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firem 

Tisková zpráva 

Praha, 17. 2. 2015 

Dne 4. března 2015 pořádá studentská organizace IAESTE ČVUT Praha 21. ročník Veletrhu 
pracovních příležitostí iKariéra. Akce se bude konat na fakultách v dejvickém kampusu 
Českého vysokého učení technického v Praze a Národní technické knihovně.  

Návštěvníci tak dostanou příležitost potkat více než 130 českých i mezinárodních firem. 
Personalisté využijí možnost nabídnout studentům témata diplomových prací, pracovní pozice a 
poskytnout cenné rady. Na veletrhu si studenti mohou udělat představu o tom, co vše firmy požadují, 
a nabídnout firmám své schopnosti. 

Součástí veletrhu je také doprovodný program. Organizátoři myslí na možnost konzultace 
životopisů u Kariérního centra ČVUT, foto koutek pro pořízení profesionálních portrétových fotografií 
nebo semináře a informační přednášky firem. Návštěvníci budou moci nabrat síly v chill out zónách, 
které při loňském ročníku sklidily úspěch. 

Celý veletržní den zakončí panelová diskuze. Ta se opět po roce stává součástí veletrhu. Letošním 
tématem je “Uplatnění techniků - statistiky vs. realita.” Cílem této události je porovnání názorů na 
současnou uplatnitelnost studentů technických oborů na trhu práce, získání informací o této 
skutečnosti napříč všemi obory a diskuze vznikajícího problému na trhu práce s tzv. „millennials". 

Veletrh pracovních příležitostí iKariéra na ČVUT je součástí série pracovních veletrhů po celé 
České republice. V loňském roce se jich zúčastnilo přes 20 000 studentů. Pořadatelem je studentská 
organizace IAESTE, která v České republice působí na dobrovolné práci studentů. Organizátoři sbírají 
od účastníků zpětnou vazbu a sledují, jak se vyvíjejí zkušenosti studentů v průběhu let. V roce 2014 
se podařilo na třech českých univerzitách  (ČVUT v Praze, VUT v Brně a ZČU v Plzni) vybrat 986 
dotazníků. Výsledku průzkumu jsou k nalezení v přiložené infografice. 

Kontakní osoba: Markéta Jílková 

Telefon: +420 606 780 808 
E-mail: marketa.jilkova@iaeste.cz 
Web: www.seznamsesfirmou.cz/media 
Facebook: www.facebook.com/ikariera 
Infografika - průzkum: http://goo.gl/zJNdTc 
Video z loňských ročníků: Brno - http://youtu.be/HKEy8uwEtUk 

Plzeň - http://youtu.be/8fUVaKSiJAA 
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. 
V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, 
architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 
studentů. Pro akademický rok 2014/15 nabízí ČVUT svým studentům 110 studijních programů a v rámci nich 
441 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří 
jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2014 se ČVUT umístilo v 
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hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině 
univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering" bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. 
místě, v oblasti  „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti  „Computer Science and Information 
Systems" a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics 
and Astronomy“. Více informací najdete na www.cvut.cz.  
 
IAESTE je mezinárodní nezisková organizace působící v současné době ve více jak 85 zemích celého světa. Její 
hlavní náplní je zprostředkování zahraničních pracovních stáží v technickém oboru. Od založení bylo uspořádáno 
na celém světě více jak 350.000 výměn (to je 7000 výměn za rok). V ČR působí organizace IAESTE České 
republiky čistě na bázi dobrovolnické práce studentů, a to na 8 technických vysokých školách po celé České 
republice, včetně Českého vysokého učení technického v Praze. Kromě Mezinárodního programu stáží pořádá 
pro firmy personalistické projekty iKariéra a pomáhá tak studentům přiblížit firemní sféru. 
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