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Vážené studentky, vážení studenti,
milí čtenáři,
velmi mě těší váš zájem o Veletrh Absolvent, který pro vás Univerzita Karlova každoročně připravuje. Znalosti a zkušenosti, jež během studia na naší univerzitě získáváte,
jsou kvalitním základem, o který se během své následující profesní dráhy můžete opřít
a těžit z něj. Nezapomínejte však, že vše, co získáte, je třeba dále rozšiřovat a prohlubovat. Jen tak budete ve své celoživotní kariéře úspěšní.
Prostřednictvím Veletrhu Absolvent zjistíte, jak získané vědomosti a znalosti dále
rozvíjet a jak je zúročit v praxi. Potkáte se zde s řadou předních zaměstnavatelů působících v České republice a zjistíte, jaká je aktuální situace na trhu práce a jak na něm
uspět.
Všem návštěvníkům i účastníkům Veletrhu Absolvent přeji, aby získali co nejvíce informací a zažili co nejvíce úspěšných vzájemných setkání!
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Veletrh pracovních příležitostí Univerzity Karlovy představí 40 zaměstnavatelů ze státní,
soukromé a neziskové sféry. V prostorách Karolina se můžete osobně setkat se zástupci
jednotlivých společností a informovat se o možnostech pracovního uplatnění nebo jiné
formy spolupráce.
Kromě stánků jednotlivých vystavovatelů můžete navštívit přednášky, které budou po celý
den probíhat v Modré a Zelené posluchárně. Těšit se můžete také na motivační přednášku
viceprezidenta Svazu průmyslu a obchodu Radka Špicara a speciální prezentaci zaměřenou na podnikání.
Křížová chodba, Mázhauz a přilehlé prostory 9.00–16.00
V těchto prostorách se nacházejí stánky vystavovatelů. U některých stánků se můžete těšit
také na interaktivní doprovodný program. Neváhejte se svých potenciálních zaměstnavatelů zeptat na vše, co vás o práci v jejich společnosti zajímá. Chybět nebude ani stánek
Univerzity Karlovy s kompletní nabídkou kariérních služeb UK.
Modrá posluchárna 10.00–16.00
V Modré posluchárně budou po celý den probíhat dvacetiminutové prezentace jednotlivých vystavovatelů. Právě zde budete mít také možnost vyslechnout přednášku Radka
Špicara.
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Zelená posluchárna 10.00–16.00
Zelená posluchárna nabídne cyklus patnáctiminutových přednášek vystavovatelů.
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Accenture Central Europe B. V.
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V Parku 12, Praha 11
Kontaktní osoba: Tomáš Tóth,
Recruitment marketing
E-mail: tomas.toth@accenture.com
Accenture je vedoucí, globální společnost nabízející odborné služby. Poskytujeme širokou
škálu služeb a řešení v oblasti strategie, poradenství, digitálních technologií, technologických služeb a podpory podnikových procesů prostřednictvím přibližně 411 000 pracovníků ve více než 120 zemích světa. Accenture pomáhá největším a nejvýznamnějším �rmám
ze všech odvětví nastavit úspěšné strategie, navrhnout a implementovat plány a dodat
řešení. Našim klientům se dokážeme postarat o provoz jejich podnikových procesů, infrastruktury i cloudových služeb. Accenture je jediná �rma se schopností poskytovat takto
široké spektrum služeb a řešení upravených pro jednotlivá odvětví.

ELIŠKA

P�ÁTELÉ
É
PERSONALISTIKA
GLOBAL NETWORK

Hledáme:

► Poradenská divize (Consulting) je výzvou pro schopné absolventy VŠ ekonomického či

technického směru s analytickými dovednostmi a logickým myšlením.

► Oblast moderních informačních technologií (Technology) je příležitostí pro budoucí

IT odborníky s VŠ nebo SŠ se zájmem o moderní technologie a základními znalostmi
platforem, programovacích jazyků (například SAP, Siebel, Java, .NET, Oracle, Salesforce,
Microsoft) nebo opensource technologií, databází, SQL atd.
► Oblast podpory podnikových procesů (Operations) je šancí pro středoškoláky i vysokoškoláky se znalostí alespoň dvou světových jazyků (anglický a jiný jazyk).

technologiemi

► osobního kariérního konzultanta, který asistuje při vývoji a směru kariéry
► jasně de�novaný proces kariérního růstu založený na pravidelném a transparentním

hodnocení výkonu

► skvělé kolegy a multikulturní prostředí s využitím jazykových dovedností
► unikátní �remní kulturu založenou na respektu k jednotlivci a utvářenou naším etickým

kódem

► zábavu a skvělý tým lidí na různých �remních akcích
► atraktivní �nanční ohodnocení a širokou škálu zaměstnaneckých výhod a �remních slev

Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• praxe nebo stáž
• brigáda
• další
• jazykové
Jazyky, cestování a �as na p�átele jsou pro m� hodn� d�le�ité. Díky
Accenture mám kamarády doslova po celé Evrop� a ka�dá cesta do

BE YOURSELF,
MAKE A DIFFERENCE
ACCENTURE.CZ/SAMSEBOU

Hledané zaměření:
• ekonomické
• informatické

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• jsou v nabídce
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Nabízíme:

► zajímavou práci v mezinárodních týmech na různorodých projektech v ČR i v zahraničí
► moderní tréninkový program s možností stálého vzdělávání a práci s nejmodernějšími

Akademie věd České republiky

Anheuser-Busch InBev Czech

Národní 1009/3, Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Borovský
divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
E-mail: borovsky@ssc.cas.cz
Web: www.avcr.cz

V Parku 2326/18, 148 00, Praha 4
Contact person: Jana Jakoubková,
People Continuity RCC Support
E-mail: Recruitmentprague@ab-inbev.com
Web: www.ab-inbev.com, www.bestbeerjob.com

Hlavním posláním Akademie věd ČR je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru
přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum – ať již svou povahou
vysoce specializovaný, nebo interdisciplinární – usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní
úrovni, respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti a domácí kultury. Pracoviště AV ČR se rovněž podílejí na vzdělávání, a to především výchovou mladých badatelů
při uskutečňování středoškolských studentských stáží v rámci projektu Otevřená věda
AV ČR, doktorských studijních programů, ale i pedagogickou aktivitou svých pracovníků na
vysokých školách. AV ČR aktivně rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem.
Řada společných mezinárodních projektů i výměny pracovníků se zahraničními partnerskými institucemi upevňuje zapojení české vědy do mezinárodního kontextu.

We are the world’s largest brewer.
AB InBev is an international beer company originally from Belgium committed to brewing
the best beers using the �nest, natural ingredients. Our brands are Stella Artois, Corona,
Leffe, Hoegaarden and other brands.
We are building a company to last. Not just for a decade. But for the next 100 years.
Through our brands and our investment in communities, we will bring more people
together, making our company an integral part of our consumers´ lives for generations
to come.

Hledáme:

► Studenty a absolventy technických, přírodovědných, humanitních a sociálních oborů,
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kteří se chtějí zapojit do vědecké činnosti na špičkových pracovištích Akademie věd
České republiky

Nabízíme:
► Možnost vypracování disertační práce v ústavech Akademie věd ČR pod vedením zkušených vědců.
► Příležitost přímé účasti na vědecké práci, včetně řešení domácích i zahraničních grantových projektů, často ve spojení s možností využívat nejpokročilejší přístrojové vybavení
a absolvovat odborné pobyty v zahraničí.
► Absolventi se mohou ucházet o post-doktorské či jiné pozice v ústavech Akademie
věd ČR.
Nabídku pracovních pozic najdete na stránce:
http://www.avcr.cz/cs/o-nas/kariera/vedecke-pozice
Seznam pracovišť AV ČR najdete na stránce:
http://www.avcr.cz/cs/o-nas/struktura/pracoviste-av
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž

Hledané zaměření:
• přírodní
• technické
• humanitní a sociální
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We are looking for:

► We value talent over title and we hire people that can be better than ourselves one

day.

► Our Zone Capability Center (ZCC) in Prague is focused mostly on Logistics, Finance and

People Services so we’re looking for people interested in these �elds.

► We’re looking for self-driven and proactive students / graduates with a good command

of communication English who are not afraid of responsibility.

► Pro�cient level of another foreign language (FR, SP, GE, IT, Dutch) would be an asset and

is really appreciated within the company.

We can offer:

► You’ll join a driven team that shares your desire to grow.
► You will have a chance to gain new international friendship (60 % expats at AB InBev).
► Our average age is below 30 and we have people from around 28 countries in ZCC

Prague so you will have a chance to experience diverse environment.

► You can also enjoy our great company culture. We have Open Beer Bar every second

Thursday!

► You’ll learn something new every day and you’ll never stop moving forward.

Positions:
• Full-time jobs
• Part-time jobs
• Internships
• Graduate programs

Specializations:
• Logistics
• Economics
• People Services
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Bayer, s. r. o.

13

Siemensova 2717/4, Praha 5 – Stodůlky
Kontaktní osoba: Mgr. Silvie Konaré,
Head of Human Resources CZ/SK
E-mail: recruitment.cz@bayer.com
Web: www.bayer.cz
Bayer je globální společnost s působností v oblastech péče o zdraví a v zemědělství. Její
produkty a služby jsou vytvářeny tak, aby sloužily lidem a zlepšovaly kvalitu života. Zároveň
si klade za cíl tvořit hodnoty prostřednictvím inovací a růstu. Společnost se také zavazuje
k dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje, sociálních a etických hodnot. Náš úspěch
vytvářejí zaměstnanci, profesionálové, vědci, ale i studenti, kteří chtějí pracovat na dlouhodobém zlepšování kvality života jiných lidí. My jim nabízíme nové výzvy a perspektivy na
cestě osobní kariéry, atraktivní pracovní místa v inovativní společnosti, která je právě díky
svým lidem všeobecně považována za jednu z nejvýznamnějších �rem ve svém odvětví.
Hledáme:
► Seznam aktuálně nabízených pozic naleznete na webové stránce:
https://www.career.bayer.com/en/career/
Kompetence požadované na jednotlivých pozicích a bližší speci�kace týkající se dalších
požadavků jsou součástí popisu pozice.
Nabízíme:
► možnost získání pracovních zkušeností v inovativní �rmě
► osobní a kariérní rozvoj v rámci Talent Managementu
► �remní hodnoty v souladu s Human Rights a Fairness and Respect at Work
► �exibilní pracovní čas
► atraktivní ohodnocení, zaměstnanecké bene�ty a možnost podílet se na CSR aktivitách
�rmy (volné dny pro charitu apod.)
Možnosti během studia:
• krátkodobé zaměstnávání (letní stáže)
• dlouhodobá spolupráce s talentovanými studenty
• zajímavé projekty a práce v mezinárodních týmech
• exkurze pro studenty základních a středních škol –
Den v životě �rmy a HR blok v rámci projektu Věda
má budoucnost

Hledané zaměření:
• administrativa
• CRM
• Event Management
• Sales
• IT
• Marketing

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• kanceláře společnosti Bayer mají k dispozici bezbariérové přístupy
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Bright HR, s. r. o.

CBRE, s. r. o.

Anděl Park Smíchov,
Karla Engliše 3201/6, Praha 5, PSČ 150 00
Kontaktní osoba: Jana Pokorná,
projektový manažer
E-mail: jpokorna@brighthr.cz
Web: www.brighthr.cz, www.brightstudents.cz

nám. Republiky 1a, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Šárka Vítková,
HR Generalist
E-mail: sarka.vitkova@cbre.com
Web: www.cbre.cz

BRIGHT je personálně poradenská společnost, která se specializuje zejména na pozice
z oblasti práv, �nancí, administrativy, marketingu a real estate. Nabízíme služby v oblasti
kariérního poradenství, náboru a výběru zaměstnanců, přípravu na osobní pohovor,
konzultaci při vytváření životopisu atd. Díky našemu osobnímu přístupu získáte skvělou
pracovní příležitost. Naše poradenství podpoří Váš osobní a profesní růst.
Hledáme:
► šikovné, motivované studenty a absolventy na juniorní pozice, kteří chtějí najít uplatnění v oboru svého studia
Ať již hledáte stáž, praxi, dlouhodobou brigádu během svého studia nebo práci po jeho
ukončení, jsme pro Vás ten správný partner.
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Nabízíme:
► kariérní poradenství
► férové jednání
► profesionální a osobní přístup
Naši klienti nabízejí: přátelské pracovní prostředí, podporu od kolegů a možnost učit se od
odborníků, profesní růst, zajímavé pracovní příležitosti, jazykové & vzdělávací kurzy, občerstvení na pracovišti a mnohé další.
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž
• brigáda
• trainee program

Hledané zaměření:
• právní
• ekonomické
• �nanční
• marketing
• technické
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CBRE Group je světovou vedoucí společností v oblasti realitních služeb a investic, �guruje
na žebříčku Fortune 500 a indexu S&P 500 se sídlem v Los Angeles.
S přibližně 75 000 zaměstnanci poskytujeme služby majitelům nemovitostí, investorům
a nájemníkům prostřednictvím více než 450 poboček po celém světě. Poskytujeme širokou
škálu integrovaných služeb, které zahrnují project management, property management,
investment management, oceňování nemovitostí, pronájem nemovitostí, průzkumy trhu
a strategické poradenství. S téměř 350 zaměstnanci v České republice spravujeme přes
70 objektů komerčních budov o celkové rozloze téměř 1,2 mil. m2.
Hledáme:
► nadšené a motivované studenty vyšších ročníků a absolventy, které zajímá oblast komerčního real estate a rádi by v této oblasti dále rozvíjeli svou kariéru
Důležité nejsou předchozí zkušenosti, ale chuť do práce a ochota učit se nové věci. Zajímá
tě obchod, účetnictví, stavební management, marketing, investiční analýzy, oceňování nemovitostí, správa nemovitostí či nějaká administrativní pozice? Pokud ano, neváhej a přidej
se k nám.
Nabízíme:
► možnost získat přehled a stát se odborníkem v zajímavé a perspektivní oblasti komerčních nemovitostí
► skvělý tým
► neustálý rozvoj a příležitost učit se nové věci pod vedením a za podpory těch nejlepších
odborníků v oboru
► možnost využívat cizí jazyk
► práci v centru Prahy v moderních kancelářích
► možnost využít široké škály našich �remních výhod a bene�tů
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• brigáda

Hledané zaměření:
• ekonomické
• technické
• ostatní
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Centrum pro regionální rozvoj
České republiky
U Nákladového nádraží 3144/4 , Praha 3
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Hošková,
specialista lidských zdrojů
E-mail: marketa.hoskova@crr.cz
Web: www.crr.cz
Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace řízená
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Již od roku 1999 je hlavní činností Centra administrace
a kontrola čerpání evropských fondů. V současném programovém období (2014–2020) má
na starosti administraci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programy přeshraniční spolupráce. Centrum je také hostitelskou organizací celoevropské
poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network. Dlouhodobá
zkušenost s realizací projektů podporovaných EU a vlastní řídicí a organizační systémy
umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i klientů
při dodržení vysoké kvality.
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Hledáme:
► nové kolegy a kolegyně do služebního i pracovního poměru z řad absolventů magisterských studijních oborů, kteří mají zájem o nabytí zkušeností v oblasti administrace
operačních programů spolu�nancovaných EU, v oblasti veřejných zakázek nebo v podpůrných činnostech ve státní správě.
Nabízíme:
► dynamicky se rozvíjející společnost
► dobrou dopravní dostupnost
► moderní vybavení kanceláří
► práci, která má smysl – budete pomáhat zvyšovat kvalitu života v regionech
► zázemí stabilní organizace
► podporu profesního rozvoje a vzdělávání
► 5 týdnů dovolené
► 5 dnů indispozičního volna
► zaměstnanecké bene�ty
► pružnou služební/pracovní dobu
Možnosti během studia:
• dohoda o provedení práce
• zkrácený pracovní úvazek

Hledané zaměření:
• ekonomika
• informatika
• HR
• strukturální fondy
• regionální rozvoj
• právo
• oblast veřejných zakázek

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• možnost zaměstnání osob se všemi stupni postižení

Centrum sociálních služeb Praha
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Žilinská 2769/2, Praha 4
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Kollárová,
vedoucí personálního oddělení
E-mail: dana.kollarova@csspraha.cz
Web: www.csspraha.cz
Centrum sociálních služeb Praha je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které
je jeho zřizovatelem. Tato organizace poskytuje prioritně terénní, ambulantní i pobytové
služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci. Rozsah činností realizovaných
CSSP zahrnuje služby především v oblasti sociální, ale jeho nedílnou součástí jsou také
některé služby zdravotnické a poradenské. Organizace zaměřuje svou činnost i na sféru
odborného vzdělávání a metodickou a koncepční aktivitu v oblasti sociálních služeb na
území Prahy. CSSP bylo založeno v roce 1998, a to spojením několika do té doby samostatných rozpočtových organizací. V současné době je tak jednou z největších sociálních
organizací v hlavním městě Praze a také pevně ukotveným systémem vzájemně provázané
a navazující pomoci občanům.
Hledáme:
► odborné pracovníky v oborech sociální práce, psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a zdravotnictví
Nabízíme:
► zázemí významného poskytovatele sociálních služeb na území hlavního města Prahy
► spolupráci s předními odborníky v oblasti sociální práce, psychologie, psychiatrie, odborníky na problematiku bezdomovectví a dalších závažných sociálních problémů
► osobní rozvoj a vzdělávání, zaměstnanecké bene�ty
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž

Hledané zaměření:
• sociální práce, sociální pedagogika
• psychologie
• medicína/psychiatrie
• pedagogika

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• na vybrané pozice
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Česká pojišťovna, a. s.

Česká spořitelna, a. s.

