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Na úvod malá hádanka: Všichni ho chtějí, ale je jich zoufale málo. Co je to? Co by pro běžného 
smrtelníka byl výherní tiket, je pro české průmyslové podniky absolvent technické vysoké  školy . 
Nejlépe strojní fakulty. 
„Poptávka výrazně převyšuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových zónách hlásí firmy jejich 
kritický nedostatek,“ potvrzuje například Jaroslava Rezlerová, šéfka personální agentury 
ManpowerGroup. 
 Přitom školy by rády chrlily odborníky a průmyslové podniky by po takovém milionovém 
jackpotu hned sáhly, jenže strojní inženýři prostě nejsou. „Mnohé investice nadnárodních firem do 
Česka nepřijdou, protože tu není dostatek pracovní síly,“ naznačuje děkan  pražské strojní fakulty 
Michael Valášek, jak se absolventů nedostává. 
Vás potřebujeme, řekly firmy Právě pražská strojařina je podle ankety mezi stovkou velkých českých 
zaměstnavatelů školou, jejíž absolventi jsou nejžádanější. Dokonce se může pyšnit titulem 
Doporučeno zaměstnavateli, který loni poprvé udělil Klub zaměstnavatelů. „Čeští průmyslníci tím chtěli 
mladým lidem dát vodítko, koho potřebují a odkud získávají nejlepší absolventy,“ vysvětluje Pavel 
Hulák, zakladatel a ředitel Klubu zaměstnavatelů, který soutěž spolupořádal. 
 Jistě, většina z firem jsou průmyslové podniky, proto ten zájem o absolventy technických 
oborů. „Jenže právě takové společnosti zaměstnávají nejvíc lidí, nabízejí desítky pracovních míst,“ 
podotýká Hulák. 
 Jenže ať zaměstnavatelé doporučují, co je jim libo, přišel červen, doba přijímacích  zkoušek  a 
katedry psychologie či politologie nebo právnické fakulty jako každý rok hlásí několikanásobný převis 
uchazečů. Zato strojní, dopravní či elektrotechnické školy budou zřejmě opět vypisovat druhá kola. 
Titul získá jen třetina studentů Už teď je jisté, že například univerzity  v Ostravě, Liberci či Plzni budou 
ještě o prázdninách hledat budoucí inženýry, další fakulty a vysoké  školy  se docela jistě přidají 
během pár dní, sotva skončí první kolo přijímaček. 
 Čím to je, že téměř stoprocentní jistota budoucího zaměstnání a velmi slušné výdělky 
nepřimějí studenty, aby to na technických oborech zkusili? 
 Studium je velmi obtížné, shodují se zástupci vysokých  škol . „V průběhu prvního ročníku a 
po jeho skončení obvykle odchází okolo 30 procent studentů, úspěšných absolventů bakalářského 
studia je přibližně polovina z přijatých,“ rekapituluje čísla z brněnské fakulty strojního inženýrství její 
proděkan Jiří Hlinka. 
 Profesor  Valášek přidává další nelaskavé statistiky – v Praze před dosažením inženýrského 
titulu odpadnou dvě třetiny uchazečů. 
V průmyslu se teď hodí každá ruka Přitom není nutné hned se pouštět do zrádných zákrut předmětů, 
jako je fyzika, termomechanika nebo pružnost a pevnost. Na pracovním trhu totiž chybějí všichni 
absolventi technických oborů, tedy také z technických vyšších odborných škol. Těch je v Česku kolem 
tří desítek a snad žádná si neodpustí prázdninové druhé kolo. 
 Podle Jaroslavy Rezlerové by přitom byla škoda, kdyby mladí lidé s technickým talentem 
promeškali oživení, které teď česká ekonomika zažívá. 
 „Hlavním tahounem je automobilový sektor, který vytváří nová místa, masivně nabíráme také 
do velkých logistických center nebo call center po celé republice. To je pro maturanty ideální start 
kariéry,“ slibuje šéfka Manpower Group. 
 
Nejžádanější absolventi 
1. Fakulta strojní, ČVUT v Praze 
2. Fakulta strojního inženýrství, VUT 
   v Brně 
3. Fakulta strojní, VŠB –TU Ostrava 
4. Fakulta elektrotechniky a komunikačních 
         technologií, VUT v Brně 
5. Fakulta strojní, ZČU v Plzni 
6. Fakulta strojní, TU v Liberci 
7. Fakulta financí a účetnictví, VŠE 
   v Praze 
8. Dopravní  fakulta  Jana  Pernera , 



   Univerzita  Pardubice  
9. Fakulta  metalurgie a materiálového 
     inženýrství, VŠB –TU Ostrava 
10. Fakulta elektrotechnická, ZČU 
 
Pozn.: Výsledky ankety Doporučeno zaměstnavateli mezi stovkou velkých českých firem, které 
posuzovaly, z jakých vysokých  škol  přicházejí nejlépe připravení absolventi Zdroj: Klub 
zaměstnavatelů 
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