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U P O Z O R N Ě N Í 

na zrušení povinně volitelných předmětů typu B 

Některé povinně volitelné předměty typu B vypsané pro letní semestr 
akademického roku 2022 – 2023 pro studenty zapsané ke studiu v Praze byly 

pro malý zájem studentů nebo z dodatečného rozhodnutí ústavů zrušeny. 
Studenti, kteří si tyto předměty v systému KOS zapsali, si mohou zvolit jiný 
povinně volitelný předmět typu B, a to nejpozději do 13. března 2023. 

Volbu nového povinně volitelného předmětu typu B je nutné nahlásit 
nejpozději do 13. března 2023 v úředních hodinách na studijním oddělení, 

kde bude proveden zápis nově zvoleného předmětu do systému KOS 
a vytištěn zápisový list studenta, na kterém student svým podpisem 
potvrdí svůj souhlas s požadovanou změnou, a následně referent zápis 

studenta v systému KOS opět uzavře. 

Kdo do 13. března 2023 na studijním oddělení nenahlásí nově zvolený povinně 
volitelný předmět typu B za níže uvedený zrušený předmět, nebude mít pro 

zimní semestr akademického roku 2022 – 2023 povinně volitelný předmět 
typu B zapsán. 

Seznam zrušených povinně volitelných předmětů typu B 

Bakalářský studijní program – prezenční forma studia 
Povinně volitelné předměty typu B 

Kód předmětu Název předmětu 

11Y1TG Teorie grafů 

16Y1EN Energetické nároky dopravních prostředků 

16Y1VT Vývojové trendy v kolejové dopravě 

18Y1MT Materiály technické praxe 

18Y1UK Úvod do kolejových vozidel 

20Y1LN Lokalizace a navigace 

20Y1OK Osvětlování pozemních komunikací 

20Y1SC Snímače a akční členy 

21Y1PC Postupy a činnosti ATC 

21Y1SI Simulátor ATC 
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Magisterský studijní program – prezenční forma studia 
Povinně volitelné předměty typu B 

Kód předmětu Název předmětu 

11Y2LG Logika inženýrského myšlení 

11Y2PM Programování v programovém systému MATLAB 

12Y2DU Doprava v kontextu trvalé udržitelnosti 

14Y2PJ Programovací jazyk C++ 

17Y2MO Mezinárodní organizace v dopravě 

18Y2FZ Fyzikální základy vlastností materiálů 

18Y2OB Optická bezkontaktní měření deformací 

18Y2UB Úrazová biomechanika a bezpečnost 

18Y2VC Výpočtová mechanika v dopravě 

20Y2PR Predikce časových řad 

21Y2BS Bezpilotní systémy 2 

21Y2CR CRM 

21Y2FM Finanční management letecké společnosti 

21Y2PP Právo a provoz v letecké dopravě 

21Y2VA Vybrané statě aerodynamiky 

22Y2PS Počítačové simulace a analýzy silničních nehod 

23Y2TP Tvorba právních a technických předpisů 

 Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D. 
 v. r. 

 proděkan pro pedagogickou činnost 

V Praze dne 3. ledna 2023 

Na vědomí: vedoucí ústavů FD 

  studijní oddělení FD 