Na Pankráci 123, Praha 4
Kontaktní osoba: Petra Heinzová,
specialista náboru
E-mail: petra.heinzova@ceskapojistovna.cz
Web: www.ceskapojistovna.jobs.cz

Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Kontaktní osoba: Josef Jankovský,
HR – campus hiring
E-mail: jjankovsky@csas.cz
Web: www.velkemoznosti.cz

Jsme univerzální pojišťovnou s více než 190letou bohatou tradicí poskytování životního
i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstáváme
největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna je součástí mezinárodní
skupiny Generali, která působí již od roku 1831 na poli pojišťovnictví, �nančnictví a bankovnictví a v současné době je vlivnou silou ve více než 60 zemích světa.

Česká spořitelna je významná banka, která svým zaměstnancům dává velké možnosti.
Staňte se součástí našeho početného týmu, který koncentruje různorodý talent, vědomosti a zkušenosti. Učte se od osobností, které udávají trendy a nastavují směr českému
bankovnictví. Pracujte v inspirativním prostředí, kde vládne přátelská atmosféra. Rozvíjejte
svůj potenciál prostřednictvím kreativních workshopů, odborných školení či spolupráce se
špičkovými kouči. Najděte práci, která vás skutečně bude bavit, a tvořte velké věci.
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Hledáme nové kolegy, kteří chtějí pracovat v prostředí, kde:
► jsme tým s chutí pracovat a být úspěšný,
► nám k tomu slouží moderní pracovní prostředí a nástroje komunikace (smartphone
aplikace, tablety apod.),
► nežijeme pouze prací, rádi se setkáváme i mimo pracoviště,
► využíváme �exibilní pracovní dobu a v některých týmech pracujeme i z domova,
► rádi sportujeme a poměřujeme naše síly na letních sportovních hrách a v ČP lize,
► nezapomínáme ani pomáhat potřebným okolo nás a organizujeme např. dobrovolnické akce,
► jsme díky tomu skutečnými profesionály ve svém oboru a každý den pracujeme na
svém dalším zlepšení.
Zažijte atmosféru České pojišťovny, zhlédněte virtuální prohlídku na našich webových
stránkách.
Nabízíme:
► pomoc při psaní závěrečných prací – naši zaměstnanci, specialisté různého zaměření,
podporují studenty při tvorbě jejich odborných prací (ať už formou vedení, konzultací
či poskytováním dat a informací nezbytných pro výzkumnou část práce),
► dny otevřených dveří – pravidelně zpřístupňujeme zájemcům z řad studentů naše pracovní prostředí,
► praxe při studiu – studentům vysokých škol jsme schopni zajistit bezplatné praxe a stáže ve vybraných útvarech naší společnosti,
► uplatnění pro studenty na některých pozicích, které nabízíme.
V České pojišťovně mají zaměstnanci maximální příležitost rozvíjet svůj potenciál. Každý je
u nás vnímán jako talent.
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž
• brigáda

Hledané zaměření:
• pojišťovnictví
• administrativa
• personalistika a lidské zdroje
• IT
• ekonomika a �nance

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• jsou v nabídce
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Hledáme:
► Hledáme inovativní studenty a absolventy, kteří se nebojí přijít s nápadem a jsou
otevřeni výzvám. Konkrétní požadavky a kritéria pro přihlášení do výběrového řízení
mohou zájemci o Trainee program či ostatní pracovní pozice nalézt v přehledu volných
míst na www.velkemoznosti.cz.
Nabízíme:
► Česká spořitelna je největší banka na českém trhu, a zájemci se tak mohou vydat téměř
kamkoli. Vyzkouší si práci v různých odděleních, poznají osobnosti z různých oborů a
přijdou na to, co je opravdu baví. Věříme, že každý zapálený talent u nás najde uplatnění.
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž
• brigáda
• Trainee program

Hledané zaměření:
• ekonomika
• informatika
• HR
• obchod
• ostatní
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Česká správa
sociálního zabezpečení

Česká televize
Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4 – Podolí
Kontaktní osoba: Michaela Jochová,
specialista lidských zdrojů
E-mail: michaela.jochova@ceskatelevize.cz
Web: www.ceskatelevize.cz

Křížová 25, Praha 5
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Poplsteinová,
vedoucí oddělení personální práce
E-mail: hana.poplsteinová@cssz.cz
Web: www.cssz.cz
Česká správa sociálního zabezpečení je výjimečnou �nančně správní institucí v ČR. Spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů, mezi něž se řadí jak důchodci (více než 2,9 mil.), tak
zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a další občané. Vyplácí
každý měsíc přes 3,5 mil. důchodů a měsíčně přes 200 tisíc dávek nemocenského pojištění.
Do působnosti ČSSZ patří úspěšný výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti. Tyto příjmy tvoří cca 1/3 státního rozpočtu ČR. Součástí
ČSSZ je rovněž lékařská posudková služba. Organizace plní úkoly vyplývající z mezistátních
úmluv o sociálním zabezpečení a koordinačních nařízení EU. Je podřízena Ministerstvu
práce a sociálních věcí ČR. Jejím krédem je být moderní, klientsky orientovanou institucí,
která plně využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
Hledáme:
► absolventy vysokých škol bakalářského i magisterského studijního programu
Nabízíme:

► zaměstnání v rámci ČR ve služebním či pracovním poměru v ústředí ČSSZ i okresních
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správách sociálního zabezpečení

► ubytování v ubytovně hotelového typu pro mimopražské zaměstnance se služebním

působištěm v Praze

► možnost dalšího vzdělávání
► pružnou pracovní dobu
► 5 sick days

Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž
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Hledané zaměření:
• ekonomika
• informatika
• HR
• veřejná správa
• společenské vědy
• jazyky
• právo
• lékařství

Česká televize je ambiciózním vysílatelem, který svým divákům přináší to nejlepší nejen z
české, ale i zahraniční tvorby a spolupracuje s nejtalentovanějšími tvůrci a herci. Svá studia
má ve třech největších českých městech. Vedle televizní tvorby se podílí také na tvorbě
�lmové, a je tak největším �lmovým koproducentem v České republice a nejpevnějším
pilířem tuzemské kinematogra�e. Roli média veřejné služby plní nejen pestrou programovou nabídkou, ale také podporou mnoha charitativních a neziskových aktivit, kulturních
projektů a festivalů.
Hledáme:

► studenty posledních ročníků VŠ do programu ČT start – výhodou alespoň krátká praxe

v oboru

► na krátkodobé stáže ve Zpravodajství studenty se zájmem o televizní novinařinu, kteří

mají čas alespoň 2,5 dne v týdnu strávit v redakci

Jak se přihlásit?
Na kariérních stránkách České televize zveřejňujeme všechny vypsané stáže. Přihlášení je
možné přes odpovědní formulář, který najdete u každého inzerátu.
Nabízíme:

► Celoroční program dlouhodobých stáží ČT start – na rok se stanete součástí týmů těch

nejlepších profesionálů, od kterých se budete moci učit. Budete spolupracovat na dlouhodobých projektech. Je pro vás také připravena řada školení a workshopů.
► Program krátkodobých stáží – potřebujete-li povinnou praxi do školy, nabízíme i krátkodobé stáže (maximálně dvouměsíční).
► Program krátkodobých stáží na Zpravodajství – průběžně hledáme studenty, kteří s
námi chtějí společně tvořit mediální budoucnost České televize. Stáže se můžete zúčastnit v Redakci plánování a analýz a dále v krajských redakcích.
► Uplatnění napříč celou ČT.
Možnosti během studia:
• krátkodobé i dlouhodobé stáže
• diplomové práce
• brigády
• částečné úvazky

Hledané zaměření:
• žurnalistika, média
• PR, marketing
• informatika
• technika
• ekonomika
• právo
• obchod
• administrativa
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Český rozhlas

Skupina ČEZ

Vinohradská 1409/12, Praha 2
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Moravec,
personální specialista
E-mail: jan. moravec@rozhlas.cz
Web: www.rozhlas.cz

Duhová 425/1, Praha 4
Kontaktní osoba: Martin Klacián,
HR specialista pro nábor senior
E-mail: martin.klacian@cez.cz
Web: www.kdejinde.cz

Český rozhlas je národní kulturní instituce, jejímž posláním je služba veřejnosti, poskytování kvalitních informací, vzdělávání, kultury i zábavy. Naším hlavním cílem je přispívat
k ochraně a rozvoji základních hodnot demokratické společnosti. Chceme být vysoce
důvěryhodným, vyhledávaným a nezastupitelným sdělovacím prostředkem. Pro zajištění
dlouhodobé úspěšnosti Českého rozhlasu jako média veřejné služby je nezbytné rozvíjet
společnou �remní kulturu založenou na vzájemné spolupráci, důvěryhodnosti, rozvoji
a především orientaci na posluchače. Český rozhlas, to jsou čtyři celoplošné, čtyři digitální,
třináct regionálních rozhlasových stanic a jedna stanice vysílající do zahraničí v pěti světových jazycích.

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením nejen v České republice, ale i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny
v České republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo.
Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny �rem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických
zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ je také aktivní
na poli vědy i inovací, v celém regionu je lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.
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Hledáme:
► kolegyně/kolegy do všech oddělení ČRo
► právníky
► redaktory
► administrativní pracovníky
► IT pracovníky
► produkční

Hledáme:
► Aktuální nabídku pracovních pozic v celé Skupině ČEZ a akcí pro studenty a absolventy,
na kterých se můžeme setkat, najdete na http://kdejinde.jobs.cz.
Nabízíme:
► zaměstnání ve Skupině ČEZ, která se pravidelně umísťuje na prvních příčkách anket
o nejlepšího a ekonomicky stabilního zaměstnavatele
► práci, v rámci níž si budete dále rozvíjet znalosti a zkušenosti

Nabízíme:
► zázemí velké, stabilní a prestižní mediální společnosti
► odpovídající �nanční ohodnocení
► zajímavou práci a seberealizaci
► možnost dalšího vzdělávání
► týden dovolené, stravenky, multisport karty, �remní stravování, příspěvek na důchodové připojištění, slevy u partnerů, kavárnu a další bene�ty
► přátelský tým kolegů
Možnosti během studia:
• trainee program/vzdělávací program
v rámci Tvůrčí skupiny elévů
• částečný/plný úvazek
• praxe nebo stáž
• brigáda
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Hledané zaměření:
• ekonomika
• informatika
• HR
• PR
• marketing
• jazyky
• žurnalistika
• právo
• jiné produkce, dramaturgie

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• ano, dle charakteru pozice

Možnosti během studia:
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž

Hledané zaměření:
• technické
• ekonomické
• energetické

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• pozice vhodné pro osoby se zdravotním postižením jsou označeny

A B S O LV E N T 2017  Z A M Ě S T N AVAT E L É

22

D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR
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Vyskočilova 1481/4, Praha 4
Kontaktní osoby: Dana Břinková, personalistka;
Michal Kratochvíl, marketingový specialista
E-mail: brinkova@das.cz, kratochvil@das.cz
Web: www.das.cz
Jsme největším evropským specialistou na právní ochranu. Služba, kterou poskytujeme již
více než 22 let v České republice, pomáhá lidem v běžném životě i při podnikání. Vyřešili
jsme již přes 190 000 právních kauz a poskytli více než 203 000 právních porad. Poptávka
po našich službách stále stoupá. Sjednáním právní ochrany získá náš klient ochranu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a až 1 000 000 korun na každý případ.
Naším motem je bránit slušné – právní ochrana pomáhá všem, kteří by jinak kvůli vysokým
nákladům na právní služby sami na pomoc nedosáhli. Ve své práci se opíráme o zkušenosti
a inovace z více než 100leté tradice �rmy i o naše mezinárodní zázemí – působíme v 18 zemích nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo třeba Jižní Koreji.
Chceme pomoci utvářet a bránit svět, ve kterém slušní lidé za svou poctivost neplatí, ale
naopak na ní mohou stavět. Práce u nás je tak především posláním – bráníme slušné lidi
před nespravedlností, nesmysly a zvůlí byrokracie, nejasnými podmínkami a neférovým
přístupem.
Hledáme:
► absolventy magisterského studia obor právo
Budeš poskytovat právní pomoc našim klientům z různých oblastí práva (náhrada škody,
pracovní právo, závazkové právo, sousedské právo atd.) a zpracovávat právní stanoviska.
Blízká spolupráce je i s obchodním týmem.
Budeš důležitým členem našeho týmu a budeš se podílet se na našem společném úspěchu. K tomu od nás dostaneš naši plnou podporu a dle tvých potřeb budeme budovat
a rozvíjet tvou kariéru.
Nabízíme:
► práci v prosperující a stabilní společnosti, která je jedničkou na trhu ve svém oboru
► zodpovědnou a zajímavou práci s možností seberealizace
► vzdělávací a rozvojové programy šité na míru
► relax na společných setkáních, outdoorových akcích a sportovních dnech
► �exibilní pracovní dobu
► velmi moderní prostředí
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• praxe nebo stáž

Hledané zaměření:
• právní
• informatické
• ekonomické
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Economia, a. s.

EURES

Pernerova 673/47, Praha 8 – Karlín
Kontaktní osoba: Dominika Jiříková,
HR konzultant
E-mail: dominika.jirikova@economia.cz
Web: www.economia.cz

Domažlická 5, Praha 3
Kontaktní osoby: Mgr. Michal Jelínek, Bc. Lukáš Vrtiška,
EURES poradce
E-mail: eures@aa.mpsv.cz
Web: www.eures.cz

Náš rozlehlý open space v srdci hipsterského Karlína je místem, kde se pracuje na neuvěřitelně rozmanitých projektech. Zastřešujeme velké množství webů, například Aktuálně.cz
a IHNED.cz, magazíny Žena.cz a Vaření.cz nebo freemailový portál Centrum.cz. Vedle inspirativních textů, fotek a infogra�k vyrábíme v našem newsroomu čím dál více videa, a to i ve
spolupráci s DVTV. Vzniká tu deník Hospodářské noviny, časopisy Ekonom a Respekt a řada
dalších titulů v tištěné i digitální podobě. Věříme, že print je stále atraktivní, ale naše budoucnost je rozhodně digitální. Velký prostor pro seberealizaci tu spočívá v širokém spektru profesí – od vývojářů až po obchodníky. Základem našeho podnikání je kvalitní obsah,
ten se snažíme k našim uživatelům, čtenářům a divákům dostat na různých platformách.

EURES (Evropské služby zaměstnanosti, angl. European Employment Services) je síť, ve
které spolupracují veřejné služby zaměstnanosti. Posláním sítě EURES je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil ve všech 28 členských státech EU, v rámci Evropského
hospodářského prostoru a ve Švýcarsku.

Hledáme:
► mladší i starší, redaktory, obchodníky, vývojáře nebo machry přes Digital
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Díky našemu širokému záběru máme místo pro každého, kdo projeví zájem, chuť a odhodlání.
Nabízíme:
► Studuješ a chceš praxi v oboru? Hledáme stážisty!
• do vývojářských týmů
• do redakce
► Nebo hledáš full time? Najdi si místo v jednom z našich týmů:
Produkt & IT
• PHP vývojář
• Linuxák
• Uxák a další
Redakce & specialisté
• redaktor
• marketingový specialista
• �nanční kontrolor a další
Business
• Account manager
• specialista distribuce
• specialista �remní propagace a další
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž
• brigáda

Hledané zaměření:
• žurnalistika
• informatika
• ekonomika
• obchod
• ostatní
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Hledáme:
► uchazeče o práci, kteří mají zájem se přestěhovat do jiné země kvůli práci či studiu
► zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat pracovníky ze zahraničí
Nabízíme:
► Jedním z mnoha úkolů sítě EURES je poskytovat služby všem občanům, kteří mají zájem
využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování služeb EURES občanům i zaměstnavatelům je umožněno nejen pomocí databáze zveřejněné na EURES – národním
portálu pracovní mobility, ale také pomocí informační a poradenské služby nabízené
EURES poradci působícími na úřadech práce každé zúčastněné země.
Hledané zaměření:
• ekonomické
• lékařské
• informatické
• HR
• jazykové
• ostatní
Projekt je spolu�nancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
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ExxonMobil BSC Czechia, s. r. o.
Vinohradska 151/2828
130 00, Praha 3, Czech Republic
Recruitment:
recruitmentCZ@exxonmobil.com
careers.exxonmobil.com
www.exxonmobil.cz
Company pro�le
ExxonMobil Corporation operates a network of Business Support Centres around the world
that support our global operations and customers and is seeking quali�ed candidates for
the Business Support Center in Prague.
ExxonMobil Business Support Center Czechia, s. r. o. was established in 2004. BSC Prague
employees currently represent around 70 nationalities and provide business services to
internal and external clients in 22 languages.
Our hiring philosophy is based on the principle of career development. ExxonMobil hires
employees and provide opportunities for them to develop within a function (department)
and in other functions over their career.
► We look for new employees for the following departments:
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Treasurer‘s Credit, Procurement, Payables, Human Resources, Fuels & Lubricants, Chemicals and Lubricants European Technical Helpdesk.

70% of employees are between 25 and 34 years of age and half of the BSC population in
Prague has non-Czech citizenship.
There are many employee initiatives supported by the company such as EESI (Exxon
Mobil Energy Saving Initiative), Inclusion & Diversity, WIN (Women Interest Network), Pride
(People for Respect, Inclusion, and Diversity of Employees), Toastmasters (Communication and Leadership Development) or Day of Caring & Donations (active participation in
community involvement).
We look for:
• Fluent in English (other language is an advantage).
• Communication skills.
• Good knowledge of Microsoft Office.
• General attention to detail.
• Strong team player.
• High motivation and proactive mind set.
• Flexibility.
We offer:
• Working in a multinational environment.
• Daily contact with international customers developing your communication and language skills.
• Opportunities for personal and professional development via training sessions.
• A competitive salary and bene�ts package.
• Opportunities for travelling.

