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Air Dispatch (CLC) s.r.o. 
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

letecká doprava

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

O SPOLEČNOSTI
Líbí se Ti letadla a vše kolem nich a bavilo by tě pracovat v mezinárodním prostředí?

Air Dispatch (CLC) je světovou jedničkou v centralizovaném vyvažování letadel, dceřiná 
společnost skupiny dnata spadající do Emirates Airlines Group. Do naší kanceláře v Praze, 
Ostravě i Varšavě, hledáme nové kolegy, které bychom moc rádi zaučili na pozici Aviation 
Specialist/Load Controller.

Že Ti název pozice Load Controller nic neříká? Load Controller rozhoduje, na základě 
aktuálních informací o daném letadle, přepravovaných osobách a váze, o optimálním 
rozložení nákladu a dle aktuálních informací vytváří finální dokument potřebný pro každý 
let - takový dokument označujeme jako loadsheet. 

Mrkni na naše stránky https://www.air-dispatch.com/about, sociální sítě, či za námi doraž 
6.4. osobně a rádi ti prozradíme víc! :-)



PŘIDEJTE SE 
K NÁM

NASTARTUJTE SVOU 
KARIÉRU V LETECTVÍ

Pro více informací navštivte
www.air-dispatch.com/careers
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kariera@arriva.cz
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ARRIVA TRANSPORT 
ČESKÁ REPUBLIKA a.s.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 
silniční doprava, železniční doprava

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

O SPOLEČNOSTI
Arriva je jednou z největších dopravních společností v Evropě, která ve 14 evropských 
zemích zaměstnává přes 46 000 lidí a ročně přepraví více než 2,1 miliardy cestujících. 
Od roku 2010 je součástí koncernu Deutsche Bahn. V ČR provozuje skupina Arriva 2 000 
autobusů, 38 trolejbusů, 83 vlaků a zaměstnává 3 500 zaměstnanců. Hlavní činností je 
linková autobusová doprava s 15 000 spoji denně s roční přepravou více než 115 milionů 
cestujících. Od r. 2013 provozuje Arriva i železniční osobní dopravu.
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Jan Mráz 
jan.mraz@ayudate.cz 
info@ayudate.cz
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Ayudate
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

železniční doprava, logistika, telematika, 
bezpečnost, inteligentní dopravní systémy

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

O SPOLEČNOSTI
Butiková firma s unikátními kompetencemi v oblasti speciálních služeb pro železniční 
a kolejovou dopravu. Implementace ETCS (evropský vlakový zabazpečovač) do starších 
typů hnacích kolejových vozidel, mechanická konstrukce, elektro projekce, logistika, 
architektura řešení, technické zajištění, homologace, schvalování. Mobilní BTS GSM-R.



Ayudate_A5.indd   1Ayudate_A5.indd   1 28.03.2022   12:48:2828.03.2022   12:48:28



KONTAKT

AŽD Praha s.r.o.
Ředitelství společnosti
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Kontakty:  
+420 267 287 302 
personalni@azd.cz 
www.azd.cz
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AŽD Praha s.r.o.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, železniční doprava, telematika, 
bezpečnost, inteligentní dopravní systémy

POZNÁMKY

O SPOLEČNOSTI
AŽD Praha s.r.o., je významným českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, 
telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast 
kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Vyráběné produkty 
zachycují nejnovější technické a užitné trendy.

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád



personalni@azd.cz
www.azd.cz 

ZAMĚŘUJEME SE NA OBLASTI:

» Kolejová doprava
» Silniční telematika
» Telekomunikace
» Systémy pro řízení metra

NABÍDKA VOLNÝCH
PRACOVNÍCH POZIC

NABÍZÍME:

» Stipendijní program pro studenty VŠ
» Vykonávání odborné praxe
» Prázdninové brigády
» Přivýdělek v podobě dohod 
  konaných mimo pracovní poměr
» Volné pracovní pozice i pro absolventy
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slamova@bkom.cz 
https://www.bkom.cz
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Brněnské komunikace a.s.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, telematika, 
inteligentní dopravní systémy

