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 ZLEPŠIT 
orientaci studentů 
a absolventů ČVUT 

na trhu práce 

 
 

 

 
 studenty 
k dosažení

úspěchu 
a spokojenosti 

v životě

INSPIROVAT

Pomáháme studentům a absolventům  univerzity se sebepoznáním a s přípravou 
na vstup na trh práce. 

Kariérní centrum

Studenti mají možnost se zapojit do programu Mentoring ČVUT 
či semestrálního programu Podnikni to. 

K dispozici je pro zájemce rozsáhlá odborná knihovna, pracovní
nabídky, akce a témata závěrečných prací od firem. 

Organizujeme workshopy a semináře, osobnostní testování, kariérní 
a personální poradny. 

Kariérní centrum ČVUT také dodává pravidelnou inspiraci 
v podobě článků, newsletteru a aktivit na sociálních sítích. 

 
 VYTVOŘIT

prostor pro osobní
rozvoj 

a sebepoznání  

POMOCT
navázat vztahy mezi
firmami a studenty 

z různých oborů



8 FAKULT
6 ÚSTAVŮ

STUDENTŮ
17 577

(k 4.9.2022)  
3 323

ABSOLVENTŮ
(2022)

STUDIJNÍCH
OBORŮ

355

ČVUT v číslech



Zásady úspěšné komunikace 
se studenty a prezentace na univerzitě

Branding na univerzitě vyžaduje dlouhodobou a systematickou spolupráci. Studenti moc nereagují na nahodilé akce.

Komunikujte jasně, stručně, pravdivě a graficky zajímavě. Snažte se popsat studentům to, čeho mohou být součástí.

Studenti nejčastěji projevují zájem o stáže, praxe, trainee programy či částečné úvazky.

1.

2.

3.



Možnosti spolupráce s Kariérním
centrem ČVUT

Inzerce na webu a
Instagramu KC

Cena: 1x inzerce na webu + stories, 3.500 Kč/3měsíce
             

Máte zájem nabídnout studentům pracovní
pozici, brigádu či stáž nebo soutěž a další akce,
které pro ně pořádáte? Vyberte si z několika
možností inzerce, zašlete objednávku a inzerát 
a my ho obratem zpracujeme. Forma inzerátu 
je na vás, nejčastěji se využívá PDF nebo odkaz
na kariérní stránky firmy. 



Inzerce na webu a Instagramu
KC + informace o pozici v
newsletteru

Cena: 1x inzerce na webu + stories + newsletter  5.000 Kč/3měsíce
             Komplet (web, stories , newsletter)  7.000 Kč/3 měsíce
                  - Balíček 5x  20.000 Kč/3 měsíce* 
                  - Balíček 10x  35.000 Kč/3měsíce*

Newsletter "Novinky z KáCéčka" odebírá nyní cca
2 251 aktivních odběratelů (14.11.2022).

Upoutejte na svoji pracovní nabídku zmínkou 
v newsletteru v sekci pracovní příležitosti a stáže.

*lze čerpat 1 rok od zakoupení



Distribuce dodaných letáků na veřejně dostupná
místa v kampusu Dejvice

Cena:  distribuce 3000 Kč (max 500 ks)

Prezentujte se v Kampusu Dejvice 
a ostatních prostorách ČVUT jako jsou
koleje, menzy atp.

Studenti vás budou mít pořád na očích.



Již několik let mají studenti ČVUT příležitost zúčastnit se programu Mentoring, který jim
umožňuje nahlédnout do reálného prostředí jak českých tak mezinárodních firem. ČVUT
Mentoring je program, během kterého se student schází se svým mentorem. Provází jej při
každodenní práci, poznává jeho dovednosti a metody rozhodování a řízení, nahlíží 
do pracovního prostředí firmy, společně s ním se účastní jednání a porad, či se dokonce
aktivně zapojuje do reálných projektů. Celá spolupráce je flexibilní, oboustranně prospěná
a založena jen a pouze na dohodě studenta a mentora. 

entoring



Na webových stránkách Kariérního centra ČVUT je možné uveřejnit zdarma
témata závěrečných prací pro studenty ČVUT.

Témata závěrečných prací

Témata zašlete na kariera@cvut.cz



Semináře/workshopy

V Kariérním centru pořádáme semináře a workshopy pro
skupiny o cca 20 studentech. Jedná se o témata,
jak z pracovního prostředí (finanční umění a kariéra, jak si říct 
o zvýšení platu…), tak z oblasti soft skills (time management,
sebevědomí, přesvědčivá argumentace…). Důležité je, 
že se jedná o vzdělávací akci a ne o přímou prezentaci firmy.



Máte zájem stát se oficiálním partnerem univerzity? Využívat 
možnosti mentoringu, informovat studenty o aktuálních stážích, 
praxích, pracovních úvazcích atp.? Partnerství má různé výhody, 
mimo jiné i možnost propagace na všech našich dostupných 
platformách. V případě zájmu napište na ilona.chalupska@cvut.cz.
Společně se domluvíme na setkání a proberete všechny možnosti. 

Partnerství s ČVUT



Propagace cena v Kč bez DPH

Web + stories
(inzerát na webu kariérního centra + zmínka o inzerátu ve stories na

Instagramu)
3.500 Kč/3 měsíce

Web + stories+ NL
(inzerát na webu kariérního centra + zmínka o inzerátu ve stories na

Instagramu + zmínka v newsletteru KC ČVUT)
5.000 Kč/3 měsíce

roznos letáků/plakátů
(roznos po všech dostupných prostorách ČVUT) 3.000 Kč

Komplet 
(Web + stories + NL + roznos letáků) 7.000 Kč/3 měsíce

Propagační článek na blogu 10.000 Kč

Seminář dle dohody

Balíček 5x
  (Web + stories + NL) 20.000/ 3 měsíce*

Balíček 10x
  (Web + stories + NL) 35.000/3 měsíce*

Ceník

*lze čerpat 1 rok od zakoupení



Kontakty
INZERCE, ZÁVĚREČNÉ PRÁCE, MENTORING 
kariera@cvut.cz

PARTNERSKÉ SMLOUVY S ČVUT 
Mgr. Ilona Chalupská, ilona.chalupska@cvut.cz
 
SEMINÁŘE A WORKSHOPY
MgA. Iva Hájková Peláková, iva.pelakova@cvut.cz