Fond dalšího vzdělávání
Projekt Cesta pro mladé
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Na Maninách 876/7, Praha 7
E-mail: info@cestapromlade.cz
Web: www.cestapromlade.cz
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, realizuje projekt Cesta pro mladé,
který propojuje studenty a �rmy formou stáží. Stáže probíhají ve �rmách, u podnikatelů, ve
veřejné nebo neziskové sféře. Díky stáži získáte praxi, cenné kontakty, zkušenosti a možná
i příslib zaměstnání. Po celou dobu stáže vám bude své vědomosti předávat zkušený pracovník – mentor. Docházku si naplánujete tak, abyste měli čas na studium i pro sebe. Pokud
si nevyberete z aktuální nabídky stáží, můžeme vám domluvit stáž ve vámi vybrané �rmě.
Přispíváme na cestovné a ubytování, takže můžete stáž absolvovat i v jiném městě, než kde
žijete nebo studujete.
Projekt Cesta pro mladé je �nancován pomocí ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Hledáme:
Na stáž se mohou hlásit
► studenti posledních čtyř semestrů VŠ (bakalářského i magisterského studia) nebo VOŠ
► studenti posledního ročníku střední školy
► studenti jednoletých jazykových škol
Podmínkou je prezenční studium a věk do 26 let včetně (do 28 let v případě doktorského
studia).
Nabízíme:
► stáže ve �rmách na mnoha pozicích po celé České republice
► kromě praxe v rámci stáže zdarma také kurz měkkých kompetencí a individuální kariérové poradenství
► certi�kát o absolvování stáže po úspěšném ukončení docházky
Možnosti během studia:
• stáž

Hledané zaměření:
• ekonomické
• informatické
• HR
• marketingové
• jazykové
• �nanční
• administrativní
• strojní
• stavební
• lékařské
• přírodovědecké
• ostatní
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Grafton Recruitment, s. r. o.

30

31

Palladium, Na Poříčí 3a, Praha 1
E-mail: temps@grafton.cz
Web: www.grafton.cz

�����������������

Hledáme:
► studenty i absolventy se zájmem o krátkodobé brigády i částečné úvazky
► absolventy bez praxe se zájmem o HPP
Nabízíme:
► více než tři tisíce pozic napříč všemi obory
► umístění kandidátů do soukromého i státního sektoru
► HPP, částečný úvazek, krátkodobé brigády s �exibilní pracovní dobou
► technicky specializovaným uchazečům servis v pobočce Grafton Technologies zaměřené na pozice z IT a Engineeringu
► přehled o pracovním trhu, mzdách i aktuálně nabízených bene�tech a volných pracovních pozicích (pro každého uchazeče naši pracovníci vyberou tu nejlepší nabídku
a provedou ho výběrovým řízením od prvního pohovoru po �nální nabídku)
► síť čtrnácti poboček po celé ČR
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• praxe nebo stáže
• brigáda
• další
Máme otevřeno více než tři tisíce pracovních pozic ve všech oborech. Najdeme práci
i vám!

���������������
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Jsme předním poskytovatelem řešení pro nábor, agenturní zaměstnávání, talent management, FDI projekty a lidské zdroje s více než 30 lety zkušeností. Jako takoví jsme jednou
z největších nezávislých společností v Evropě, která vyhledává zaměstnance napříč všemi
sektory a pracovními pozicemi.
Grafton Recruitment je diverzi�kovaná personální agentura, která působí v šesti zemích –
Česká republika, Irsko, Maďarsko, Polsko, Severní Irsko a Slovensko – s 35 pobočkami a více
než 500 zaměstnanci. V minulém roce jsme umístili přes 5 500 kandidátů na hlavní pracovní poměr, zajistili společnostem cca osm tisíc dočasně přidělených zaměstnanců a zpracovali více než 18 tisíc výplatních listin. Jsme specialisty ve více než třiceti odvětvích.
Nabízíme �rmám efektivní řešení v otázkách náboru, ať už se jedná o jednorázové vyhledání zaměstnance nebo velkoobjemové nábory pro soukromý i veřejný sektor. Specializujeme se dále na agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělování. Nabízíme řešení
na míru v oblasti outsourcingu nebo kompletní zajištění servisu náboru řízením celého
procesu jako hlavní dodavatel. Dodáváme i outplacementové služby a poradenství nebo
výběr zaměstnanců pomocí assessment center či speciálních testů a dodatečně nabízíme
poradenský servis v oblasti lidských zdrojů.

Honeywell
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V parku 18, Praha 4, 148 00
Kontaktní osoba: Ondřej Petráš,
Staffing Manager
E-mail: UR_CZ@honeywell.com
Web: https://www.honeywell.com/careers

Hledáme:
► Nejčastěji obsazované pozice
Cash Application Specialist
Credit Controller
Credit Analyst
HRS Operations Specialist
Contract Manager
Accountant
Research Engineer
Software Developement Engineer
Nabízíme:
► volné pracovní pozice pro čerstvé absolventy
► spolupráce na projektech a výzkumech
► mezinárodní prostředí a denní využití cizích jazyků
► karierní růst a variabilita
► exkurze, workshopy a prezentace
► možnost cestování do zahraničí
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• Internship
• praxe nebo stáž
• brigáda
• Trainee program

Hledané zaměření:
• ekonomické
• právní
• HR
• jazykové
• IT
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Společnost Honeywell zaujímá přední postavení v různých odvětvích průmyslové výroby a
vývoje technologií. Svým zákazníkům celosvětově poskytuje řešení v oblasti letectví, regulační a řídící techniky, dopravních systémů, speciálních materiálů a ochranných pomůcek.
V České republice působí v Praze, Brně a v Olomouci.
V současné době pracuje v Praze přes 700 zaměstnanců z mnoha zemí celého světa, čímž
tvoří unikátní multikulturní prostředí, díky kterému jsme schopni nabízet podporu zákazníkům v mnoha různých světových jazycích.
V Praze naši zaměstnanci reprezentují širokou škálu profesí od administrativy, nákupu,
prodeje, podnikových �nancí, zákaznické podpory, až po vývojové a letecké inženýry či
odborníky v oblasti práva, komunikace a lidských zdrojů.

IKEA Česká republika, s. r. o.
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Skandinávská 1/131, Praha 5 – Zličín
Kontaktní osoba: Ladislav Onderka,
HR Generalist CZ, HU, SK
Email: ladislav.onderka@ikea.com
Jsme různorodá skupina realistických, přímých lidí, které baví vše okolo zařizování domácnosti. Pocházíme z různých částí světa, ale všichni věříme ve stejnou inspirující vizi „vytvářet
lepší každodenní život pro co nejvíce lidí“. Tato vize je založena na humanistických hodnotách, které máme rovněž společné. Vše se nese v duchu pospolitosti a nadšení. Pracujeme
tvrdě, ale baví nás to. Neustále hledáme lidi, kteří sdílejí naše pozitivní postoje a hodnoty.
Jako student můžeš začít na pozici, na níž nejlépe využiješ svůj talent, a pokračování tvé
kariéry je jen na tobě. IKEA nabízí práci v různých oblastech: v obchodním domě, servisní
organizaci, nákupní organizaci anebo v některém z výrobních závodů IKEA.
Péče o lidi, diverzita a inkluze jsou principy, které jsou pro nás v IKEA velmi podstatné a přínosné. Každý jsme jiný a právě naše rozdílnost přispívá k tvořivosti a podporuje náš růst.
V IKEA vytváříme prostředí, kde se naši zaměstnanci cítí oceňováni právě za svou jedinečnost, za svůj osobní a různorodý talent a kde každý může být sám sebou.
Pracovat u nás je jako pracovat s přáteli. Všichni si tykáme a oslovujeme se křestními jmény, nikoliv pozicemi a tituly. Se svým vedoucím nebo s ředitelem si můžeš sednout u kafe
a otevřeně si popovídat.
Hledáme:
► Věříme v rovné příležitosti a ve férové zacházení. Nehledíme na věk, pohlaví, ani národnost. Vzdělání je pro nás jen vstupním údajem. Mnohem důležitější je, jestli sdílíš naše
hodnoty, máš chuť pracovat s kolegy i na sobě, chceš se učit novým věcem a nebojíš se
dělat chyby.
Nabízíme:
► jedinečné kariérní možnosti a příležitosti k dalšímu vzdělávání
► možnost vyzkoušet si různé role a funkce nebo práci v zahraničí
► možnost navrhnout si vlastní kariérní cestu podle svého plánu rozvoje a svých cílů, budeme tě v ní podporovat
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Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž
• brigáda

Hledané zaměření:
• ekonomika
• informatika
• HR
• PR
• jazyky
• Retail
• Management
• jiné
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INEX-SDA

James Cook Languages, s. r. o.

Varšavská 30, Praha 2
Kontaktní osoba: Marek Šurkala,
PR koordinátor
E-mail: pr@inexsda.cz
Web: www.inexsda.cz

Na Florenci 2116/15, Praha 1
Kontaktní osoba: Olga Al Robai,
Recruitment Coordinator
E-mail: recruitment@jcl.cz
Web: http://nabor.jcl.cz/

INEX-SDA je nestátní nezisková organizace zabývající se mezinárodním dobrovolnictvím
a mezikulturním vzděláváním. Organizujeme workcampy s tématy ekologie, práce se seniory, dětmi a mládeží, renovace památek nebo komunitního rozvoje. Vzděláváme a školíme
globální rozvojová témata, mezikulturní vzdělávání a aktivní občanství. Realizujeme sportovně-vzdělávací kampaně, např. Fotbal pro rozvoj. Podporujeme partnery i jednotlivce
při realizaci jejich vlastních dobrovolnických projektů a vytváříme prostor pro propojení
s dalšími dobrovolníky v rámci našeho Dobrovolnického klubu.

Naše jazyková škola působí na českém trhu od roku 1999. Jsme specialisté na �remní
jazykové vzdělávání. Neustále se rozrůstáme, a v současnosti tak poskytujeme jazykové
služby více než 450 zajímavým �rmám a společnostem v České republice, na Slovensku
a v Polsku.
Víme, jak důležité je poskytovat klientům kvalitní a komplexní péči, a naši lektoři jsou právě
ti, kdo za nás mluví. Proto se o ně staráme, poskytujeme jim pohodlné a stabilní zázemí,
připravujeme celou řadu zajímavých workshopů a tréninků a umožňujeme jim osobní
rozvoj i kariérní růst.
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Hledáme:
► aktivní a zodpovědné občany, kteří se zajímají o dění v okolním světě a rádi by se prostřednictvím dobrovolnické aktivity podíleli na rozvoji tolerantní a otevřené společnosti
► aktivní, samostatné, zodpovědné a spolehlivé lidi na stáž, kteří mají možnost pravidelného pracovního zapojení na cca 15 hodin týdně po dobu čtyř měsíců
Nabízíme:
► účast na dobrovolnickém projektu, která umožní podílet se na zajímavých a prospěšných aktivitách a projektech
► možnost rozšířit si obzory, poznat mnoho lidí ze zahraničí a naučit se mnohému novému
► získání řady praktických zkušeností během stáže
► možnost poznat zázemí neziskové organizace s více než 25letou historií
Možnosti během studia:
• praxe nebo stáž

Hledané zaměření:
• dobrovolnictví
• jazyky
• neziskový sektor
• vzdělání
• mládež

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• v rámci projektu „Dobrovolnictví pro všechny“ je možný výjezd i osob se zdravotním
postižením
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Hledáme:
► absolventy či studenty VŠ se znalostí cizího jazyka
► Neváhejte nám zaslat svůj životopis.

Stačí mít
• pozitivní přístup
• nadšení
• ochotu dále se vzdělávat
• spolehlivost
• jazykový certi�kát (C1/C2)

Nabízíme:
► skvělé zázemí v centru Prahy
► připravené materiály pro výuku a vybavenou tištěnou i digitální knihovnu
► metodickou podporu
► profesionální a přátelský přístup
► pravidelné společné akce
► výuku ve významných českých a mezinárodních společnostech
► rozvrh na plný i částečný úvazek
► dostatek kurzů po celý rok
► odpovídající �nanční ohodnocení
Možnosti během studia:
• učení v rozsahu, který si sami určíte
• přizpůsobení lekcí vašemu rozvrhu
a časovým možnostem

Hledané zaměření:
• angličtina
• němčina
• čeština pro cizince
• ostatní jazyky (FJ, ŠJ, IT a další)
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Johnson & Johnson

MEC Czech, s. r. o.

Nádražní 762/32, Praha 5 – Smíchov
Kontaktní osoba: Šárka Bucharová,
Talent Acquisition Partner
E- mail: sbucharo@its.jnj.com
Web: www.careers.jnj.com/home

Rozkošného 1058/3, Praha 5
Kontaktní osoba: Eva Kouřilová,
Junior Account Manager
E-mail: eva.kourilova@mecglobal.com
Web: www.mecglobal.com
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Společnost Johnson & Johnson je největší zdravotnická společnost na světě, která se již
více než 130 let věnuje péči o zdraví lidí.
V České republice působí:
1) JNJ Global Business Services (Mezinárodní business centrum) – v oblasti �nancí, nákupu, HR a customer service spolupracujeme v rámci naší �rmy s celým regionem Evropa – Střední Východ – Afrika (EMEA);
2) Consumer Healthcare (Sektor spotřební) – výrobky z oblasti kosmetiky a osobní hygieny
(např. tyto značky: Johnson’s Baby, Listerine, O. B., Visine, Olynth nebo Nicorette);
3) Medical Devices & Diagnostics (Sektor zdravotnických prostředků a diagnostiky) – šicí
materiály na operace, kloubní náhrady, diabetologická péče, kontaktní čočky, atd.;
4) Janssen (Sektor farmaceutický) – výroba originálních léků, původně samostatná společnost, součást Johnson & Johnson již od roku 1961.
Hledáme:
► šikovné a cílevědomé kolegy do naší rozrůstající se pražské pobočky
► především absolventy, případně studenty schopné pracovat na plný úvazek
► z oborů lékařských nebo farmaceutických pro naše komerční divize
► z oborů jazykově, společenskovědně nebo ekonomicky zaměřených pro naše mezinárodní business centrum
Nabízíme:
► možnost získat práci v renomované mezinárodní společnosti
► možnost využít své vzdělání a získat hodnotné pracovní zkušenosti
► práci na základě �remního CREDO
► rozsáhlý balíček �remních bene�tů zaměřených na �exibilitu, zdravý životní styl, stejně
tak na možnosti dalšího vzdělávání
Možnosti během studia:
• plný úvazek
• Trainee program pro absolventy

Hledané zaměření:
• jazykové
• ekonomické
• HR
• lékařské
• farmaceutické
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Jsme mediální agentura se silným postavením na trhu. Žijeme v mediálním prostředí a světě
reklamy. Analyzujeme, plánujeme, implementujeme a vyhodnocujeme kampaně značek,
které hýbou světem. Jsme ambiciózní a máme rádi data a nové technologie. Investujeme
do svých lidí, abychom se mohli neustále zlepšovat ve všem, co děláme. Challengujeme se
navzájem, abychom dosáhli nejlepších výsledků. Máme rádi po práci legraci.
Hledáme:
► nadšené nové kolegy z řad absolventů, kteří s námi budou sdílet vášeň pro zajímavé
kampaně a dění v mediálním světě,
► budou se společně s námi podílet na tvorbě komunikační strategie a přispějí svým dílem do celkového doporučení, které pro klienty vytváříme,
► všechny, kteří se neustále chtějí posouvat a vzdělávat,
► které baví dynamický trh a to, že jsou jeho součástí,
► které baví přemýšlet out of the box, a ty, kteří rádi přichází s novými nápady.
Nabízíme:
► práci v agentuře, která má silné postavení v celosvětovém měřítku
► možnost podílet se kampaních velkých klientů, jako jsou např. Vodafone, Huawei, Tiffany, Henkel nebo Česká spořitelna
► �remní bene�ty, účast na zajímavých akcích a vzdělávacích workshopech
Agenturní práce je týmová, neustále se učíme novým věcem. Dlouhodobě utužujeme náš
kolektiv a je pro nás důležitá �remní kultura.
Možnosti během studia:
• částečný i plný úvazek
• pomoc s diplomovou či bakalářskou prací
• praxe nebo stáž
Hledané zaměření:
Záleží nám na individuálních schopnostech a dovednostech, ale základní orientace v marketingu a online médiích je určitě výhodou. Bližší jsou nám obory marketingového zaměření.
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Microsoft, s. r. o.