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  disertační práce

O SPOLEČNOSTI

Společnost Brněnské komunikace a.s. zajišťuje inženýrskou činnost dopravních  
a pozemních staveb, projekční činnost a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, 
zpracovává prognózy, plány a modely dopravy. V Brně spravuje a udržuje v činnosti 
světelnou signalizaci na křižovatkách, dopravní značení, dohlíží na komunikace a dopravní 
stavby vč. tunelů. Je pověřena organizací dopravy v klidu. Součástí činností jsou  
i geodetické práce, zimní a letní údržba komunikací a centrální řízení dopravy v Brně. 



bkom.cz

Bezpečně, rychle, kvalitně 
– tak pracuje náš tým. Máme přehled o tom, co se v 

brněnské dopravě děje a snažíme se, aby se v Brně 

dobře žilo. Nebojíme se inovativních řešení a účastníme 

se mezinárodních projektů. Přijďte k nám – jsme prima 

kolektiv, umíme ocenit dobrou práci a rádi mezi sebou 

přivítáme nové kolegy!

  techniky a specialisty s ukončeným SŠ  

a VŠ vzděláním  se zaměřením na pozemní  

a dopravní stavitelství

 specialisty pro řízení dopravy

 specialisty se znalostí dopravních technologií

Koho hledáme?

Jsme BKOM.  
Přidejte se k nám! 
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https://www.citya.io/
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CITYA mobility s.r.o.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, inteligentní dopravní systémy

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

O SPOLEČNOSTI
CITYA přináší moderní, pohodlnou a udržitelnou každodenní dopravu pro obyvatele 
předměstí.

Jsme technologický startup, který buduje on-demand dopravní službu pro koncové 
uživatele, technologické řešení na klíč pro provozovatele flotil dopravců a komplementární 
dopravní řešení k hromadné dopravě pro města.

Usilujeme o lepší sociální inkluzi lidí žijících na předměstích, méně aut a udržitelnější 
města – prostřednictvím chytřejší každodenní dopravy.



Chytrá doprava pro každý 
den, která tě pohodlně spojí 
s městem

BUDUJ S NÁMI 
ON-DEMAND 
MOBILITU 

Nejmodernější API technologie pro osobní 
demand-responsive dopravu

Alokační a predikční algoritmy využívající hluboké 
neuronové sítě

Nástroje pro simulaci dopadu demand-responsive 
dopravy na síť hromadné dopravy

Komplexní analytické, modelovací a optimalizační 
nástroje

ZNÍ TO JAKO PARÁDNÍ VÝZVA?

Dej nám o sobě vědět 
na hiring@citya.io
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Věra Kubinová 
vera.kubinova@continental.com 
https://continental.jobs.cz/brandys
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Continental Automotive 
Brandýs nad Labem

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 
automobilový průmysl

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

   –  disertační práce

O SPOLEČNOSTI

Continental patří mezi 5 největších dodavatelů pro automobilový průmysl a v ČR má asi 
11 tis. zaměstnanců. V Brandýse nad Labem se zaměřujeme na výrobu automobilové 
elektroniky, od palubních přístrojů, přes displejová řešení až po telematiku. Naši inženýři 
programují sedmiosé roboty, coboty, SPEA testery a řadu dalších výrobních technologií, 
pracujeme i s 3D simulacemi a virtuální realitou. Navíc jsme první českou firmou  
s robotickým skladem Autostore. U nás si vyberete, co vás bude bavit!



Tvoje schopnosti ocení 
celý automobilový svět
Hledáme ty nejlepší studenty a absolventy 
technických oborů pro naši výrobu 
automobilové elektroniky.

continental.jobs.cz

CONTI C11162293 - Náborová kampan A5 V01.indd   1CONTI C11162293 - Na ́borova ́ kampan A5 V01.indd   1 17.02.2022   16:4417.02.2022   16:44
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studenti@cdcargo.cz
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ČD Cargo, a.s.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

železniční doprava, logistika

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již  
 během studia

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

O SPOLEČNOSTI

Jsme největší český železniční nákladní dopravce. S ročním objemem přepravy zboží 
patříme mezi 5 největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU.

Nabízíme přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou 
hodnotou. Realizujeme přepravy ucelených vlaků i jednotlivých zásilek.

Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní přepravu.



Přepravujeme  
v rámci celé ČR  
i Evropy. 

Své služby nabízíme  
i v zahraničí 
prostřednictvím 
dceřiných společností  
na Slovensku,  
v Rakousku,  
Německu,  
Polsku,  
Maďarsku, 
Chorvatsku.

