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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PRVNÍ DESÍTCE VYSOKÝCH ŠKOL  
PODLE ZAMĚSTNAVATELŮ 

 
Plzeň, 20. 11. 2015 – Fakulta elektrotechnická a Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni se 
umístily v první desítce ankety „Škola doporučená zaměstnavateli 2015“, v níž hlasovalo  
230 zaměstnavatelů z celé České republiky. V kategorii vysokých škol obsadily šesté a sedmé místo. 
 
Cílem soutěže, pořádané Klubem zaměstnavatelů, je vytipovat ve spolupráci s personalisty 
významných firem střední a vysoké školy, které nejlépe dokážou připravit své absolventy do praxe. 
Do druhého ročníku se zapojily firmy jako ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, 
AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další významní zaměstnavatelé 
z celé republiky. 
 
„Je vidět, že se projevují dlouhodobé aktivity a kroky, které naše fakulta v tomto směru k významným 

průmyslovým partnerům udělala. Jsme s nimi v úzkém kontaktu a sledujeme aktuální trendy vývoje  

v zájmových oblastech, spolupracujeme na výzkumných projektech a významnou část této spolupráce 

aplikujeme ve studijních oborech,“ reagoval na výsledek ankety děkan Fakulty elektrotechnické ZČU 
Jiří Hammerbauer. 
 
„Umístění na předních pozicích mne osobně velmi potěšilo. Není to úspěch jednotlivců, ale 

dlouhodobé spolupráce s průmyslovou praxí, kde dostáváme pozitivní impulsy pro rozvoj studijních 

oborů i spolupráci  ve vědě a výzkumu,“ doplnil děkan Fakulty strojní ZČU Milan Edl. 
 
Zmíněné fakulty se dostaly do první desítky elitních vysokých škol z pohledu zaměstnavatelů  
i v prvním ročníku soutěže – Fakulta strojní ZČU obsadila v roce 2014 páté a Fakulta elektrotechnická 
ZČU desáté místo. 

Pořadí nejlepších fakult vysokých škol v České republice hodnocených předními zaměstnavateli: 

1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní  
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství 
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní  
4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní  
5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická  
6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická  
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní  
8. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská  
9. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera  
10. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví  