41

Building Delta, BB Centrum
Vyskočilova 1561/4a, Praha 4
Kontaktní osoba: Daniela Čapková,
CEE recruiter
E-mail: a-dacapk@microsoft.com
Web: www.microsoft.cz
Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, u něhož jsou mobilita a cloud na prvním
místě. Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více.
Pomáháme organizacím i vládám v Česku a na Slovensku inovovat a měnit svět pomocí
digitálních technologií a zařadit se tak mezi nejinovativnější ekonomiky světa. Microsoft
Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila
činnost v roce 1992, slovenská o tři roky později. Na podzim 2015 jsme se spolu s pražskou
divizí Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká
republika a Slovensko. Na podzim 2016 bylo v Praze otevřeno vývojové centrum Microsoft
Dynamics.
Hledáme:

► talenty s osobitým přístupem k práci, s nápady, nadšením a chutí dělat nové věci
► absolventy, kteří nezůstanou na jednom místě, ale mají ambice se vzdělávat, učit a po-

souvat dál

Imagine the impact you can make!
Find your dream job
Apply today: www.aka.ms/microsoftunijobs

Nabízíme:
zajímavou práci v oblasti IT a moderních technologií
prostředí tvořené lidmi
přirozenou diverzitu
svobodu a prostor realizovat své vlastní nápady
moderní styl práce a plnou �exibilitu (práce odkudkoliv a kdykoliv)
možnosti pro studenty v podobě stáží a programu MACH (Microsoft Academy of College Hires) pro čerstvé absolventy
► mentoring a kariérní postup
►
►
►
►
►
►

Možnosti během studia:
• stáž pro studenty posledních ročníků
• částečný úvazek
• program MSP (Microsoft Student Partner)

Hledané zaměření:
• Sales & Technical Sales
• IT (Consulting, Project Management)
• Marketing
• Finance
• Services & Technical Support
• technologická evangelizace
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V Microsoftu si každý najde své. Moderní technologie mění svět. Buďte u toho!
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Ministerstvo dopravy
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nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Hrdinová,
ředitelka odboru
E-mail: veronika.hrdinova@mdcr.cz
Web: https://www.mdcr.cz

Hledáme:
► Absolventky a absolventy magisterského programu právo a právní věda ve studijním
oboru právo, kteří u nás mohou zahájit kariéru či uplatnit svoji zkušenost a prohloubit
praxi.
Mezi nejčastěji využívané obory práva patří správní právo hmotné a procesní, �nanční
právo, občanské právo, právo Evropské unie, ústavní právo či mezinárodní právo veřejné.
Právní vzdělání lze uplatnit při činnostech, jako je tvorba právních předpisů, sjednávání mezinárodních smluv, zadávání veřejných zakázek, vedení správních řízení, vnitřní
a vnější kontrola nebo zastupování státu v řízení před soudy.
Nabízíme:
► odborně zajímavou, pestrou, tvořivou a společensky užitečnou práci budovanou na
principech nestrannosti, předvídatelnosti, přiměřenosti, součinnosti, odpovědnosti,
otevřenosti, vstřícnosti a úcty k právu
► řadu bene�tů – například jazykové a jiné odborné vzdělávání, 5 týdnů dovolené, 5 dnů
indispozičního volna, �exibilní pracovní dobu, Multisport kartu, bene�tní poukázky
Unišek+, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění či možnost umístění dítěte od 2 let věku do dětské skupiny
Možnosti během studia:
• v současné době nenabízíme uplatnění během studia
Hledané zaměření:
• právní, s aktivním zájmem o naplňování a obhajobu veřejných zájmů, zdokonalování
systému státní správy a posilování demokratického právního státu
Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• podporujeme rovnost a různorodost, proto vítáme zájem osob se zdravotním postižením
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Doprava je jednou z důležitých domén národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky
všechny oblasti veřejného i soukromého života, včetně podnikatelské sféry. Ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy je Ministerstvo dopravy (MD). Odpovídá za tvorbu
státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. V rámci
ministerstva jsou řešeny stěžejní otázky silniční, drážní, vodní a letecké dopravy. Realizaci
schválených koncepcí a zajištění rozvoje svěřených odvětví zabezpečuje MD prostřednictvím podřízených organizací.
Na 450 státních zaměstnanců a zaměstnanců MD pracuje v historicky cenné budově v centru Prahy. Jsme zodpovědným zaměstnavatelem a rádi vám umožníme nastartovat u nás
kariéru.

Ministerstvo �nancí
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Letenská 15, Praha 1
Kontaktní osoba: Bc. Vlasta Hanzlíková,
oddělení výběrového řízení, odbor personální
E-mail: vlasta.hanzlikova@mfcr.cz
Web: www.mfcr.cz

Aktuálně obsazujeme zhruba 200 volných pozic.
Pestré možnosti uplatnění pro absolventy:
právních,
ekonomických,
veřejnosprávních, ale i jiných oborů...
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•
•
•

Chcete se podílet na řízení státu?
Bránit stát v mezinárodních arbitrážích?
Regulovat hazard?
Připravovat státní rozpočet?
Láká vás hospodaření s majetkem státu?
Zajímá vás práce v auditním orgánu?
Je pro vás výzvou tvorba daňových zákonů?
Zajímáte se o bankovnictví/pojišťovnictví?
Chcete se věnovat mezinárodním vztahům a odborné pomoci rozvojovým
zemím?

•
•
•
•
•
•
•
•

Nabízíme:
zajímavou a motivující práci u prestižního zaměstnavatele
stáže, praxe pro studenty
systém průběžného vzdělávání
možnost zahraničních studijních pobytů a stáží např. v institucích EU
pružnou pracovní dobu
5 týdnů dovolené
5 dní indispozičního volna
6 dní studijního volna
příspěvek na sportovní, rekreační, kulturní či zdravotní účely

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sledujte vyhlášená výběrová řízení na obsazení volných služebních míst na
úřední desce Ministerstva �nancí.
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/uredni-deska

Hledáme:
► nové kolegy/kolegyně aktuálně na zhruba 200 volných pozic
► absolventy právních, ekonomických, veřejnosprávních, ale i jiných oborů
Nabízíme:
► zajímavou a motivující práci
► možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu, systém průběžného vzdělávání
► možnost zahraničních studijních pobytů a stáží, např. v institucích EU
► pružnou pracovní dobu, homeoffice
► možnost zkrácených úvazků
► příspěvek na sportovní, rekreační, kulturní či zdravotní účely (v roce 2017 činí 8 000 korun), stravování ve vlastní jídelně nebo stravenky
► 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna, 6 dní studijního volna
► odměny při významných osobních a pracovních výročích
► zvýhodněnou nabídku dovolené v resortních rekreačních zařízeních
► resortní sportovní hry
► podporu dárcovství krve formou �nanční odměny
► umístění dětí v dětské skupině Korunka, kde se o ně postará tým profesionálů
► zábavné i poučné akce pro děti a rodiče
Možnosti během studia:
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž

Hledané zaměření:
• právní
• ekonomické
• veřejnoprávní
• informatické
• HR
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Ministerstvo �nancí hledá nové kolegyně a kolegy

Ministerstvo �nancí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky,
státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu ČR, �nanční trh s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem v rozsahu působnosti Komise pro cenné papíry, dále pro daně, poplatky
a clo, �nanční hospodaření, �nanční kontrolu, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci
devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic,
pro tomboly, loterie a jiné podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku
státu, pro věci pojišťoven, penzijních fondů, ceny a pro činnost zaměřenou proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376, Praha 2
Kontaktní osoba: Ing. Radka Klimešová,
ředitelka personálního odboru
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: www.mpsv.cz
Do kompetence ministerstva patří především sociální politika (sociální služby, sociální
dávky, rodinná politika, problematika zdravotně postižených apod.), sociální pojištění,
oblast zaměstnanosti (trh práce, podpora zaměstnanosti, zahraniční zaměstnanost apod.),
pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, evropská integrace a oblast čerpání �nanční pomoci z evropských fondů. Mezi organizace podřízené MPSV patří
Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce a Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí. MPSV je zřizovatelem pěti ústavů sociální péče – Centrum sociálních služeb Tloskov, Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch,
Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích, Centrum
Kociánka a Centrum sociálních služeb Hrabyně.
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Hledáme:
► absolventy zejména magisterských, ale i bakalářských studijních programů se zájmem
o práci v prestižní instituci státní správy v základních oborech činnosti MPSV
► absolventy studijních oborů především v oblasti sociální práce, práva, informatiky, ekonomie, ale i dalších oborů
Nabízíme:
► zajímavou a různorodou práci v rámci ústřední státní instituce
► zavedený systém dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
► využití znalostí a dovedností
► �exibilní pracovní dobu
► homeworking a další bene�ty – například stravenky, sick days a jiné
Možnosti během studia:
• částečný úvazek, dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr
• pomoc při vypracování diplomových nebo bakalářských prací z oborů zaměřených na činnost MPSV
• možnost realizace odborných stáží

Hledané zaměření:
• ekonomické
• informatické
• HR
• jazykové
• právní
• učitelské
• PR
• jiné

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• jsou v nabídce

Ministerstvo vnitra ČR

odbor azylové a migrační politiky
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Nad Štolou 3, Praha 7 – Letná
Kontaktní osoby:
Mgr. Ludmila Juránková, DiS., ministerský rada
Mgr. Michaela Vandová, ministerský rada
E-mail: ludmila.jurankova@mvcr.cz
michaela.vandova@mvcr.cz
Web: www.mvcr.cz
Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy a klíčovým ministerstvem, v jehož
gesci se nachází široké spektrum agend v oblasti vnitřních věcí. Pod odbor azylové a migrační politiky (OAMP), jeden z největších odborů MVČR, spadá cizinecká problematika:
zajišťuje legislativně koncepční, analytickou a realizační činnost týkající se migrace, azylu
a integrace cizinců, ale také spolupráci v rámci Evropské unie a mezinárodní spolupráci.
OAMP zastává důležitou pozici na poli vnitřního pořádku a bezpečnosti nejen v ČR, ale
vzhledem k členství také v celém Schengenském prostoru. Vysoká míra zodpovědnosti činí
OAMP stabilním a spolehlivým zaměstnavatelem. Chcete-li se podílet na našem poslání,
rádi vás uvítáme v týmu.
Hledáme:
► studenty i čerstvé absolventy z širokého spektra oborů
► loajální a učenlivé uchazeče se smyslem pro řád a organizaci práce připravené chápat
svou práci jako poslání a službu státu
► vybavenost znalostí cizího jazyka výhodou, nikoliv nutností
Nabízíme:
► pevné zázemí, jistotu, spravedlivé platové ohodnocení
► množství dalších bene�tů: stravenky či závodní stravování, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb, 5 sick days, pet-friendly office (některá pracoviště), další vzdělávání a možnost zahraničních výjezdů
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž
• �exibilní pracovní doba
• plný úvazek při kombinovaném studiu

Hledané zaměření:
• právní
• informatické
• ekonomické
• politologické
• bezpečnostní
• humanitní
• ostatní

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• na vybraných pracovištích
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Ministerstvo zemědělství

PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s. r. o.

Těšnov 65/17, Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Michael Forman,
ředitel odboru personálního
E-mail: michael.forman@mze.cz
Web: http://eagri.cz/public/web/mze/
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Ministerstvo zemědělství (MZ) je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, vodní
hospodářství, potravinářský průmysl a pro správu lesů, myslivosti a rybářství mimo území
národních parků, ve věcech veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče
o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům
zvířat.
MZ řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu ČR, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Českou plemenářskou inspekci, Státní pozemkový úřad a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
MZ ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem provádí opatření společných organizací trhů EU, přímé platby, národní doplňkové platby k přímým podporám,
programy strukturální podpory a programy rozvoje venkova. MZ vychází z vládní zemědělské politiky, z programového prohlášení vlády a ze Společné zemědělské politiky EU.
Možnosti dalšího vzdělávání, široký rozhled a získané zkušenosti ve státní správě lze využít
i při výběrových řízeních do institucí EU nebo na práci agrárního diplomata v zahraničí.
Nabízíme jistotu a stabilitu zaměstnání, osobní a odborný rozvoj, sladění pracovního
a osobního života.
Hledáme:
► absolventy bakalářských a magisterských programů se zájmem o práci ve státní správě
a v rezortu zemědělství
Oceníme jak dobré nápady čerstvých absolventů, tak zkušenosti kolegů s delší praxí.
Nabízíme:
► 5 týdnů dovolené a další volno pro státní zaměstnance
► pružná pracovní doba
► příspěvek na sport, rekreaci, zdraví a kulturu
► osobní rozvoj – jazykové a odborné kurzy, včetně účasti na odborných konferencích
► stravování ve vlastní jídelně
► sportovní a další akce pro zaměstnance
► perspektivu a seberealizaci díky samostatné a tvůrčí práci
Možnosti během studia:
• praxe nebo stáž
• konzultace diplomových nebo bakalářských prací

Hledané zaměření:
• právo a právní věda
• mezinárodní vztahy
• evropská studia
• informatika, softwarové technologie a management
• zemědělství
• ekonomie a administrativa
• jazyky
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Hvězdova 2c, Praha 4 – Pankrác
Kontaktní osoba: Jana Smolíková
Human Capital
E-mail: Jana.smolikova@pwc.com
Web: www.pwckariera.cz
V PwC usilujeme o vytváření důvěry a řešení důležitých problémů ve společnosti. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové, právní a poradenské služby, jimiž podporujeme naše
klienty při dosahování jejich cílů. PwC Česká republika je součástí celosvětové sítě �rem
s více než 233 tisíci lidí ve 157 zemích světa. V České republice budujeme s klienty důvěru
již 26 let.
V kancelářích v Praze, Brně a Ostravě je jim partnerem více než 1000 našich kolegů.
Rozhoduješ se, zda pracovat v automobilce, bance nebo malém rodinném podniku? Zkus
to s námi v PwC a nahlédni do všech z nich!
Hledáme:
► Někoho, kdo
• má analytické myšlení
• a komunikační schopnosti,
• umí přemýšlet v globálním kontextu,
• má cit pro byznys,
• umí zorganizovat nejen svůj den v práci,
• je sám sebou,
• utvoří si vlastní názor na věc.
V PwC máme mnoho příležitostí pro současné studenty vysokých škol, každoročně nabídneme stáž v některém z našich týmů více než stovce kandidátů.
Titul z konkrétní školy pro nás není rozhodující, kandidát musí prokázat svou vhodnost na
danou pozici a studium je jedním z dílků této skládačky.
Nabízíme:
► Dobrou partu – naši zaměstnanci jsou opravdoví týmoví parťáci. Pracovní vztahy často
přerůstají v dlouhodobé kamarádství. Takže tě nikdy nenechají ve štychu, poradí ti a pomohou v situacích, ve kterých se necítíš komfortně.
► Neustálý rozvoj – můžeš získat jak profesní kvali�kace a certi�káty, tak osobního kouče
a příležitost rozvíjet i svou osobnost.
► Vlastní směr – vyzkoušíš si různé typy práce na odlišných klientech. Můžeš tak najít a začít se pro�lovat v oblasti, která tě nejvíc zajímá a baví.
Možnosti během studia:
• praxe nebo stáž
• trainee program
• diplomová nebo bakalářská práce

Hledané zaměření:
• ekonomika
• informatika, IT
• technologie
• právo
• poradenství
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Siemens, s. r. o.
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Siemensova 1, Praha 13
Kontaktní osoba: Tereza Jägerová,
Talent Acquisition Specialist
E-mail: tereza.jaegerova@siemens.com
Web: www.siemens.cz

Hledáme:
► studenty/absolventy UK
► ty, kteří umí dobře alespoň jeden cizí jazyk
► ještě lépe ty, kteří mluví dvěma cizími jazyky
► týmové hráče
► běžné uživatele balíčku MS Office
► zodpovědné osoby
► dobře naladěné a prozákaznicky orientované zaměstnance
Zbytek tě naučíme.
Nabízíme:
► nový systém bene�tů
► pevně dané bene�ty: 5 týdnů dovolené, �exibilní pracovní doba, home office, mateřská
školka, příspěvek na stravování
► variabilní bene�ty: daný rozpočet s možností rozdělení mezi cafeterii, příspěvek na jazyky či na penzijní/životní pojištění, volbu čerpat dny volna navíc nebo si zakoupit akcie
společnosti
► individuální vzdělávací program
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• brigáda

Hledané zaměření:
• jazykové
• ekonomické
• informatické
• HR
• ostatní

Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením:
• zaměstnávání OZP jsme velmi nakloněni
V našem centru sdílených služeb zaměstnáváme několik OZP a jsme s nimi nadmíru spokojeni.
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Siemens patří mezi největší elektrotechnické �rmy v České republice a již více než 125 let
je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se
svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie,
výrobky a služby dodává zákazníkům soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens
pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2016 obrat přes 29 miliard korun.
Třebaže jsme elektrotechnický koncern, nehledáme pouze studenty/absolventy technických oborů. V Praze a Ostravě máme tzv. centrum sdílených služeb, v němž nachází uplatnění hlavně studenti/absolventi ekonomických, humanitních, ale i dalších netechnických
oborů. A to je důvod, proč jsme na UK. Hledáme tebe!
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vynecháno pro jejich druhou stránku

SmileCar, a. s.
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Řehořova 4, 130 00 Praha 3
Eliška Strakošová,
HR Generalista
E-mail: kariera@smilecar.com
Web: www.smilecar.com
SmileCar je mladá, rychle se rozvíjející �rma, která do České republiky přináší moderní způsob dopravy v podobě takzvaného peer-to-peer carsharingu (tedy sdílení aut mezi lidmi
navzájem). Naše služba fungující na principu sdílené ekonomiky spojuje lidi, kteří mají auto
a nepoužívají ho každý den, s lidmi, kteří ho potřebují jen občas. Třeba na výlet, stěhování
či dovolenou.
Na projektu jsme začali pracovat v průběhu roku 2016 a spustili jsme ho na konci března
letošního roku s cílem zefektivnit využívání vozového parku nejen v ČR. Náš koncept je
založen na vzájemné důvěře lidí, díky které můžeme nabídnout zábavnější, levnější i ekologičtější produkt, než nabízejí klasické autopůjčovny. Prostě věříme, že lidé jsou z podstaty
slušní a ochotní si vzájemně pomoci.
SmileCar si zakládá především na rychlosti a jednoduchosti. Celý proces registrace probíhá
během pár minut a bez nutnosti zdlouhavého papírování.