Nabízíme tyto doplňkové 
služby
▶  celní služby 
▶  logistické služby 
▶  služby bezpečnostních  

poradců 
▶  pronájem železničních vozů 
▶  opravy a údržba kolejových  

vozidel 
▶  a další

Zaměřujeme se na 
interoperabilitu  
a intermodalitu.  
Jsme lídrem  
v používání moderní 
technologie  
Innofreight.

Jsme společensky 
odpovědná firma.www.cdcargo.cz

ČD Cargo

cdcargo.cz

CDCargo

#67G002__CD_cargo_leaflet_A5.indd   1#67G002__CD_cargo_leaflet_A5.indd   1 24.03.2022   12:25:1324.03.2022   12:25:13
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Julie Skřivánková 
skrivankova.julie@cpost.cz 
TvojeBudoucnost.cz
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Česká pošta, s.p.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, logistika, poštovní služby, 
prodej a obchod

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již  
 během studia

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

   – trainee program

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

O SPOLEČNOSTI

Jsme jednou z největších firem v České republice. Každý z našich zaměstnanců nám 
pomáhá zlepšovat služby České pošty tak, abychom i nadále patřili mezi špičku v oboru.  
U nás máte jedinečnou příležitost uplatnit svůj profesionální přístup, kterým můžete 
změnit budoucnost České pošty a zároveň napsat svůj vlastní úspěšný příběh.



Přihlas se do Trainee 
programu České pošty!
• Budeš pracovat na samostatných projektech.
• Seznámíš se s nejnovějšími technologiemi.
• Setkáš se s profesionály v různých oborech.
• Můžeš využít odborná školení a workshopy.

Zkrátka, budeš se podílet na chodu firmy, 
která ovlivňuje celou společnost.

Julie Skřivánková
703 455 045
skrivankova.julie@cpost.czTvojeBudoucnost.cz

Tak jako my 
i ty můžeš získat zkušenosti v jedné 
z největších logistických firem v ČR.

CP_Nabor Trainee - Vlozeny list 02 - A5.indd   1CP_Nabor Trainee - Vlozeny list 02 - A5.indd   1 24/03/2022   14:5624/03/2022   14:56
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Petra Poláková 
polakovap@gr.cd.cz 
https://cd.cz/kariera
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České dráhy, a.s.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

železniční doprava

POZNÁMKY

O SPOLEČNOSTI
České dráhy, a.s. jsou pokračovatelem více než 190leté tradice železniční dopravy 
na území Čech, Moravy a Slezska. Jsme největším železničním dopravcem a zároveň 
jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. Naším posláním je zajišťovat 
kvalitní dopravní obslužnost širokému spektru zákazníků a proto věnujeme mnoho úsilí 
modernizaci a neustálému zlepšovaní našich služeb.

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce



www.cd.cz/kariera

První job
s nejlepšími 
vyhlídkami

Hledáme

KOLEGY

Dejte se na dráhu, která dává smysl. 
Máme pro vás zajímavá místa s výhodami u největšího 
českého železničního dopravce.

• 5 týdnů dovolené
• až 1 týden placeného volna nad rámec dovolené
• MultiSportku a příspěvek na stravování, dovolenou a výuku jazyků
• levnější cestování pro vás a vaši rodinu
• příspěvek na penzijní připojištění 
• a další výhody!

Nabízíme vám:

CD-C11182443_CD_Nabor_Univerzita_Student_A5.indd   1CD-C11182443_CD_Nabor_Univerzita_Student_A5.indd   1 02.02.2022   15:4702.02.2022   15:47
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miroslav.cepa@d-plus.cz
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D PLUS PROJEKTOVÁ 
A INŽENÝRSKÁ a.s.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 
silniční doprava, vodohospodářské a pozemní 

stavby

POZNÁMKY

O SPOLEČNOSTI
Projekční a inženýrská kancelář s více než 100 zaměstnanci a 30 letou tradicí. Sídlo firmy 
se nachází v Praze na Florenci a má pobočky v Kladně a v Plzni. Společnost se specializuje 
na zpracování projektové dokumentace ve stupních přípravy od studie po realizační 
dokumentaci v oborech dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb.

