
Náhrada předmětů 133NNK, 133FSTD a 133NKSR 

V učebním plánu 2. ročníku jsou od akademického roku 2018/19 změny: 
 
Studijní program Stavební inženýrství: 
133NNK  Navrhování nosných konstrukcí      4+2  7 kred.  z,zk                          
náhrada dvěma předměty: 
133NNKB Navrhování nosných konstrukcí - beton       2+1 4 kred.  z,zk   

133NNKO Navrhování nosných konstrukcí - ocel 2+1 3 kred. z,zk 

Pokud student v předchozím období nesplnil předmět  133NNK, je zápis každého z nahrazujících 
předmětů považován za 2. zápis předmětu. Nesplnění je důvodem k ukončení studia podle Studijního a 
zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (čl. 10, odst. 5).  
Navazující předměty katedry 133 (resp. 134) jednotlivých oborů mají nyní povinné návaznosti pouze 
na nový předmět příslušné katedry. V Bílé knize je omylem uvedena návaznost na oba nahrazující 
předměty 
Obory C, K - předměty 133BK01, 133BK02 návaznost na 133NNKB a předmět 134OK01 na 
134NNKO 
Obor Q - předmět 133BZKQ návaznost na 133NNKB a předmět 134OK01 na 134NNKO 
Obory Z, V - předmět 133BZKV návaznost na 133NNKB a předmět 134ODKV na 134NNKO 
Obor E - předmět 133BZKE návaznost na 133NNKB a předmět 134ODKV na 134NNKO 
Obor L - předmět 133RBZS návaznost na 133NNKB a předmět 134ROD na 134NNKO 
 
Studijní obor Building Structures programu Civil Engineering:  
133FSTD Fundamental of Structural Design    4+2  7 kred.  z,zk                          
náhrada dvěma předměty: 
133FSTD Fundamental of Structural Design-Concrete 2+1 4 kred.  z,zk   

133FSTD Fundamental of Structural Design - Steel 2+1 3 kred. z,zk 

Pokud student v předchozím období nesplnil předmět  133FSTD, je zápis každého z nahrazujících 
předmětů považován za 2. zápis předmětu. Nesplnění je důvodem k ukončení studia podle Studijního a 
zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (čl. 10, odst. 5).  
Navazující předměty katedry 133 (resp. 134) mají nyní povinné návaznosti pouze na nový předmět 
příslušné katedry - předměty 133CM01, 133CM02 návaznost na 133FSTC a předmět 134ST01 na 
134FSTT. V Bílé knize je omylem uvedena návaznost na oba nahrazující předměty 
 
Studijní program Stavitelství: 
133NNKSR  Nosné konstrukce     4+2  7 kred.  z,zk                          
náhrada dvěma předměty: 
133NKRB Nosné konstrukce - beton       2+1 4 kred.  z,zk   

133NKRO Nosné konstrukce - ocel 2+1 3 kred. z,zk 

Pokud student v předchozím období nesplnil předmět  133NNK, je zápis každého z nahrazujících 
předmětů považován za 2. zápis předmětu. Nesplnění je důvodem k ukončení studia podle Studijního a 
zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze (čl. 10, odst. 5).  
Navazující předměty katedry 133 (resp. 134) mají nyní povinné návaznosti pouze na nový předmět 
příslušné katedry - předmět 133RBZS návaznost na 133NKRB a předmět 134ROD na 134NKRO. 
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