Nabízíme:
► bezva kolektiv pozitivních lidí, se kterými se rozhodně nebudeš nudit
► bezbřehý prostor pro tvé nápady a návrhy při tvorbě
► plnou podporu kreativního myšlení a iniciativy
► �exibilní pracovní dobu
► možnost půjčení �remního vozu
► ovoce, kávu a jiné dobroty na pracovišti
► teambuildingové a další volnočasové aktivity
► a především možnost budovat službu, která má smysl!
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• praxe nebo stáž
• brigáda

Hledané zaměření:
• marketing, PR
• informatika
• HR
• ekonomické
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Hledáme:
► Díky tomu, že se naší službě daří, můžeme se nejenom rozrůstat do dalších regionů, ale
zároveň máme prostor na to, přibírat k sobě do týmu další parťáky, kteří s námi budou
tahat za jeden provaz.
Jde nám hlavně o to, aby to byli lidé v pohodě, přátelští, spolehliví, se zájmem o auta
a v neposlední řadě ti, kteří s námi chtějí pracovat na službě, která má smysl.

StartupJobs

Státní zemědělský
intervenční fond

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Tereza Müllerová
E-mail: tereza@startupjobs.cz
Web: www.startupjobs.cz
Pomáháme vám najít práci, co má smysl a startupům nové členy do týmu.
StartupJobs je pracovní portál, kde na jedné straně stojí spousta startupů a zajímavých �rem, kde je práce výzvou a na druhé straně mnoho schopných lidí, kteří hledají práci, která
je bude bavit. My se snažíme tyto dva světy co nejlépe propojovat a ukázat všem, že hledat
si práci může být příjemné.
Hledáme:
► Lidi s ambicemi a velkou vizí, kteří se chtějí prací bavit.
Nabízíme:
► Pracovní příležitosti, které jinde nenajdete.
► Možnost spojit se s úspěšnými startupy a společně zlepšovat svět.
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Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• full time
• praxe nebo stáž
• brigáda

Hledané zaměření:
• IT
• Marketing
• Design
• Management
• Sales
• ostatní
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Ve Smečkách 33, Praha 1
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Bayerová,
vedoucí oddělení náboru a řízení ve věcech státní služby
E-mail: Katerina.Bayerova@szif.cz
Web: www.szif.cz/cs/kariera
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je jedinou akreditovanou platební agenturou
v ČR, která zemědělcům, lesníkům a potravinářům zprostředkovává �nanční podporu
z evropských a národních zdrojů. Žádosti o dotace administrujeme, proplácíme a zároveň
také kontrolujeme oprávněnost jejich užívání. V našem týmu pracuje 1 300 zaměstnanců
po celé ČR. Vedle pražské centrály máme ještě sedm regionálních odborů a 65 okresních
pracovišť. Jsme služebním úřadem podle zákona o státní službě.
Hledáme:
► právníky
► metodiky dotačních titulů
► referenty pro regionální pracoviště (administrátory žádostí, kontrolory a terénní inspektory)
► IT specialisty
► ekonomy
► další šikovné specialisty
Rádi uvítáme nejen kolegy s praxí, ale i čerstvé absolventy s nově nabytými teoretickými
znalostmi.
Nabízíme:
► Našim zaměstnancům nabízíme nejen řadu bene�tů a výhod, ale záleží nám především
na tom, aby chodili do práce rádi a cítili se v ní dobře. Proto vytváříme příjemné pracovní prostředí a staráme se, aby se každý stal důležitou součástí týmu. To celé ruku v ruce
se smysluplnou náplní každodenní práce. Rádi vás přivítáme v našich řadách.
Hledané obory:
• zemědělské
• právní
• ekonomické
• informatické
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STUDENT AGENCY, k. s.

Tesco Stores ČR, a. s.

Náměstí Svobody 17, Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Tomaštíková,
HR specialista senior
E-mail: gabriela.tomastikova@studentagency.cz
Web: www.studentagency.cz/kariera,
www.facebook.com/LideSTUDENTAGENCY

Vršovická 1527/68b, Praha 10
Kontaktní osoba: Vanda Ondráčková,
Talent Coordinator
E-mail: vondrack@cz.tesco-europe.com
Web: www.itesco.cz

Působíme na trhu již více než 20 let v oblasti cestovního ruchu a dopravy. Jsme vyzyvatelem na trhu, děláme věci nově, jinak a nebojíme se je udělat jako první – to je součást naší
�remní kultury.
Skupina STUDENT AGENCY se dnes zaměřuje na široké portfolio služeb – patříme mezi
nejvýznamnější autobusové a vlakové dopravce v České republice i na Slovensku, jsme
předním prodejcem letenek a zájezdů a také největší agenturou pro prodej jazykových
a pracovních pobytů v zahraničí. Provozujeme též pražskou taxislužbu TICK TACK. Naší
�remní �loso�í je poskytovat zákazníkům ty nejlepší služby za skvělé ceny.
Veškeré informace nejen o práci u nás najdete na www.studentagency.cz/kariera, a pokud
vás bude zajímat něco, na co nenajdete odpověď, ozvěte se nám nebo navštivte náš stánek
na veletrhu.
Hledáme:
► Naše týmy jsou otevřené studentům, absolventům i ostříleným profíkům.
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Nastartujte svoji kariéru společně s námi. Ať jste ještě student nebo čerstvý absolvent,
spojte svoji budoucnost s úspěšnou �rmou. Získejte náskok před ostatními a také zkušenosti, ze kterých budete těžit po celý život.
Nabízíme:
► klasické bene�ty jako stravenky a systém cafeterie
► odborná školení a jazykové kurzy
► zaměstnanecké slevy na naše produkty
► za společně odpracované roky dny volna navíc
► společné akce jako teambuildingy, sportovní akce nebo legendární vánoční večírek
v průběhu roku
Možnosti během studia:
• brigáda
• částečný úvazek
• praxe nebo stáže

Hledané zaměření:
• cestovní ruch
• technika
• ekonomika
• IT
• marketing
• další
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Tesco Stores ČR, a. s., se svými bezmála 14 000 zaměstnanci v obchodních jednotkách
různých formátů patří k největším soukromým zaměstnavatelům v České republice. Velkou
podporou obchodních jednotek je centrální kancelář v Praze, kde najdete zkušené odborníky z mnoha oblastí. Další velmi důležitou součástí společnosti je distribuční centrum,
složitý logistický uzel, přes který proudí zboží do našich obchodů. Společnost Tesco byla
založena v roce 1919 Jackem Cohenem ve Velké Británii, kde je v současnosti lídrem na trhu
maloobchodního prodeje.
Hledáme:
► nové trainees s ukončeným VŠ vzděláním (min. bakalářského stupně) maximálně před
dvěma lety
► s komunikativní znalostí AJ a ČJ
► s chutí cestovat a stěhovat se za prací po celé České republice
► se zaměřením na zákazníka a zájmem o oblast maloobchodu
► s odolností vůči stresu, �exibilitou, zodpovědným přístupem, zdravým sebevědomím
► s proaktivním přístupem a ambicí vést vlastní tým
Nabízíme:
► zaměstnání na plný úvazek s širokou nabídkou rozvojových aktivit v rámci trainee programu
► zaměření na maloobchod – provoz obchodních jednotek (roční trénink na pozici manažera oddělení na jednom z našich obchodů)
Možnosti během studia:
• částečný úvazek
• diplomová nebo bakalářská práce
• brigáda
• trainee program

Hledané zaměření:
• ekonomika
• logistika
• ostatní
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Unipetrol, a. s.
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Záluží 1, Litvínov
Kontaktní osoba: Anna Říhová Horáková,
HR specialista
E-mail: anna.horakova@unipetrol.cz
Web: www.unipetrol.cz
Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy, petrochemie a maloobchodního
prodeje a distribuce pohonných hmot v České republice a je jedním z hlavních hráčů ve
střední a východní Evropě. V roce 2005 se stal součástí největší ra�nérské a petrochemické
skupiny ve střední Evropě – PKN Orlen.
Skupina Unipetrol zaměstnává v České republice téměř 4 500 lidí, z toho více než polovinu
v Ústeckém kraji, ve kterém patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele. Působí také v Praze,
Kralupech nad Vltavou, Neratovicích, Pardubicích, Kolíně a Brně. Zakládá si na dlouhodobé
spolupráci se svými zaměstnanci a vztah s nimi buduje již od samého počátku. Nováčkům
nabízí tréninkové centrum a školicí programy, které jim pomohou zapracovat se v bezpečném prostředí a následně je do ostrého provozu pošlou již připravené.
Hledáme:
► šikovné absolventy středních i vysokých škol, především chemických a technických
oborů

Nabízíme:
► dvouletý program Absolvent, který prostřednictvím interního Tréninkového centra absolventům rozšíří jejich nabyté vzdělání a propojí je s praxí
► zkrácené úvazky dle momentálních interních potřeb
Více informací o tom, co studentům a absolventům nabízíme, se dozvíte přímo u našeho
informačního stánku.
Možnosti během studia:
• diplomová nebo bakalářská práce
• částečný úvazek
• praxe nebo stáže
• brigáda

Hledané zaměření:
• chemické
• technické
• elektrotechnické
• strojní
• ekonomické
• ekologické a ochrany životního prostředí
• ostatní
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V průběhu roku obsazujeme nejrůznější pracovní pozice napříč jednotlivými společnostmi
skupiny Unipetrol.
Aktuálně otevřené pozice naleznou zájemci na našich kariérních stránkách
http://unipetrol.jobs.cz.

Veletrhy pracovních příležitostí na UK 2017/18
Den �rem pro matematiku a informatiku – CareerMarket

Den �rem pro matematiku a informatiku je určen všem studentům a absolventům Matematicko-fyzikální fakulty UK, kteří chtějí získat informace o možnostech uplatnění v oblastech matematiky a informatiky, mohou zde získat kontakty, konkrétní nabídky stáží, trainee
programů, brigád i pracovních míst.
Návštěvníci mají možnost setkat se zástupci �rem po celý den osobně na stáncích nebo
zhlédnout jednotlivé prezentace v Malé aule. Vstup je volný, vítáni jsou i studenti a absolventi z dalších vysokých škol (VŠE, ČVUT aj.).
Podrobnější informace k ročníku 2018 včetně přesných termínů budou průběžně zveřejňovány na webové stránce.
Termín: 27. listopadu 2017, od 9:00 do 17:30 (další ročník počátek dubna 2018)
Místo: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Malostranské náměstí 25, Praha 1
Web: https://www.careermarket.cz/careermarket/den-�rem-pro-matematiku-a-informatiku

Trimed Job

Veletrh práce 3. lékařské fakulty je akce pořádaná spolkem studentů Trimed ve spolupráci
s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Cílem akce je přiblížit studentům a absolventům
lékařské fakulty jejich možnosti po ukončení studia a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich následného pracovního uplatnění. Program letošního ročníku
je zaměřen na magisterský obor Všeobecné lékařství a bakalářský obor Všeobecná sestra.
Veletrh se bude konat 22. listopadu 2017 pod záštitou pana děkana prof. MUDr. Michala
Anděla, CSc. Kromě prezentace zdravotnických zařízení se účastníci mohou těšit na velké
množství zajímavých přednášek uznávaných odborníků z lékařského prostředí, které studentům přiblíží jednotlivé obory ze zcela jiného úhlu, než jak je tomu při standardní výuce.
Hlavním partnerem veletrhu je společnost AGEL a.s.
Termín: 22. listopadu 2017 (další ročník opět v listopadu)
Místo: 3. lékařská fakulta, Ruská 87, Praha 10
Web: http://job.trimed.cz/

ABSOLVENT 2017

Job Fair Kontakt 2017

Mezinárodní studentský spolek ELSA Praha vás již po 18. zve na veletrh pracovních příležitostí Job Fair Kontakt 2017.
Díky třídennímu trvání čeká návštěvníky ještě více možností jak získat informace o pracovních příležitostech v právnickém oboru.
Nachystejte si dotazy, vytiskněte CV, přijďte na Job Fair Kontakt a získejte příležitost u nejlepších a mezi studenty práv nejžádanějších zaměstnavatelů.
Termín: 5.–7. března 2018
Místo: Aula Právnické fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Bazén)
Web: https://www.pravniprostor.cz/aktuality/params/tag/job-fair

Kariérní den PřF UK 2017

Výběr správné kariérní cesty po ukončení studia není pro žádného z čerstvých absolventů
snadná věc. Jelikož zdaleka ne všichni absolventi zamíří do čistě vědeckých pozic, připravila naše fakulta den zaměřený na kariérní uplatnění mimo tu nejčistší vědu. Studenti se
mohou seznámit nejen s tím, jak se správně připravit na nároky světa mimo fakultu, ale
například jak již během studia kontaktovat potenciální budoucí zaměstnavatele.
Dozvíte se také, jak se připravit na práci či letní brigádu v zahraničí nebo si také nanečisto
vyzkoušíte, jak vypadá takový kariérní koučink.
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Termín: březen 2018
Místo: Budova Albertov 6, chodba v prostorech prvních dvou nadzemních podlaží,
Mineralogická posluchárna – přednášky
Web: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/absolventi/karierni-poradenstvi/burzy-prace-a-karierni
-dny

Pracovní veletrh pro studenty a absolventy sociálních věd

Pracovní veletrh pro studenty a absolventy sociálních věd je pořádán pod záštitou Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd, nicméně brány veletrhu jsou otevřeny pro
studenty a absolventy celé Fakulty sociálních věd, ale i např. Fakulty humanitních studií
a Filozo�cké fakulty.
Termín: 11. dubna 2018
Místo: Univerzitní areál Jinonice, U Kříže 8, 158 00 Praha 5
Web: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1933.html

Den �rem pro fyziku

Den �rem pro fyziku je organizován pravidelně v dubnu portálem CareerMarket ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou
ČVUT. Je zaměřen na prezentaci �rem, výzkumných center a ústavů působících v oblasti
aplikované fyziky a fyzikálního výzkumu a v technických oborech.
Podrobnější informace včetně přesných termínů budou průběžně zveřejňovány na webové stránce.
Termín: druhá polovina dubna 2018
Místo: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, V Holešovičkách 2, Praha 8
Web: http://www.careermarket.cz/careermarket/den-�rem-pro-fyziku
Vzhledem k tomu, že konkrétní data a místa konání některých veletrhů nebyla ke dni
vydání Průvodce o�ciálně schválena vedením fakult, jsou některé údaje pouze orientační
a doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých veletrhů i fakult.

ABSOLVENT 2017

60

Informační, poradenské a sociální centrum UK

Kariérní semináře IPSC v zimním semestru 2017

Získejte informace o studiu na Univerzitě Karlově

Získejte znalosti a schopnosti, které oceníte při přechodu ze studijního do pracovního
života. Semináře na podporu rozvoje kariéry vám pomohou úspěšně začít vaši profesní
dráhu. Semináře jsou zaměřeny kupříkladu na rozvoj tzv. měkkých dovedností či posílení
schopnosti využít vlastní osobnostní potenciál. Seznámíme vás také se základy pracovně-právní problematiky.

►
►
►
►

odpovíme na vaše dotazy spojené se studiem na UK
zeptejte se nás na přijímací řízení, studium v zahraničí či jiné téma
pořádáme praktické semináře a kurzy
informační služby IPSC využívají uchazeči, studenti i absolventi

Poradíme vám s kariérou i osobnostním rozvojem

► poskytneme vám podporu v oblasti kariérního a osobnostního rozvoje
► využijte naši psychologickou, kariérní nebo sociálně-právní poradnu
► nabízíme možnost individuálního koučování

Pomůžeme vám zvládnout studium i za ztížených podmínek
► podporujeme studenty se zdravotním či sociálním znevýhodněním
► můžete se na nás kdykoliv obrátit v obtížné životní situaci

Buďte v kontaktu se svou alma mater i po završení studia

► staňte se členem absolventského Klubu Alumni UK
► čekají na vás společenské události, koncerty, semináře a další akce
► aktuální nabídku pro absolventy najdete v newsletteru Klubu Alumni UK

Oblečte se do barev UK

► navštivte prodejnu UK POINT a vyberte si z nabídky předmětů s motivy UK
► vybírat můžete i v e-shopu UK na adrese www.shop.cuni.cz

Přijďte si k nám pro studentský či zaměstnanecký průkaz

► součást našich služeb je také výdej průkazů, včetně licencí ISIC, ITIC a ALIVE

Přihlaste se k odběru newsletteru

► získáte aktuální informace o nabídce služeb IPSC
► registrujte se na www.ipsc.cuni.cz/newsletter
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www.ipsc.cuni.cz
E-mail: ipsc@cuni.cz
Tel.: 224 491 850
facebook: /IPSC.UK
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30. listopadu 2017 10:00–13:00
Rozvíjení tvořivosti v každodenním životě

Lektor: PhDr. Anita Crkalová
Záměrem kurzu je podpořit vnímání tvořivého potenciálu v každém z nás a získat inspiraci
pro tvořivý přístup k životu. Kurz je veden interaktivním způsobem, s využitím technik podporujících naši tvořivost. Během kurzu si lépe uvědomíte své zdroje tvořivosti a zároveň
vnitřní „sabotážní programy“, které mohou stát v cestě vyžívání tvořivého přístupu. Tvořivý
přístup k životu napomáhá zvládání změn, které nás stále provázejí, pomáhá s lehkostí
dosahovat výkonu a snižovat stresovou zátěž. Je také účinnou prevencí syndromu vyhoření. Tvořivost je to jedna z nejcennějších věcí, kterou lidé mají k dispozici. Proč ji nevyužít
více?
„Ať si myslíte, že něco dokážete, nebo nedokážete, máte pravdu.“ Vergilius
„Skutečný objev, to není najít nové země, ale dívat se novýma očima.“ M. Proust

7. prosince 2017 9:00–16:00
Big data

Lektor: RNDr. Alex Vinšů
Přednáška s prezentací základních technik ke správě většího množství dat.
Osnova:
1) Big data – de�nice, způsob získání
2) Jakým způsobem data zpracovat a ukládat – pouze informativně
a) SQL Server – zejména MS SQL Server lokálně i serverově
b) Spojování dat z různých zdrojů
3) Analýza vstupů a výstupů
4) Volba prostředku pro reporting
5) Základní nástroj – kontingenční tabulka (Pivot Table)
6) Příklad zpracování prostřednictvím MS Excel 2016
7) Kontingenční tabulky a grafy – základní de�nice a použití
a) Jak tabulky a grafy vkládat
b) Formátování
c) Aktualizace
d) Struktura tabulky
e) Průřezy
f ) Vlastní pole, výpočty
8) Nástroj POWERPIVOT – výrazné zlepšení možností kontingenčních tabulek a grafů
a) Ukázkově jazyk DAX
b) Příklady využití a srovnání s klasickými kontingenčními tabulkami
9) Nástroj POWERVIEW – příklad dynamického reportingu
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10) 3D grafy – efektivní nástroj pro zobrazení geogra�ckých dat s možností vytvoření časové prezentace, např. demogra�cký vývoj v určité oblasti během 20. století, apod.
11) Diskuse, příklady

14. prosince 2017 9:00–16:00
Sociální komunikace a techniky jednání

Lektor: Mgr. Roman Musil
Proč druhý nechápe, když mu „naprosto jasně“ sdělujeme nějakou informaci? Proč se nám
s někým komunikuje velmi příjemně a s druhým bychom komunikaci nejraději ani nezačali? Tato interaktivní přednáška se formou her a cvičení zaměřuje na sociálně komunikační
jevy. Uvědomíme si, proč je některé vysílání a přijímání informací nepřesné, jak komunikaci
ovlivňuje sociální percepce, tedy to, jak vnímáme druhého účastníka komunikace. Uvědomíme si, jak bychom s někým komunikovat mohli, měli, ale také neměli, protože je to velmi
nebezpečné a spíše si tím ublížíme.