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce



 
 

 
Společnost D plus byla založena v roce 1990 jako 
jedna z prvních soukromých projektových 
a inženýrských společností. Začínala se dvěma 
pracovníky a dnes zaměstnává přibližně 100 
projektantů a pracovníků inženýringu.  
Od roku 1997 má společnost  sídlo v Karlíně 
v centru Prahy. Za dobu své existence společnost 
zpracovala více než 5 500 projektů, z nichž některé 
získaly veřejná ocenění.  

 
 

 

 
     PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI: 

 
 Dopravní stavby 

 
 Architektura 

 
 Urbanismus 

 
 Vodohospodářské stavby 

 
 Pozemní stavby 

 
 Inženýring 

 
 

     HLEDÁME NOVÉ KOLEGY 
      
     CO POŽADUJEME? 
 

 Zájem o projektování dopravních staveb 
 Komunikativnost, týmovost a svědomitost  
 Odpovědnost za plnění zadaných úkolů 
 Ochotu učit se novým věcem 

 
     CO NABÍZÍME? 
 

 Projektování dopravních staveb od studií až po 
realizační projekty 

 Spolupráci na předních pražských projektech 
 Perspektivní zajímavou a odpovědnou práci 
 Práci s moderním softwarovým vybavením 
 Práci v mladém přátelském kolektivu 
 Zaměstnání v centru Prahy (Florenc) 

 Pružnou pracovní dobu 

 
 
 

KONTAKT: 
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 
Sokolovská 16/45A 
186 00, Praha 8 
 
www.d-plus.cz 
miroslav.cepa@d-plus.cz 
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Markéta Vodičková 
marketa.vodickova@dbschenker.com
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DB Schenker
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční přeprava, železniční přeprava,  
letecká přeprava, logistika, námořní přeprava

Jsme jedním z předních světových poskytovatelů integrovaných logistických řešení  
a globálních spedičních služeb. Zajišťujeme mezinárodní výměnu zboží formou silniční, 
železniční, letecké a námořní přepravy. Jsme specialistou na řízení dodavatelského 
řetězce a poskytování komplexních logistických řešení - od přeprav, skladování  
a distribuce až po řízení toku informací. Kromě inovačních řešení nabízíme komfort 
komplexních služeb, individuální přístup, vysokou profesionalitu a oporu spolehlivého 
partnera.

POZNÁMKY

O SPOLEČNOSTI

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již  
 během studia

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce



Kdo u nás pracuje
Zakládáme si na lidském přístupu k zaměstnancům. 
Věříme, že to, co lidi motivuje každý den jít 
do práce, je zajímavé zaměstnání, dobrá parta 
a pozitivní atmosféra. Správnost našeho přístupu 
potvrzuje i získání ocenění Zaměstnavatel roku, 
které stojí na přísných kritériích a zohledňuje 
například i náklady na školení zaměstnanců nebo 
možnosti kariérního postupu ve firmě. U nás 
v DB Schenker máme rádi rozmanitost a vážíme si 
všech našich zaměstnanců.

Na co se můžete těšit?
Moc dobře víme, že zaměstnanci jsou pro nás to 
nejcennější. Z tohoto důvodu poskytujeme našim 
zaměstnancům ty nejlepší benefity, a to jak finanční, 
tak takové, které podporují odpočinek a zdravý 
životní styl. Díky benefitnímu systému Cafeterie 

si navíc značnou část čerpání benefitů mohou 
zaměstnanci přizpůsobit svým přáním.

Ze života DB Schenker
Ve firmě pořádáme každý rok celou řadu akcí, ať 
už sportovních, společenských nebo ekologických. 
Některé akce organizuje pro své zaměstnance firma, 
jiné akce si naopak organizují sami zaměstnanci 
a firma na ně přispívá. Podporujeme setkávání 
lidí mimo pracovní prostředí, vzájemné poznávání 
a vytváření příjemné pracovní atmosféry.

