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TISKOVÁ ZPRÁVA 
FAKULTY STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ ČVUT POŘÁDAJÍ 
KARIÉRNÍ VELETRH 
 
Po absolventech informatických, elektrotechnických a strojařských oborů 
z ČVUT je na trhu práce obrovská poptávka. Fakulta strojní (FS) ČVUT 
a Fakulta elektrotechnická (FEL) ČVUT v Praze vycházejí firmám vstříc 
uspořádáním Kariérních dnů. Dvoudenní akce, jejíž součástí bude 
i doprovodný odborný program, proběhne 20. a 21. dubna 2022 v prostorách 
obou fakult v Dejvicích. 

Cílem Kariérních dnů FS a FEL je umožnit přímý kontakt bezmála pěti a půl tisíce 
studentů obou fakult se zaměstnavateli nejrůznějších velikostí, počínaje giganty 
českého průmyslu až po malé progresivní start-upy. 

„Neznám nikoho, kdo by po absolvování FEL nenašel práci, a potvrzují to i statistiky 
a průzkumy, které k tomu organizujeme. Přesto považujeme za potřebné 
dlouhodobě rozvíjet vztah s firmami a zprostředkovávat jejich kontakt s našimi 
studenty. Věříme, že studenti tuto příležitost využijí, a to nejen k tomu, aby si udělali 
obrázek o příležitostech, které se jim nabízejí na pracovním trhu, ale také aby se 
nechali inspirovat po odborné stránce a mohli podle toho přizpůsobit svůj další rozvoj 
včetně například témat svých diplomových prací,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan 
Fakulty elektrotechnické ČVUT. 

Podle prof. Petra Páty poptávka po absolventech FEL ČVUT v oblasti informatiky 
a elektrotechniky vychází z jejich kvality a specializace v oblastech technologických 
trendů, které budou utvářet budoucnost celé společnosti. Ať už to jsou 
telekomunikační sítě a alternativní energetické zdroje, anebo umělá inteligence 
a bioinformatika, kyberbezpečnost či vesmírné technologie – všechny tyto fenomény 
budoucnosti lze na FEL studovat. Jak oblast elektrotechniky, tak nejnověji i oblast 
informatiky na ČVUT je v prestižním mezinárodním žebříčku QS Ranking hodnocena 
jako nejlepší v České republice. 

„FS garantuje svým absolventům zaměstnání, ba co více, absolventi FS si mohou 
vybírat z řady nabídek zaměstnání. Setkávání se s firmami je důležité jak pro 
studenty, tak pro fakultu. Pro studenty znamená větší časový prostor během jejich 
studia, kdy se lze s firmami poznávat a navazovat kontakty, a firmám umožňuje 
zodpovědně a dlouhodobě hledat a připravovat své budoucí zaměstnance. Pro 
fakultu setkávání přináší informaci o potřebách firem a prostor pro nabídku svého 
výzkumného a inovačního potenciálu,“ sdělil prof. Michael Valášek, děkan Fakulty 
strojní ČVUT v Praze. 

Protože veškerá průmyslová výroba je založena na strojích, udržení její celosvětové 
konkurenceschopnosti v České republice vyžaduje kompetence absolventů strojní 
fakulty. Při jejich přípravě jsou uplatněny všechny současné technologické trendy. 
Studium na FS ČVUT tak obsahuje informatiku, digitalizaci, umělou inteligenci 
uplatněnou ve strojích, oblasti mechatroniky, robotiky, Průmyslu 4.0 a vznikající 
technologie pocházející z kosmického výzkumu, uvedl prof. Michael Valášek. 
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Součástí Kariérních dnů Fakulty strojní a elektrotechnické ČVUT bude i doprovodný 
program, ve kterém firmy v prezentacích či workshopech budou moci oslovit 
studenty prostřednictvím svých odborných témat. 
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České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v 
Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických 
vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a 
fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). 
Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 
akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti 
techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle 
přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině 
pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné 
době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 
univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. 
místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení 
pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – 
Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics 
and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer 
Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 
350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je 
ČVUT na 221. místě. Více na https://www.cvut.cz/ 
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