Co organizace očekávají od úspěšných zájemců o práci?
Jak je zaujmout a čeho se vyvarovat?
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Vítáme uchazeče, kteří si zjistili informace o naší společnosti, životopis připravili na
míru nabízené pozici a při přijímacím řízení jsou sami sebou. Tak by se daly shrnout
výsledky ankety mezi zaměstnavateli, které jsme oslovili. Na jaké požadavky se mají
účastníci výběrových řízení dále připravit?
Odpovídali nám personalisté a PR pracovníci z komerčních �rem, neziskových organizací
i veřejných institucí. Překvapením pro někoho může být, že na kvality uchazečů a průběh
výběrového řízení vládnou napříč těmito sektory velmi podobné názory a hlediska.
Například všichni dotazovaní uvedli, že nabídku volných míst zveřejňují na svých webových stránkách. Většina z nich využívá i služeb serverů zaměřených na inzerci pracovních
pozic. Polovina respondentů se také shodla na tom, že v oblasti dosaženého vzdělání je
především důležité, aby bylo relevantní pro danou pozici. Devadesát procent dotazovaných se pak nezdráhá přijmout do svých týmů čerstvé vysokoškolské absolventy a polovina z nich ani absolventy bakalářských programů.

Motivace může být důležitější
Polovina dotazovaných zaměstnavatelů pracuje mimo životopis i s motivačním dopisem.
Vysvětlují, že motivace je důležitá a je silným faktorem. „Vždy nás zajímá, proč se uchazeči
uchází zrovna o tu či onu pozici. Někdy se z motivačního dopisu dozvím více než z životopisu. Motivační dopisy někdy mohou být i důležitější nebo (vhodně) doplní CV. Je to
pro mě ukázka toho, jak moc u nás dotyčný chce pracovat, je to plus,“ rozepisují zástupci
organizací důvody, proč je pro ně tento dokument hodnotný. Minimálně třicet procent
dotazovaných pak pracuje i s referencemi z předchozích pracovních pozic.
Úkoly, prezentace i testy
Zasláním podkladů však teprve vše začíná. Následuje totiž výběrové řízení, které mívá dle
odpovědí respondentů tři až šest kroků. Jeho cílem je zhodnotit odborné a lidské předpoklady uchazeče. Konkrétně zda je „kompatibilní“ s kolektivem, do kterého by měl nastoupit,
a zda ho práce bude bavit a bude v ní spokojen.
Každý ze zaměstnavatelů pojímá výběrové řízení trochu jinak a různé aktivity mohou
zadávat v jeho různých fázích. Jeden z nejkratších průběhů procesu má například jedna
z veřejných institucí, která uvádí tři fáze:
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Přizpůsobte informace
A jak má vypadat ideální životopis (dále také CV)? Organizace se shodují především
na tom, že je důležité přizpůsobit uvedené informace pozici, na kterou se uchazeč hlásí.
Dodání relevantních pracovních nebo studijních zkušeností z oboru si také cení polovina
dotazovaných.
Zároveň zaměstnavatelé upozorňují na častá negativa v životopisech. Dva z nich například
mají za to, že pokud není výslovně vyžadována fotogra�e, je lepší nepřikládat raději žádnou než nevhodnou. Další dva dotazovaní vidí mínus v množství uvedených údajů, které
nejsou relevantní pro poptávanou pozici, a v životopisu, který jí není přizpůsobený. Jedna
z �rem také upozornila na nevhodné používání klišé. Jedna nezisková organizace pak dokonce uvádí, že životopis pro ni není důležitý.

•
•
•

výběr na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu,
osobní pohovor,
návštěva pracovního prostředí a praktická zkouška.
S jakými dalšími kroky se během výběrového řízení mohou kandidáti setkat? Kromě hodnocení zaslaných CV a dalších požadovaných materiálů může takzvaný prescreening neboli předvýběr kandidáta obsahovat i krátký telefonický rozhovor zaměřený na upřesnění
základních informací.
Druhá fáze výběru pak může obsahovat činnosti jako testování jazyků, odborné testy (�nanční, účetní, IT), řešení úkolu zaslaného e-mailem, telefonický pohovor, videopohovor
nebo vyhodnocení portfolia dosavadních prací.
Jakmile uchazeč projde prvními dvěma kroky, může ho dále, dle našich dotazovaných,
čekat:
HR pohovor s personalistou (obecný pohovor, osobní/telefonický/Skype),
klasický pohovor,
pohovor v angličtině,
výběrové řízení v jazycích, které jsou relevantní pro dané místo,
pohovor s příslušným manažerem – takzvaným hiring managerem, vedoucím příslušného pracoviště či jiným přímým nadřízeným (více zaměřeným na relevantní zkušenosti
a požadované schopnosti a znalosti k pozici).
Další aktivity a techniky používané během výběrových řízení našimi respondenty jsou také:
assessment centrum,
případová studie,
náhled pracoviště,
úkol z praxe, praktická zkouška,
prezentace,
psychometrické hodnocení, psychologické testy,
ověřování referencí.
Jako poslední krok bývá uváděn pohovor s vyšším nadřízeným nebo ředitelem organizace.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

„Čím byste nás začal štvát?“
U pohovoru je na místě počítat také s otázkami od personalistů. Několik z nich se s námi
podělilo o oblíbený dotaz, který uchazečům kladou při pohovoru.
„Je to otázka na schopnost řešit problémy, takzvané ‚problem solving skills‘. Popište situaci, kdy
jste řešil/a nějaký obtížný úkol/situaci/problém – prvotní dojmy, rozplánování, řešení problému, patřičné kroky a výsledek. Průběžně se ptám na doplňující otázky,“ říká například zástupce
jedné z komerčních �rem.
„Jaký je váš největší životní úspěch. Jak byste zhodnotil/la aktuální uprchlickou „krizi“?“ ptá se
zase pracovník dotazované neziskové organizace.
Zaměstnavatelé z veřejné sféry vyžadují uvedení alespoň jedné silné, ale i slabé stránky.
Nebo uvedli i oblíbený dotaz z jiného soudku: „Kdybyste s námi seděl v kanceláři, čím byste
nás dřív nebo později začal štvát?“
Mluvit s nadšením
Klíčovým kritériem úspěšnosti uchazeče o pozici je pak bezpochyby schopnost vzbudit
u zaměstnavatele zájem, zaujmout ho. Organizace se shodují především na tom, že je
upoutá proaktivita, pozitivní přístup, zájem o obor, zkušenosti a autenticita. Jak uvádí jeden ze zástupců komerční �rmy, jsou to znalosti o �rmě a chytré doplňující otázky během
pohovoru. Dalšího zaměstnavatele z této skupiny zaujme způsob, jakým uchazeč komunikuje a jak (se) prezentuje. Potom také zda a jak dokáže vysvětlit a obhájit svá stanoviska

a doptává se na věci, které ho zajímají. „Upoutá mě, když uchazeč mluví s nadšením o minulém zaměstnání, brigádě či studiu,“ odpovídá zástupce z �remní sféry.
V neziskových organizacích zase sledují např. řeč těla, vzdělání, motivaci a zkušenosti nebo
zájem o obor a s ním související relevantní dotazy. „Zájem vzbudí autenticita. Když je daný
člověk svůj a má nějakou jasnou představu, co chce. I když se to třeba rozejde s tím, co my
hledáme, je vždy milejší, když ví, co chce,“ rozvádí dále zaměstnavatel z neziskového sektoru. Rozhodující pro něj také je, když má uchazeč realistickou představu a rozumný náhled
na to, jak neziskový sektor funguje.
U veřejných institucí je faktorem, který vzbudí zájem přijmout kandidáta do pracovního
poměru, úsměv, dobrá nálada, nadšení pro práci a profesionalita. Kromě toho pak i zájem
o danou službu a práci s lidmi.
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Pozor na formulace
Personalisté a PR pracovníci mají také jasno v tom, co je během výběrového řízení dokáže
odradit. V komerčních �rmách je to lhostejnost, nezájem či nedostatek informací. Dále respondenti varují před nedůvěryhodností a situacemi, kdy si uchazeč protiřečí, neodpovídá
na otázky přímo, přichází nepřipraven nebo se vymlouvá. „Pokud je pasivní, budí dojem, že
je pro něj obtíž s námi vést pohovor, anebo naopak až přehnaně překypuje sebevědomím,
to nás také může odradit,“ uvádí �rmy.
Neziskové organizace zase k nedobrému obrázku uchazeče přičítají pozdní příchod, nepravdivé údaje nebo chybějící zájem a motivace. Nevhodné jsou také podle nich formulace
typu „už dlouho nemohu najít práci“, „chudáci vaši klienti“ a neprofesionální sebelítostivé
vystupování. Mínusem mimo to je, pokud kandidát neklade žádné otázky.
Ve veřejných institucích zase nevyvolá dobrý dojem, jestliže si uchazeč nezjistí základní
informace a při pohovoru neví, na jakou pozici se přihlásil. Stejně tak nulové povědomí
o organizaci je hodnoceno záporně.
Podrobnější výsledky ankety najdete v dále přiložených grafech. Zajímají vás i další
informace a tipy, jak se připravit na výběrové řízení? Většina organizací, které se
zúčastnily našeho průzkumu má velmi zajímavé a informativní kariérní webové
stránky, kde můžete hledat. Odkazy na webové stránky zúčastněných �rem najdete
na webových stránkách našeho veletrhu.
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Kam s ním? aneb Cesty absolventů
společenskovědních oborů UK
Na následujících stránkách vám přinášíme rozhovory se dvěma absolventy a jednou zaměstnanou studentkou Univerzity Karlovy. Všechny spojuje to, že ačkoli na UK vystudovali
nebo studují společenskovědní obory, ve své profesi se pohybují v oblastech souvisejících
s moderními technologiemi. Věnují se mimo jiné tvorbě počítačových her nebo výukových
aplikací. Doufáme, že pro vás budou jejich příběhy inspirativní.

Osvědčuje se nám, když každý v týmu dělá to, v čem je dobrý,
říká absolvent UK JAKUB POK
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Jakub Pok je absolventem několika humanitních oborů Univerzity Karlovy. Dnes je úspěšným podnikatelem, který založil Školu paměti,
autorem knihy Jak se naučit 100 slovíček za
hodinu a stojí za vznikem aplikace 2000 SLOVÍČEK. Jak studium pomohlo jeho podnikání,
proč by se paměťové techniky měly učit už na
základních školách a jak se podle něj mohou
studenti humanitních oborů uplatnit v oboru
technologií? Na to nám odpověděl v následujícím rozhovoru.
Jaká byla cesta k založení Školy paměti a související webové aplikace?
Při studiích v Německu jsem objevil pro mě do té doby zcela neznámé paměťové
techniky. Vždy jsem hledal cesty, jak svou přirozenou paměť zlepšit, a zajímalo mě, jak
proces učení zrychlit. Proč se někdo naučí cizí jazyk za rok a někomu to i přes veškerou
snahu trvá léta? Paměťové techniky jsem si velmi rychle osvojil a začal je hned používat
prakticky při studiu na vysoké škole a při učení jazyků. Možnosti technik jsou téměř
nekonečné a přišla mi škoda, že se o nich tak málo ví. Začal jsem s kurzy Školy paměti
a nečekal jsem, že během krátké doby bude o techniky tak velký zájem. Na druhou stranu se ani moc nedivím, protože zkrátka fungují.
Postupně jsem připravil i kurz na zrychlené učení jazyků pomocí paměťových technik,
který má, myslím, velký úspěch. Učení pomocí metody slovíček v příbězích je totiž
o mnoho efektivnější než klasické bi�ování. A pak už to byl jen krok ke vzniku aplikace
2000 SLOVÍČEK. Člověk je totiž tvor od přírody trochu líný a účastníci kurzů chtěli příběhy ke slovíčkům vymýšlet od nás – a tak se zrodil nápad webové aplikace.
Jak byste popsal svou současnou pracovní náplň? Dá se říci, jakou část tvoří
jednotlivé aktivity?
Částečně se věnuji právu, ale stále více paměti. Veřejné kurzy ve Škole paměti máme
dnes již plné na několik měsíců dopředu a je vidět, že narůstá i zájem o �remní školení. Občas také přednáším o paměťových technikách na různých konferencích a workshopech. Hodně času teď ale věnuji přípravě a zdokonalování naší aplikace. Časově

náročná pro mě byla v posledních měsících práce na knížce Jak se naučit 100 slovíček
za hodinu, kterou na konci léta vydalo nakladatelství Grada, ale myslím, že výsledek
za tu námahu stál.
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Co Vám dala škola užitečného pro Vaši současnou práci?
Škola mi určitě dodala chuť k učení se jazyků. Díky tomu, že jsem studoval německá
a rakouská studia, jsem informace o paměťových technikách mohl čerpat právě z německých knih. Když jsem s technikami začínal, mnoho česky psané literatury z této
oblasti k dispozici nebylo. I dnes je celá řada vědeckých pojednání pouze v angličtině
nebo němčině. Samozřejmě mi vysoká škola dala také velmi dobrý obecný přehled a
naučila mě, kde informace hledat a jak se v nich rychle zorientovat. Připravila mě na
nejrůznější situace včetně těch stresových, které občas nastanou jak ve škole, tak při
podnikání.
Co jste naopak zjistil, že jste se ve škole nenaučil, ač by to bylo potřebné,
a jakým způsobem si tyto kompetence doplňujete?
Podle mě je velká škoda, že se paměťové techniky na školách neučí. Teď nemyslím konkrétně na vysokých školách, ale spíše již na těch základních. Často mi účastníci kurzů
jako zpětnou vazbu píší, jak je mrzí, že se o technikách nedozvěděli již dávno, protože
by jim to ušetřilo spoustu času a trápení na střední i vysoké škole. Jinak vzhledem k tomu, že jsem studoval humanitně zaměřené školy, převažovala ve škole spíše příprava
teoretická. Různé praktické dovednosti související s tím, že má člověk vlastní �rmu, jsem
si musel osvojit sám a hledat jiné zdroje. Hodně jsem také četl knížky související s osobním růstem, což mě také posunulo dále. Teoretický základ z vysoké školy se ale určitě
hodil.
Čeho si na své současné práci nejvíce ceníte?
Že dělám to, co mě baví a má smysl. A hlavně vidím pozitivní účinky na velkém množství
našich účastníků, kterým techniky reálně pomáhají a usnadňují jim život. To mi vždy
dodává energii, i když se zrovna vracím unavený po víkendovém kurzu ?.
Tvorba počítačových aplikací vyžaduje týmovou práci a mezioborovou komunikaci.
Co byste řekl, že je potřebné pro to, aby taková spolupráce dobře fungovala
jak po pracovní, tak po lidské stránce?
Základem všeho je dobře si nastavit komunikaci a vybrat si tým nejen podle odborných
dovedností. Sociální inteligence a schopnost vyjít s ostatními je naprosto stěžejní. Důležitá je také motivace a nadšení lidí, jedině pak mohou být motorem �rmy. Proto jsem se
obklopil lidmi, kteří v této práci vidí smysl stejně jako já.
Co byste poradil studentům a absolventům humanitních oborů, které to táhne do oblastí
souvisejících s moderními technologiemi, jako je například tvorba webových aplikací?
Absolventi humanitních oborů se mohou zúčastnit na tvorbě webových aplikací tím, že
budou dodávat dobrý obsah. Nám se podařilo sehnat perfektního vývojáře, který řeší
technickou stránku věci, a já spolu s týmem lidí děláme obsah a snažíme se, aby byl co
nejkvalitnější. Důležitá je souhra v týmu, kdy se na základě přispění všech členů snažíme
produkt stále vylepšovat, dokud výsledek není perfektní.
Nejvíce se nám osvědčuje, když každý v týmu dělá to, v čem je dobrý, což je často výsledkem studia, zapálení, dobré přípravy a neustálého zdokonalování.
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Co byste poradil studentům a absolventům, kteří se rozhodují,
zda soukromě podnikat?
Nebát se – trocha riskování k podnikání patří. Zároveň se ale nepouštět do oblastí, ve
kterých člověk nijak nevyniká. Dnes je moderní říkat: „Nech nudného zaměstnání a vrhni se do podnikání!“ Neříkám, že je dobré zůstávat v práci, která vás neuspokojuje. Nevrhal bych se ale bezhlavě do podnikání v něčem, co neznám. Není špatné si podnikání
nejprve trochu vyzkoušet například při studiu nebo práci, zjistit, jaká je odezva a pak,
pokud se daří, se do toho vrhnout naplno. Ani Škola paměti a aplikace 2000 SLOVÍČEK
neměly zpočátku tisíce uživatelů.
Jakub Pok je absolventem Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd,
Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Právnické fakulty. Tréninkem paměti se zabývá již více než čtrnáct let. V kurzech Školy paměti, kde je lektorem,
nabízí osvojení základních paměťových technik, které mohou usnadnit třeba
studium jazyka a zároveň pomohou rozvíjet fantazii, vizualizaci, logiku, emoce
a další schopnosti.
Ukázka ze hry Attentat 1942
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Vystudoval práva, arabistiku a blízkovýchodní studia. Nyní však působí na
akademické půdě v oboru Studia nových médií a podílí se na vývoji počítačových her a simulací. Absolvent UK
nám prozradil, jak všechny tyto obory
propojil, nebo také co pro něj bylo
důležité během studia ve Spojených
státech díky Fulbrightovu stipendiu.
Původně jste na Karlově univerzitě vystudoval obor Právo. Co Vás přivedlo
k informační vědě, médiím a vývoji počítačových aplikací?
O počítače a informační technologie jsem se zajímal od dětství a nikdy jsem tuto oblast
vlastně neopustil. Můj první počítač bylo Atari 800 XL, na kterém jsem zpočátku samozřejmě hlavně hrál hry, ale docela brzo jsem začal vlastní hry programovat. Na střední
škole jsme s kamarády vyvíjeli dokonce několik rozsáhlých počítačových her, ale ani
jednu z nich jsme nedokončili – měli jsme velké ambice, projekty nám přerostly přes
hlavu a zhroutily se vlastní vahou.
U informačních technologií jsem zůstal i během studia práv, moje diplomová práce se
týkala internetové kriminality. Souběžně s právy jsem vystudoval arabistiku a blízkovýchodní studia, kde jsem se věnoval sociálním a politickým dopadům rozšíření informačních technologií na Blízkém východě. Doktorské studium informační vědy a mé současné působení na oboru Studia nových médií tak logicky propojilo všechny mé dosavadní
zájmy.