Zjistěte i vy, proč je práce 
v DB Schenker správnou volbou. 
Přidejte se k nám!
https://www.dbschenker.com/cz-cs/kariera
https://www.welcometothejungle.com/cs/
companies/db-schenker

Rozhýbejte s námi svět

Jako mezinárodní logistická 

společnost zajišťujeme pro české 

výrobní a obchodní firmy logistické 

služby a přepravy zboží po celém 

světě. A to prostřednictvím 

kamionové, železniční, letecké 

nebo námořní přepravy. Zabýváme 

se logistickými službami v našich 

distribučních centrech a řízením 

dodavatelských řetězců. Našim 

zákazníkům nabízíme také celní 

služby, veletržní spedici nebo 

nadrozměrné přepravy. A to vše 

z jednoho zdroje. Naším úkolem 

je, aby bylo zboží v pořádku 

na správném místě, včas a ve 

správném množství.

inzerce_almanach_v2.indd   2inzerce_almanach_v2.indd   2 28.03.2022   13:44:2028.03.2022   13:44:20
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prace@dhl.com 
https://careers.dhl.com/global/en/
search-results
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DHL Express 
(Czech Republic) s.r.o.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 
logistika

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

   –  disertační práce

O SPOLEČNOSTI

DHL Express v roce 1969 stvořila mezinárodní kurýrní přepravu a díky tomu se  
k zákazníkům dostanou zásilky z e-shopů po celém světě. A děláme to dodnes! 
Spojujeme lidi, plníme naše poslání, a to vše s respektem ke druhým a k životnímu 
prostředí.

Zažij svět DHL Express ještě dnes a spojuj život lidí spolu s námi.



Poznej svět DHL
 ještě dnes!

Aktuální nabídku praxí 

a brigád najdeš zde



KONTAKT

dipro@dip.cz 
josef.curik@dip.cz

30 Kariérní den Fakulty dopravní ČVUT v Praze

Dipro spol. s r.o.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, železniční doprava, 
vodohospodářské stavby

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

   –  disertační práce

O SPOLEČNOSTI
Jsme projektová, inženýrská a konzultační kancelář s dlouholetými zkušenostmi ze 
staveb u nás a ze zahraničí. Služby nabízíme právnickým (developerské společnosti, 
architektonická studia, města, obce …) i fyzickým osobám. 

Naše firma se skládá ze silničního, železničního a vodohospodářského oddělení. V řadách 
projektantů se nacházejí zkušení autorizovaní inženýři s dlouholetou praxí, absolventi  
z FD ČVUT a také studenti, kteří si u nás budují základy své kariéry formou brigády.
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https://www.dpp.jobs.cz
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Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, akciová společnost

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 
silniční doprava, veřejná doprava

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

O SPOLEČNOSTI

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou 
hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 143 autobusových linek,  
1 trolejbusovou linku, dále 26 denních, 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra.  
K 1. 1. 2022 DPP vlastnil 1 203 autobusů,1 trolejbus, 802 tramvajových vozů a 146 
vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 1. 2022 celkem 10 965 zaměstnanců  
v evidenčním stavu, z toho 4 282 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město 
Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.



VOLEJTE 
ZDARMA

Máte:
• Platný ŘP skupiny B
• Ukončené základní vzdělání
• Věk min. 21 let
• Výpis z rejstříku trestů

• Výpis z evidenční karty osoby (řidiče)
• Dobrý zdravotní stav (dle příslušné
     vyhlášky MZ)
• Příjemné a reprezentativní vystupování

Chcete mít?: mzdu 204,10 Kč/hod. + odměny ve výši 10 %
            a benefity ve výši až 64 000 Kč za rok

ŘIDIČE/ŘIDIČKY TRAMVAJE
HLEDÁME
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Nikol Sklenařiková 
nikol.sklenarikova@cz.ey.com 
www.cestasey.cz
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EY
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

audit, consulting, daně, právo, strategie a transakce

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

O SPOLEČNOSTI
Jsme konzultanti. Klientům pomáháme uspět, realizovat jejich sny a dělat práci den za 
dnem efektivněji. EY už není jenom Audit a Daně. Specializujeme se také na Forenzní 
služby, Consulting, Právo nebo Strategie a transakce. Mezi naše klienty patří dvacet firem 
z české TOP 30, ale radíme i start-upům nebo začínajícím podnikatelům. V EY spojujeme 
výjimečné lidi, abychom společně vytvářeli lépe fungující svět.



Digitalizace, inovace, rozvoj strategií a jejich 
realizace. Celé hospodářství prochází v posledních 
letech velkými změnami a náš tým Business 
Transformation pomáhá klientům z těchto změn 
vytěžit maximum. Věnujeme se primárně sektoru 
Automotive & Mobility, ale jsme aktivní i v dalších 
oblastech jako je Life Science a Supply Chain. 
Děláme smysluplné projekty, které se pokaždé 
v něčem liší. Díky tomu u nás získáš velký rozhled 
a vidíš výsledky své práce v praxi.

