G63E2301 Financial Markets and Risk Management 2P+2C 6 ü ü  

 
Povinně volitelné technické předměty 

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). Nabídka předmětů bude 
průběžně aktualizována. Získá-li student v této skupině více kreditů než 9, budou mu kredity navíc započteny do skupiny 
Povinně volitelné předměty. Předměty nemusí být vypsány každý semestr, nabídka je průběžně aktualizována. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G16C0601 Technologické prognózy 1P+1C 3 ü ü  
G77C0001 Hodnocení vlivu vědy a techniky 2P+0C 3  ü  
G77C0003 Projekty v dopravě 2P+0C 3  ü  
G77C0004 Technologie pro Smart Cities 2P+0C 3  ü  
G77C0007 Komunikační systémy a sítě 2P+0C 3  ü  
G77C0008 Robotika 2P+2C 6 ü ü  
G77C0009 Zavádění a řízení informační bezpečnosti 2P+0C 3  ü  

 
Povinně volitelné předměty 

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). Nabídka předmětů bude průběžně aktualizována. Do 
této skupiny mohou být zařazeny i kredity získané nad rámec skupiny Technické předměty. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G16C0104 Řešení reálných problémů 0P+2C 3  ü  
G16C0301 Praxe v lean managementu 0P+2C 3  ü  
G65C0201 Územní management 2P+0C 3  ü  

 
Student si může dále zapsat povinně volitelné předměty z aktualizované nabídky 4. sem. 
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3. semestr 
 
Povinné předměty 
Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G16C3101 Strategické řízení 2P+2C 6 ü ü  
G16C3102 Řízení inovací a inovační projekt 2P+2C 6 ü ü  
G16C3103 Rozhodovací analýza 2P+2C 6 ü ü  
G63C3201 Makroekonomická teorie 0P+2C 3  ü  

 
Předměty specializačního bloku 3. semestr 

Student si zvolil od 1. semestru specializační blok skládající z nabídky minimálně 4 předmětů (min. 18 ECTS). Tyto předměty 
studuje dle doporučeného časového plánu v daném specializačním bloku tak, aby za celé studium získal minimálně 18 kreditů. 
V případě nabídky více předmětů dané specializace (menších v rozsahu 3 ECTS) je rozhodnutí ohledně volby předmětu a pořadí 
studia v jeho kompetenci. Získá-li student v této skupině více kreditů než 18, kredity navíc mu budou započteny do skupiny 
Povinně volitelných předmětů. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G63E3301 Economic and Financial Modelling 0P+2C 3   ü 

 
Povinně volitelné technické předměty 

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). Nabídka předmětů bude 
průběžně aktualizována. Získá-li student v této skupině více kreditů než 9, budou mu kredity navíc započteny do skupiny 
Povinně volitelné předměty. Předměty nemusí být vypsány každý semestr, nabídka je průběžně aktualizována. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G16C0601 Technologické prognózy 1P+1C 3 ü ü  
G77C0001 Hodnocení vlivu vědy a techniky 2P+0C 3  ü  
G77C0003 Projekty v dopravě 2P+0C 3  ü  
G77C0007 Komunikační systémy a sítě 2P+0C 3  ü  
G77C0009 Zavádění a řízení informační bezpečnosti 2P+0C 3  ü  

 
Povinně volitelné předměty 

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). Nabídka předmětů bude průběžně aktualizována. Do 
této skupiny mohou být zařazeny i kredity získané nad rámec skupiny Technické předměty. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G04E0201 English for Intercultural Communication 0P+4C 6 ü ü  
G16C0101 Balanced Scorecard 2P+2C 6 ü ü  
G16C1302 Projektování výrobních systémů 2P+2C 6 ü ü  
G16E0102 Managing in an International Environment 1P+1C 3 ü ü  
G16E0201 Agile BootCamp 0P+2C 3   ü 
G16E0202 Project Technology Management 2P+2C 6 ü ü  
G16E0401 Strategies of Entering New Markets 1P+1C 3 ü ü  
G63E0201 Economics of Climate Change 2P+2C 6 ü ü  
G65C0103 Public Relations 1P+1C 3 ü ü  
G65E1301 Smart Cities and Regions 2P+2C 6 ü ü  
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G66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře 2P+0C 3  ü  
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N0413A050002 Projektové řízení inovací 
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4. semestr 
 
Povinné předměty 
Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G00C4102 Diplomová práce  12 ü   
G63C4401 Projektování informačních systémů 2P+2C 6 ü ü  

 
Předměty specializačního bloku 4. semestr 

Student si zvolil od 1. semestru specializační blok skládající z nabídky minimálně 4 předmětů (min. 18 ECTS). Tyto předměty 
studuje dle doporučeného časového plánu v daném specializačním bloku tak, aby za celé studium získal minimálně 18 kreditů. 
V případě nabídky více předmětů dané specializace (menších v rozsahu 3 ECTS) je rozhodnutí ohledně volby předmětu a pořadí 
studia v jeho kompetenci. Získá-li student v této skupině více kreditů než 18, kredity navíc mu budou započteny do skupiny 
Povinně volitelných předmětů. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G63E4301 Advanced Topics in Financial Management 0P+2C 3 ü   

 
Povinně volitelné technické předměty 

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). Nabídka předmětů bude 
průběžně aktualizována. Získá-li student v této skupině více kreditů než 9, budou mu kredity navíc započteny do skupiny 
Povinně volitelné předměty. Předměty nemusí být vypsány každý semestr, nabídka je průběžně aktualizována. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G16C0601 Technologické prognózy 1P+1C 3 ü ü  
G77C0001 Hodnocení vlivu vědy a techniky 2P+0C 3  ü  
G77C0003 Projekty v dopravě 2P+0C 3  ü  
G77C0004 Technologie pro Smart Cities 2P+0C 3  ü  
G77C0007 Komunikační systémy a sítě 2P+0C 3  ü  
G77C0008 Robotika 2P+2C 6 ü ü  
G77C0009 Zavádění a řízení informační bezpečnosti 2P+0C 3  ü  

 
Povinně volitelné předměty 

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). Nabídka předmětů bude průběžně aktualizována. Do 
této skupiny mohou být zařazeny i kredity získané nad rámec skupiny Technické předměty. 

Kód Název Rozsah Kr. Z Zk KZ 
G04E0201 English for Intercultural Communication 0P+4C 6 ü ü  
G04E0202 Meetings and Negotiations in English 0P+4C 6 ü ü  
G16C0101 Balanced Scorecard 2P+2C 6 ü ü  
G16C1302 Projektování výrobních systémů 2P+2C 6 ü ü  
G16E0102 Managing in an International Environment 1P+1C 3 ü ü  
G16E0201 Agile BootCamp 0P+2C 3   ü 
G16E0203 Project Innovation Management 2P+2C 6 ü ü  
G16E0401 Strategies of Entering New Markets 1P+1C 3 ü ü  
G16E0501 Social Competences in Project and Process Management 0P+2C 3 ü   
G16E2201 Modern Approaches in Project Management 2P+2C 6 ü ü  
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G16E2302 Business Process Management 2P+2C 6 ü ü  
G63E0202 Green Transition 2P+2C 6 ü ü  
G65C0103 Public Relations 1P+1C 3 ü ü  
G65C0201 Územní management 2P+0C 3  ü  
G65E2301 Regional Development and Planning 2P+2C 6 ü ü  
G65E4101 European Union and Regional Policy 2P+0C 3  ü  
G66C0101 Odrazy technických inovací v kultuře 2P+0C 3  ü  

 