Jak byste popsal svou současnou pracovní náplň?
Moje pracovní náplň je hodně různorodá a určuje ji jak běh akademického roku, tak aktuální projekty, do jejichž řešení jsem zapojen. Přednáším pro studenty nových médií na
FF UK, spolu s kolegy z Matematicko-fyzikální fakulty se věnuji výzkumu vzdělávacích
her v nově vzniklé laboratoři AMuLLab a v rámci projektu Československo 38-89 se jako
hlavní herní designér podílím na vývoji počítačových her a simulací. V posledních měsících má prioritu právě vývoj, protože dokončujeme anglickou verzi hry Attentat 1942
(attentat1942.com) pro světový trh.
Co Vám dala škola užitečného pro Vaši současnou práci?
Každý obor mi dal něco jiného. Právo a právní věda mě naučily vnímat složité systémy
v jejich komplexitě, arabistika a blízkovýchodní studia mě vybavily jazykovou kompetencí, bez níž bych se nemohl věnovat oblasti mého zájmu, a informační věda mě naučila otevřenosti vůči neustále se proměňujícímu prostředí nových médií a technologií.
Co jste naopak zjistil, že jste se ve škole nenaučil, ač by to bylo potřebné,
a jakým způsobem si tyto kompetence doplňujete?
Stejně jako v každém oboru ani v mém se neobejdete bez soustavného učení se nových
věcí. Většinu nových dovedností se učím za pochodu podle toho, co je zrovna potřeba.
Zejména vývoj počítačových her je prostředí, kde je standardní, že se v rámci týmu
musíte stát „expertem“ v činnosti, o které jste před několika měsíci takřka nic nevěděli.
Klíčové jsou zkušenosti a pomoc českých i zahraničních kolegů, bez nichž bychom se
neobešli.
Získal jste Fulbrightovo stipendium na Northwestern University v Buffettově
Centru pro mezinárodní a srovnávací studia. Jak byl tento pobyt přínosný pro Vaši
současnou kariéru?
Zkušenost na Northwestern na Fulbrightově stipendiu pro mě byla zásadní jak po odborné, tak po osobní stránce. Jste rok v úplně jiném akademickém prostředí, kde můžete získat odstup od všeho, co doma řešíte, a po návratu k tomu přistoupit znovu a jinak.
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VÍT ŠISLER: Řada skvělých projektů, které znám, vznikla ze spolupráce
humanitních a technických oborů

Pro mě bylo důležité i to, že jsem mohl zvolnit a po dlouhé době skutečně do hloubky
studovat a číst prameny z mého oboru, ke kterým jsem se předtím nedostal jednoduše
proto, že na to nebyl v běžném provozu čas. Pravidelné setkávání se s americkými kolegy v mém oboru, ať již na konferencích nebo mimo ně, bylo také osvěžující.
Čeho si na své současné práci nejvíce ceníte?
Rozmanitosti a momentu překvapení – každý nový výzkum vás může zavést do netušených oblastí. A také setkávání s inspirativními lidmi, kteří se něčemu věnují s vášní
a opravdovým zaujetím.
Co byste poradil studentům a absolventům humanitních oborů, které to táhne
do oblastí souvisejících s moderními technologiemi?
V každém projektu, kterému jsem se věnoval, byla spolupráce s experty z humanitních
oborů klíčová. Jeden příklad za všechny – bez erudice historiků z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a z FF UK by naše hra Atentát nevyhrávala na světových soutěžích. Nenechte se
odradit tvrzeními, že humanitní obory nemají v oblasti informačních technologií budoucnost. Naopak, řada skvělých projektů, které znám, vznikla právě ze spolupráce humanitních a technických oborů.
Mgr. Vít Šisler, Ph.D., vystudoval obor právo a právní věda na Právnické fakultě
UK a arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filozo�cké fakultě UK. Zastává funkci odborného asistenta na Ústavu informačních studií a knihovnictví
a oboru Studia nových médií. Zaměřuje se zejména na informační a komunikační technologie na Blízkém východě, vztah islámu a nových médií a na výukové
počítačové hry a simulace. V rámci Fulbrightova stipendia absolvoval pobyt
na Northwestern University v Chicagu. Je editorem recenzovaného časopisu
CyberOrient. Podílí se na výukové simulaci Československo 38-89, na jejíž tvorbě
již téměř čtyři roky spolupracují Filozo�cká fakulta UK, Matematicko-fyzikální
fakulta UK a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
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Studium při práci chce disciplínu
a organizovanost. Je to náročné,
ale dá se to zvládnout, říká posluchačka
kombinovaného studia
MIRIAM TANČIBOKOVÁ
Miriam Tančiboková nyní dokončuje na Filozo�cké fakultě UK obor Informační studia
a knihovnictví v kombinované formě. Tedy při
zaměstnání. Dříve pracovala v knihkupectví
na částečný úvazek, ale pak začala uvažovat o
změně. Nyní má práci v oboru herního průmyslu, ve které je velmi spokojená. Jak její současné
zaměstnání vypadá a jaká byla cesta k její práci
snů, nám svěřila v rozhovoru.

Jaký je vlastně název pozice, na které pracujete?
Pracuji jako QA tester, což znamená quality atribute nebo quality assurance tester v herní společnosti. Je to teď už poměrně větší start up, je tam tak mezi 25 až 30 zaměstnanci.
Já tam testuji mobilní free to play hry. Teď testuji tu nejnovější, na které aktuálně pracujeme, a starám se o to, aby všechno správně fungovalo.
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Co to znamená free to play hra?
To znamená, že za hru samotnou neplatíte, ale jsou tam různé placené prvky. Můžete
si za reálné peníze koupit herní peníze nebo postavy nebo nějaké balíčky a následně
to pak v té hře používáte. Hra se momentálně pořád vyvíjí. Takže každý měsíc až dva
je nová verze s novými prvky, které je třeba vytvořit, otestovat, implementovat do hry
a tak podobně. Nechci říci, že je to úplně hektické, ale je tam určité tempo, takže se člověk určitě nenudí.
Vy jste dříve pracovala v knihkupectví. Kdybyste to měla srovnat, co se týká
platových podmínek, liší se ty dvě pozice?
V této práci jsem na tom platově lépe, ačkoli jsem juniorní pracovník a všechno se učím.
V tomto oboru také většinou se zkušenostmi plat roste o něco rychleji než v jiných sférách.
Dá se tedy říci, že �rma, ve které pracujete, počítá u nových zaměstnanců s tím,
že se budou potřebovat ještě některé věci doučit a dává jim tuto možnost?
Ano je to tak, záleží ale na jakých pozicích. Na developera nebo programátora určitě
budou chtít někoho, kdo už má zkušenosti s programováním v tom určitém prostředí
a nebude se to muset učit. Ale pozice testera a game designera jsou takové, že člověk
nemusí umět programovat a s potřebnými aplikacemi se naučí pracovat na místě. Takže
to, co po člověku hlavně chtějí, je nadšení, analytické a logické myšlení a schopnost se
rychle učit.
Musela jste tyto schopnosti nějak prokazovat při vstupním pohovoru?
Ano musela. Napřed mi poslali test, ve kterém byly screenshoty ze hry a na první pohled
jsem měla identi�kovat, co je tam za problém a jak ho nejstručněji a nejefektivněji popsat. Zjišťovali, jestli jsem schopná vidět, v čem ten problém je. Potom tam byly otázky,
které působí trochu jako chyták, ale právě na nich se hodnotí, zda člověk bere otázku
vážně a zda se nad ní opravdu zamyslí. Třeba jedna z otázek z tohoto testu byla, jak bych
připravila hamburger. Co nejlépe to popsat. Vlastně to potom v praxi znamená najít
problém a popsat ho tak, aby byl zreprodukovatelný.
Kolegovi naproti píšu po Skypu
Jak se vám komunikuje s programátory?
S nimi docela fajn, mám řadu přátel z IT prostředí a jsem na ten mindset zvyklá. Jde spíš
o některá speci�ka komunikace v IT prostředí obecně, na která jsem si těžko zvykala.
Například, my máme open office a kolega sedí naproti vám u stolu. Je zvykem, že mu
napíšete na Skypu, když se potřebujete na něco zeptat, místo abyste třeba vstala a šla
se ho zeptat. Na druhou stranu už tomu postupně víc rozumím. Protože člověk je zamyšlený a soustředěný na práci, kterou dělá, a není možné ho neustále rušit různými
otázkami, to by pak za ten den nic neudělal.
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Jak je vám vaše humanitní vzdělání užitečné k tomu, co teď děláte?
Úplně konkrétní fakta tam nevyužívám, ale myslím, že mi pomohlo. Studium na FHS
bylo určitým způsobem náročné. Člověk si musel zorganizovat věci a naučit se přemýšlet v souvislostech jak o historii, tak o �lozo�i, a to také pomůže rozvinout logické myšlení. Někdo to získá z jiných oborů, ale myslím, že moje humanitní studium mi zrovna
v tomhle pomohlo.
Potřebovala jste něco, co jste se ve škole naopak nenaučila?
Myslím, že nic takového úplně nebylo a že každá praxe má něco, co se naučíte až tam
a ne ve škole, i když studujete přímo ten obor. Kdybych chtěla dělat programátora, tak
bych asi byla měla jít na Matfyz, ale na pozici testera necítím, že by mi něco chybělo.
Informační studia a knihovnictví, která studuji teď, vlastně nevnímám jako stoprocentně humanitní obor. Tady jsem získala vhled, jak více analyticky přemýšlet, a také jak
uvažovat nad věcmi, jak uchopit problém, takže to mi asi dalo nejvíc.
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Na jakých pozicích se tedy podle vás mohou v herním průmyslu uplatnit lidé
s humanitním vzděláním?
Myslím, že se mohou dobře uplatnit na pozicích game designera, testera, producenta,
na pozicích pro komunikaci s veřejností a s médii. Pozice testera se myslím považuje za
vstupní pozici do herního světa. Protože není třeba mít vysloveně zkušenosti, ale jak
jsem říkala, to logické, analytické myšlení a být nadšený a přemýšlet nad věcmi. Je možné se potom časem, když se člověk zorientuje, z této pozice posunout i na jiná místa.
V některých �rmách například na pozici designera, případně producenta.
Na pozice v kontaktu s veřejností se dělají výběrová řízení přímo pro tuto pozici. Je důležité, aby tito lidé uměli komunikovat, aby byli schopni dobře a pohotově reagovat na
jiné lidi. Vytvářejí a starají se i o podpůrné informační stránky, které k té hře také patří
a je třeba být schopen tam například rozumně napsat aktuální podpůrné informace
nebo zpracovat frequently asked questions a podobně. Také komunikují s uživateli
a s fanoušky na webových stránkách i na Facebooku.
Kdybyste se znovu hlásila na tuto pozici, co byste si přála vědět už předem?
Teď mě nic nenapadá. Mě to baví a měla jsem drobnou, aspoň základní zkušenost s vývojem her ze školního projektu. Takže jsem měla aspoň takový povrchní náhled, o čem
vlastně vývoj her je a teď to mohu vidět skutečně v praxi, ve �rmě, která funguje, komunikuje se zahraničím a vyvíjí hry.
Školní projekt jsem dělala v rámci studia. Byl to výběrový předmět. Jmenuje se Vývoj
počítačových her a jde tam o to vytvořit počítačovou hru, pracovat v týmu a tu hru navrhnout, vytvořit základní verzi. Programátoři ji naprogramují, gra�ci zpracují výtvarnou
podobu a na konci semestru je výstup.
V tom předmětu spolupracuje FF s MFF a zapojují se i další školy, měli jsme scénáristu
z FAMU a myslím, že je zapojena ještě další škola z Plzně, ZČU myslím. Na MFF je magisterský obor Vývoj počítačových her a v rámci tohoto oboru jsou vypsané předměty,
které takhle spojují lidi z více oborů. Protože když chcete vytvořit počítačovou hru, tak
vám nestačí jen programátor.
Takže přeci jen vám škola byla užitečná. Ale to, že jste se k projektu dostala,
byla vaše iniciativa a to, že se pohybujete v nějakém prostředí?
Ano, přišla jsem na tu možnost přes přátele z MFF, kteří měli tenhle předmět zapsaný.
Napřed jsem nevěděla, že je možné si ho zapsat i na bakaláři jako volitelný. Protože tam
nestuduji, nevím, jestli bych jinak přišla na to, že ta možnost je.

Napadá vás také nějaký konkrétní projekt, na kterém se pracuje na FF,
kde studujete?
FF se podílí na hře Československo 38-89. Na tom pracují různí lidé z MFF a z Filozo�cké
fakulty. Třeba mnoho lidí z Nových médií, z ÚISKu (Ústav informačních studií a knihovnictví). A vlastně můj vedoucí bakalářky je tam hlavním game designerem.
Vytvářejí výukovou interaktivní počítačovou hru, kterou si lidé mohou zahrát, je to velmi
zajímavě koncipované. Natočili tam i pamětníky, zakomponovali do té hry videa a rozhovory a vložili tam zajímavé game design mechaniky, pomocí kterých můžete s tou
hrou interagovat. Není to jenom jako �lm, ale jste součástí toho příběhu, skutečně to
můžete zažít. Tu hru je možné si na webu FF koupit a stáhnout.
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Pozice byla snem, kterému jsem moc nevěřila
Jak se hledá práce v herním průmyslu?
Přes Google :-).
Co jste zadala?
Napřed jsem si hledala na internetu, jaké herní společnosti sídlí v ČR, a vybrala jsem si
ty, které jsou v současnosti stále aktivní a působí v Praze. Zjistila jsem, že mnoho herních společností, které jsem znala, už třeba neexistuje nebo že v současnosti nepřijímají
nové lidi. A pak jsem přes Google objevila Start up jobs a tam jsem našla řadu nabídek
z IT světa a start-upů a mezi nimi i společnost, kde teď pracuji.
Našla jsem tam více zajímavých inzerátů, ale některé �rmy už chtěly více praxe. Tohle
byla jedna z mála pozic, kde tu praxi až tak nechtěli, ale spíš jim záleželo na tom nadšení
a na tom, že umíte přemýšlet a že s nimi chcete spolupracovat. Myslím, že záleží, na
tom, na jakém projektu �rmy pracují. Některé �rmy hledají na své projekty zkušenější
zaměstnance. Ale jsou i �rmy, které své zaměstnance rády zaučí.
Kolika pohovory jste prošla?
Přemýšlela jsem o více pozicích, ale bylo to v různých oborech. Napřed jsem váhala, zda
to do toho herního průmyslu opravdu zkusit anebo ne. Nakonec jsem se rozhodovala
mezi třemi pozicemi. Jedna byla herní společnost, pak jazyková škola, místo koordinátorky kurzů, a pozice v HR v jedné korporaci. Rozeslala jsem celkem tak deset životopisů.
A co se týká těch pohovorů, tak nakonec jsem šla jenom na jeden. Myslím, že nedává
smysl hlásit se na pozici, která mě nezajímá. Když se někam hlásím, snažím se podle
toho přizpůsobit životopis a psát i motivační dopis.
Jak dlouho vám tedy nakonec trvalo, než jste práci našla?
Myslím, že asi dva až tři měsíce. Když jsem našla inzerát na současnou pozici, tak jsem
vlastně dlouho váhala, jestli se mám vůbec přihlásit. Brala jsem to jako takový sen a moc
jsem nevěřila, že by se mohl splnit. Ale myslím, že je třeba se nebát a zkusit to. Kdyby to
náhodou nevyšlo, aspoň člověk má tu zkušenost.
Co by podle vás mělo ještě zaznít směrem k lidem, kteří studují humanitní
obory a budou shánět nějakou práci?
Hlavně se nebát. Zkoušet to. A pak, že volitelné předměty mají smysl v tom, že rozšiřují
obzory a člověk tak může najít něco, co ho opravdu baví a bude možné na to v praxi
navázat.