Na práci v EY oceňuji především to, že jsem za velmi krátký čas 
získala velké množství zajímavých zkušeností. Mám možnost 
přicházet s vlastními nápady, které konzultuji s kolegy, mám 
příležitost ukázat svou iniciativu, ale zároveň je vždy poblíž 

někdo, od koho se mohu dále učit, či kdo je pro mě inspirací. 

U nás v týmu pracujeme na široké škále projektů. Na své si 
přijdou jak automobiloví nadšenci, tak lidi, které zajímá chod 
a strategie společností, inovace a  digitalizace. Dostáváme se 

k  různorodým businessovým tématům a stále je k objevování 
něco nového, co mě posouvá dále. Příležitost k růstu v EY má 

totiž úplně každý. 

Lenka Výmolová
Senior konzultantka
tým Business Transformation

Poslechni si podcast
Cesta s EY s našimi kolegy

Spoj se s námi 
a zjisti víc

Nikol Sklenářiková
Recruiterka 
nikol.sklenarikova@cz.ey.com 
+420 731 642 807

www.cestasey.cz

@eyceskarepublika

@eycareersczech

Zdeněk Dušek
nejen o trendech 
v Automotive

Poznej náš
BUSINESS 
TRANSFORMATION TÝM
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work@logio.cz
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Logio
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

logistika, IT

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

O SPOLEČNOSTI

Jsme česká poradensko-technologická společnost, která od roku 2004 poskytuje své 
služby v oblasti Supply Chain Managementu největším výrobním podnikům a retailovým 
prodejcům na celém světě.



C
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Ing. Kateřina Šipková 
metroprojekt@metroprojekt.cz
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METROPROJEKT Praha a.s.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, železniční doprava, letecká doprava, 
inteligentní dopravní systémy

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

O SPOLEČNOSTI

Jsme stabilní společnost, zaměřená na projektové, konzultační a inženýrské služby 
pro dopravní infrastrukturu. Naše projekty zlepšují život Pražanům, obyvatelům České 
republiky i ve světě.

Tvořit návrhy veřejné dopravní infrastruktury nás baví, naše unikátní know-how rozvíjíme 
více než 50 let. Aktivně využíváme nejnovější technologie projektování (3D modelování, 
BIM), v řadě specifických oblastí jsme u zrodu jejich metodiky. 

Náš záběr je od dopravního urbanismu, přes návrhy nejsložitějších inženýrských staveb 
podzemních i mostních, až po řídící systémy těchto projektů. 
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matonohova@oltis.cz 
https://kariera.oltis.cz/
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OLTIS Group
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

inteligentní dopravní systémy

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

O SPOLEČNOSTI
Jsme česká skupina specializovaných softwarových firem, které se zabývají vývojem  
a implementací IT systémů v dopravě, spedici a logistice. Naše informační systémy, 
mobilní a webové aplikace používají manažeři infrastruktury, dopravci, speditéři  
a přepravci nejen v ČR a na Slovensku, ale v celé Evropě.

Do našich týmů hledáme jak programátory, analytiky, konzultanty a testery, tak odborníky 
se zaměřením na dopravu, které rádi s IT problematikou seznámíme.



analytik | programátor | tester | konzultant 

Bez našich IT systémù
nevyjede vlak … ani náklaïák

Lucie Matonohová (HR) | +420 737 483 048 | job@oltis.cz | kariera.oltis.cz

„V OLTIS Group jsem souèástí vývojového týmu, kde spoleènými 
silami vytváøíme logistický webový portál pro naše zákazníky. 
Každodenní praxe mezi zkušenými analytiky mi pomáhá rozvíjet 
znalosti a pøicházet na nové nápady. Díky skvìlému kolektivu 
dostanu odpovìdi na jakékoliv otázky a kolegové mi vždy nabídnou 
pomocnou ruku. Jsem ráda, že jsem po absolvování studia vkroèila 
pod køídla OLTISu a mohu øíct, že každým dnem se posouvám dál.