ABSOLVENT 2017

78

Jak se vám studuje při práci?
Napřed jsem pracovala na půl úvazku, teď už pracuji na celý. Chce to disciplínu a organizovanost a místy je to náročné, ale dá se to zvládnout. Mnoho spolužáků chodí i na další
předměty mimo svoje přednášky pro kombinované studium. Chce to si dobře vybrat,
na jaké předměty se přihlásit a kdy tam chodit. Případně, pokud jde o předmět, který
vás skutečně zajímá, tak si ten čas udělat a dohodnout si to v práci.
Také je potřeba si plánovat i odpočinek a ne se jen soustředit na školu. Pro mě určitě
platí, že když jsem odpočinutá, jsem efektivnější. Určitě si člověk vypěstuje dobrý time
management. Vlastně je to motivující. Čím méně na školu máte času, tím lépe se ho snažíte využít a méně prokrastinujete. Musím říci, že mám velký respekt ke spolužačkám,
které mají děti a ještě pracují a studují kombinovaně. Mně se někdy stane, že když přijdu
po osmi hodinách z práce, tak se mi pak už nechce vůbec nic dělat.
Co by mohla škola podle vás udělat pro kombinované studenty?
Pro nás by bylo přínosné, kdyby bylo víc odpoledních předmětů a víc blokové výuky.
A také možnosti zapisování předmětů udělat schůdnější pro kombinované. Když jste
v práci, nemůžete sedět u počítače a čekat, až se otevře možnost zápisu. Pak se může
stát, že předmět, o který máte zájem, bude obsazený dřív, než se vůbec dostanete
k přihlášení. Takže třeba nechat určitý počet míst vypsaných právě pro kombinované
studenty.

ABSOLVENT 2017

Tester je zodpovědný za testování významného produktu �rmy podle testovací dokumentace, tvorbu testovací strategie a postupů a návrh testů, přípravu
testovacích scénářů.
Typické činnosti a pracovní náplň:
technicky testuje / hledá chyby a zhodnocuje je / podle potřeby pomáhá zákaznickému centru s analýzou zákaznických problémů / umí realizovat testy na různých
platformách / simuluje chyby a kon�guruje testovací prostředí / komunikuje s programátory a vedoucími vývoje / garantuje správnost výkresové dokumentace / určuje
čas potřebný na zpracování zakázky
Zkušenosti vhodné pro tuto pozici:
analytické myšlení / pečlivost / komunikační dovednosti / koncepční přístup / aktivní
přístup / kritický pohled / schopnost inovovat
https://www.jobs.cz/poradna/profese/

Jak se dále vzdělávat?
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Ukončili jste vysokou školu a vzdělání, které máte, nestačí na to, abyste mohli pracovat
ve zvoleném oboru? V oboru, který jste vystudovali, nejsou pracovní místa? Studujete na
vysoké škole a zdá se vám, že zvolený studijní obor nenabízí vzdělávání v oblastech, které
potřebujete ke své vysněné práci?
Co s tím?
Možností, jak přizpůsobit výsledky vzdělávání svým potřebám, je více.
Můžete:
► Přizpůsobit vzdělávání na vysoké škole kde studujete svým potřebám a navštěvovat
předměty z jiných oborů.
► Vzdělávat se mimo školu již během studia.
► Pokračovat ve vzdělávání v doktorském studijního programu.
► Vzdělávat se dál i po škole.
Získávání a rozvíjení vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností v rámci školní docházky, ale i takové, které přesahuje rámec vzdělávání daného akreditovanými
studijními obory, se často označuje pojmem celoživotní vzdělávání (CŽV).
Mnoho vzdělávacích příležitostí nabízejí soukromé instituce, neziskové organizace, ale i sami zaměstnavatelé. Širokou nabídku vzdělávání najdete na internetu. Přehled vzdělávacích
zdrojů můžete najít například zde: https://www.mimoskolu.cz/katalog-zdroju
Pokud jste navíc v angličtině pokročili tak, že se v ní můžete i vzdělávat, otevírá se před
Vámi téměř nekonečný prostor zajímavých příležitostí. Mnoho lidí se neformálně vzdělává,
protože se mohou věnovat oboru svého zájmu nebo je prostě baví, těší dozvídat se nové
věci a je to pro ně hodnotou samo o sobě.
Také Karlova univerzita nabízí velké množství zájmových programů:
Patří mezi ně také například seniory oblíbená Univerzita třetího věku:
https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-15.html
Zájmové vzdělávání nabízí svým členům také Klub Alumni UK:
https://cuni.cz/UK-6173.html
Pokud ale nemluvíme pouze o zájmovém vzdělávání, je častou otázkou uchazečů o další
vzdělávání to, zda bude uznáno zaměstnavatelem jako vhodná kvali�kace.
Kvali�kační požadavky na jednotlivé profese jsou dány v legislativě. Například, pro oblast
školství najdete informace o platné legislativě v oblasti kvali�kací ve školství na webu
MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3?lang=1
Informace o vzdělávání ve zdravotnictví najdete na webu Ministerstva zdravotnictví. Pro lékaře zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/veda_a_lekarska_povolani_928_3.html
Pro nelékařské zdravotnické pracovníky a zájemce o práci ve zdravotnictví – nelékaře,
jsou informace zde: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/osetrovatelstvi_a_nelekarska_
povolani_3008_3.html
Další vzdělávání v oblasti práva zabezpečuje Justiční akademie: https://www.jacz.cz/
Řada informací týkajících se kvali�kací, souvisejících kompetencí a vzdělávacích možností
je také zpracována v databázi „Národní soustava kvali�kací“:
http://www.narodnikvali�kace.cz/.
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Jaké možnosti v oblasti profesního vzdělávání poskytuje Karlova Univerzita?
Programy zaměřené na výkon povolání tvoří jeden z významných segmentů ve struktuře
programů celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Řada těchto programů je dlouhodobějšího charakteru a má akreditaci příslušného ministerstva a vyhovuje tedy kvali�kačním požadavkům stanoveným legislativou.
Tyto programy jsou určené pro odbornou veřejnost k doplnění, rozšíření, specializaci či
aktualizaci předchozího odborného vzdělání. Nabídka programů zaměřených na výkon
povolání na UK je velmi pestrá a zahrnuje různé skupiny oborů (např. lékařské a farmaceutické, společenskovědní, právní, pedagogické, psychologické ad.).
Informace o nabídce celoživotního vzdělávání zaměřeného na výkon povolání, které Univerzita Karlova poskytuje, najdete na webu UK zde: http://www.cuni.cz/UK-49.html
Přehled celkové nabídky programů CŽV za Karlovu univerzitu nabízí Studijní informační
systém. V akademickém roce 2017/2018 je v nabídce 72 programů zaměřených na výkon
povolání: https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php
Pořádání programů CŽV je ale v kompetenci jednotlivých fakult, není organizováno centralizovaně. Nejaktuálnější informace tedy najdete vždy na stránkách jednotlivých fakult,
případně kateder a ústavů: http://www.cuni.cz/UK-765.html
V roce 2017 zahájilo svou činnost Centrum celoživotního vzdělávání UK. Centrum CŽV
koordinuje činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání v rámci rektorátu a univerzity. Rovněž se podílí na uskutečňování vzdělávacích aktivit pro akademické pracovníky a ostatní
zaměstnance univerzity a na uskutečňování programů celoživotního vzdělávání pro širokou odbornou a laickou veřejnost. Informace o Centru najdete zde:
https://www.cczv.cuni.cz/CCZV-11.html
Do oblasti CŽV na Karlově univerzitě patří také rigorózní zkoušky. Zájemci najdou bližší
informace na webu UK zde: http://www.cuni.cz/UK-50.html

Kariérní služby pro studenty Univerzity Karlovy

Hana Urychová, Informační, poradenské a sociální centrum UK

83

Co rozumíme pod pojmem kariérní služby? Co nabízí Univerzita Karlova svým studentům v této oblasti?
Kariérní služby chápeme jako dovednosti pro řízení vlastní kariéry – existuje na to termín
“career management skills” (CMS). Obsah těchto služeb zahrnuje jak informační, tak vzdělávací a zkušenostní složku. Formou seminářů, kurzů a přednášek se tak studenti mohou
seznámit s tématy, jako jsou trh práce, požadavky různých typů zaměstnavatelů na absolventy, resp. pracovníky, výběrová řízení, práce v zahraničí, řízení vlastní kariéry, prezentační
dovednosti, sebeprezentace, time management, týmová práce, projektové řízení a další.
Kariérní služby jsou určeny nejen studentům posledních ročníků, ale přináší řadu zajímavých a užitečných poznatků studentům v průběhu celého studia.
Fakulty v omezené míře nabízejí rozvojové semináře v rámci studia konkrétního oboru,
semináře nabízejí i některé studentské spolky. Na celouniverzitní úrovni jsou tyto služby
organizovány Informačním, poradenským a sociálním centrem, které připravuje cyklus
seminářů na podporu rozvoje kariéry, rozvoje kompetencí pro doktorandy, program Absolvent a zajišťuje individuální poradenství.

Typy kariérních služeb
► Konzultace s poradcem
Konzultace s poradcem je základní formou poradenských služeb, samozřejmě nejen kariérních. Při prvním rozhovoru si obě strany ujasní, co je zakázkou, s čím student k poradci
přichází. Proto zpravidla student přichází na konzultaci vícekrát.
Poradenské rozhovory se týkají široké škály témat – od volby studijního oboru, přes sbírání
pracovních zkušeností během studia, ujasňování dalších životních cílů po ukončení studia,
směrování pracovní kariéry, až po slaďování pracovního a osobního života.
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Věříme, že, pokud se budete chtít nebo potřebovat dále vzdělávat, najdete i Vy v nabídce
celoživotního vzdělávání na Karlově univerzitě program, který vás zaujme a bude vám
užitečný.

Je zřejmé, že volba studijního oboru, který odpovídá zájmům i předpokladům studenta, je
klíčovým rozhodnutím, které však (bohužel) nebývá vždy podepřeno odpovědným výběrem. Faktory, které ovlivňují studenty při výběru studijního oboru, univerzita sleduje a zjišťuje prostřednictvím pravidelných šetření (zdroj: VZ IPSC za rok 2015). Nejčastějším faktorem,
který studenti uvádějí, je zájem o obor, prestiž školy a dobrá uplatnitelnost absolventů.
► Koučování

Koučování je metoda, která se v posledních letech velmi rozšířila i na vysokých školách. Mezinárodní federace koučů charakterizuje koučink jako “partnerství s klienty v procesu, který
je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje klienty k maximálnímu využití jejich osobního
a profesního potenciálu”. Službu koučování nabízí UK studentům v rámci poradenských
služeb Informačního, poradenského a sociálního centra (dále IPSC). Jedná se o metodu
exkluzivní a v praxi velmi �nančně náročnou. Studenti UK však mohou využít služeb kouče
zdarma. Ohlasy studentů na koučování jsou velice pozitivní. Ve většině případů se jedná
o několik koučovacích sezení v průběhu několika týdnů, někdy i měsíců.
► Semináře

Oblíbenou skupinovou formou kariérových služeb jsou semináře. Pravidelně je pořádá
IPSC i některé fakulty (např. Matematicko-fyzikální fakulta). Semináře na podporu kariéry
probíhají v IPSC nejméně 1x za měsíc a jsou navštěvovány studenty všech fakult UK. Témata seminářů jsou volena tak, aby zaujala všechny studenty bez ohledu na jejich studijní
zaměření.
V r. 2017 se uskutečnily již tyto semináře: Exkurz do vizualizace dat, Jen CV nestačí, Profesionálem na síti LinkedIn, Finanční plán pro studenty, Řešení kon�iktů na pracovišti, Kariéra
ve vědě, Asertivní dovednosti, Jak napsat životopis a motivační dopis, Nonverbální komunikace, Pozitivní program při jednání s lidmi kolem nás, Proč a jak začít podnikat.
V plánu do konce roku 2017 jsou semináře na tato témata: Rozvíjení tvořivosti v každodenním životě, Big data, Sociální komunikace a techniky jednání.

Assessment centra jsou v řadě �rem součástí výběrového řízení.
Simulace assessment centra je proto další velmi účinnou formou přípravy studentů na
vstup do praxe, resp. přípravy na proces výběrového řízení, kterým musí projít většina
zájemců o pracovní místo. Zážitkovou formou si studenti vyzkouší, jak se mohou cítit v různých fázích skutečného výběrového řízení a připravit se tak na ně po psychické stránce.
Veletrhy pracovních příležitostí patří mezi akce, jejichž příprava vyžaduje čas a energii pro
zajištění takového programu, který zaujme studenty a zároveň poskytne příležitost �rmám, aby prezentovaly sebe a své požadavky na zaměstnance. Vzhledem k šíři studijních
oborů pořádá Univerzita Karlova několik veletrhů pracovních příležitostí, které jsou cíleny
na jednotlivé oblasti: medicínu a farmacii, právo, matematiku a informatiku, fyziku, sociální
vědy, přírodní vědy. Podrobněji se o fakultních veletrzích dočtete v kapitole Veletrhy pracovních příležitostí na UK 2017/18.
Veletrh Absolvent, který pořádá Univerzita Karlova, IPSC, je zaměřen především na společenskovědní obory. Jeho cílem je ukázat studentům širokou škálu možností zaměstnání
u �rem, ale také ve veřejném, státním nebo neziskovém sektoru. Studenty chceme seznámit s rozdíly v požadavcích na zaměstnance u jednotlivých typů zaměstnavatelů. Součástí
veletrhu jsou i přednášky s motivačním zaměřením.
► Portály

Poradenská pracoviště také sledují a doporučují studentům specializované informační
zdroje. Jedná se o různé typy portálů. Znáte třeba portál “Dáme práci”, který je produktem
pracovníků Filozo�cké fakulty UK? Inzeráty s nabídkami práce, stáží a praxí můžete nalézt
také na webových stránkách vybraných fakult.

Organizátoři kariérních služeb

Mentoring v oblasti kariérního rozvoje je založený na předávání zkušeností mezi mentorem (často z řad absolventů) a mladším kolegou (“mentee”, obvykle studentem). Mentoring
probíhá na fakultách formálním i neformálním způsobem. Mentoringový program úspěšně funguje např. na Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakultě. Úspěšný koncept
spolupráce při přenosu zkušeností se jistě bude do budoucna více rozvíjet.
► Kurzy

Hodnocení služeb studenty

V portfoliu kariérních služeb IPSC nechybí kurzy tzv. měkkých dovedností či kurzy zaměřené např. na projektové řízení. Kurzy probíhají v prezenční formě, některé i v distanční
formě s využitím platformy MOODLE. Po úspěšném ukončení kurzu mohou studenti získat
certi�kát o absolvování programu celoživotního vzdělávání (CŽV).
► Besedy s absolventy

Besedy s absolventy jsou atraktivní a oblíbenou formou kariérních služeb. Snažíme se
oslovit osobnosti, které se dokázaly dobře uplatnit ve svém oboru, ale také ty, které si po
ukončení studia na UK vybraly obor jiný, což svědčí o dobré uplatnitelnosti absolventů
UK všeobecně. Besedy s absolventy jsou často součástí programu různě tematicky zaměřených akcí, jako je např. Informační den UK, Den celoživotního vzdělávání a Festival
absolventů.
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► Veletrhy

I když se jedná o speciální činnost na podporu kariéry, nejsou zatím na všech fakultách
k dispozici specializovaná pracoviště – kariérní centra, která by tyto služby nabízela studentům v průběhu celého roku. Kromě zmíněného celouniverzitního pracoviště, kterým
je Informační, poradenské a sociální centrum UK, je na MFF ustaveno Kariérní poradenské
centrum, které se dlouhodobě zabývá kariérními službami pro studenty fakulty. Významnou roli zde hrají i studentské organizace – např. AISEC, TRIMED a další spolky. Kariérní
semináře nabízejí studentům i jednotlivé �rmy – v současnosti např. Česká spořitelna, a.s.

► Mentoring

ABSOLVENT 2017

► Assessment centrum

V rámci zajišťování kvality kariérních služeb je každá akce či aktivita hodnocena studenty
po stránce obsahové, prezentační i organizační. Akce, které IPSC pořádá, jsou hodnoceny
velmi příznivě a hodnocení jsou cenným zdrojem informací a inspirace při přípravě dalších
vzdělávacích akcí.

Závěr
Na Univerzitě Karlově mají studenti řadu příležitostí, jak zlepšit své znalosti a dovednosti
pro řízení své kariéry. Vyžaduje to pouze proaktivní přístup a snahu využít možností sebevzdělávání i mimo studijní program. Vždyť sebevzdělávání provází člověka nejen ve fázi
přípravy na praxi, ale v každé fázi profesního života i v tzv. třetím věku.

ABSOLVENT 2017
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Užitečné odkazy
Konzultace s poradcem lze objednat zde:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-71.html
Registrace na koučink je možná zde:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-69.html
Nabídka a registrace na semináře na podporu kariéry:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html
Registrace na semináře na podporu kariéry:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html
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