Praha

Ostrava

Olomouc Olkusz
Polsko

Pardubice

Bratislava
Slovensko

Brno

Budapeš�
Maïarsko
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hr@prozeta.eu 
https://prozeta.eu/careers
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Prozeta
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

bezpečnost, IT, cloudové řešení, 
kybernetická bezpečnost

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již  
 během studia

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

O SPOLEČNOSTI

Prozeta je strategickým partnerem zákazníků, kteří považují IT za součást svých aktivit. 
Zákazníci z více než 20 zemí spoléhají na naše produkty a technickou podporu. Řešení 
poskytujeme klientům z mnoha oblastí, jakými jsou e-commerce, platformy pro 
videoobsah, banky, poskytovatelé internetových a cloudových služeb, kybernetická 
bezpečnost a mnoho dalších.  Využíváme 30 let zkušeností, vlastního výzkumu a vývoje  
k odlišení služeb a jejich přizpůsobení potřebám jednotlivých zákazníků.



prozeta.eu

HLEDÁME
NOVÉ
TALENTY

Network Administrator

Front-End Developer

Back-End Developer

Linux Admin

Embedded Software 
Developer

NENAŠEL JSI 
VHODNOU POZICI?

Pro talentované lidi 
ušijeme pozici na míru.
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www.pdprojekce.cz
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Projekce dopravní  
Filip s.r.o.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 
silniční doprava, projektování v intravilánu měst

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

   –  disertační práce

O SPOLEČNOSTI

Na trhu projekčních prací působíme jako firma od roku 2004. Zaměřujeme se především 
na projekty v intravilánu měst. Z pohledu oboru nejsme čistě dopravními projektanty, 
ale máme přesah do městského inženýrství, dopravního inženýrství a utváření veřejných 
prostranství. Úzce spolupracujeme s předními architekty a podílíme se tak na vytváření 
nového uspořádání měst. Mezi naše projekty patří například úprava Vítězného náměstí, 
stanice VRT v Roudnici nad Labem, Generel Města Klatovy, úpravy uliční sítě Hostivice  
a další významné projekty.



• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Ing. Markéta Dib 
marketa.dib@pudis.cz
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PUDIS a.s.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, geologie, geotechnika, geodézie, 
inženýring, technické dozory apod.

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již  
 během studia

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

O SPOLEČNOSTI

• Projektujeme nové dopravní stavby i rekonstrukce stávajících (silnice, dálnice, mosty, 
zdi, křižovatky, vodohospodářské objekty vč. podzemních, elektro objekty)

• Provádíme inženýring staveb pro územní rozhodnutí a stavební povolení,  
vč. majetkoprávní přípravy a související agendy, vykupujeme pozemky

• Zkoumáme zem z pohledu geologie a geotechniky

• Máme vlastní laboratoř mechaniky zemin a hornin

• Posuzujeme stavby v procesu EIA

• Monitorujeme ražby podzemních děl na čelbě i na povrchu

• Měříme, vyhodnocujeme a predikujeme hluk z dopravy

• Pasportizujeme objekty dotčené stavební činností

• Dozorujeme stavby při výstavbě, kontrolujeme stavební postupy a kvalitu

• Zajišťujeme geodetické práce

• Máme vlastní planografii



Projektové, průzkumné,
konzultační a inženýrské činnosti

www.pudis.cz

Oblasti činností

Známe
cestu

Spojovačka ukazuje:
Strahovský tunel (část A – MÚK Malovanka)
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27

Silniční stavby

Mosty a inženýrské konstrukce

Vodohospodářské stavby

Městské inženýrství

Geologie a geotechnika

Geomonitoring

Diagnostika staveb

Životní prostředí

Inženýrská činnost

Majetkoprávní činnost

Geodézie

Technické dozorování

Laboratoř mechaniky zemin a hornin

Laboratoř hluku

Planogra�e



KONTAKT

personalistika@rebut.cz 
https://www.rebut.cz/kariera/
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REBUT s.r.o.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, telematika, 
inteligentní dopravní systémy

POZNÁMKY

O SPOLEČNOSTI
Společnost REBUT s.r.o. byla založena v červnu 2011 s ambicemi navázat na praktické 
zkušenosti týmu v oblasti dodávek elektrotechnologických částí dopravních  
a průmyslových staveb. V průběhu několika měsíců se podařilo vytvořit fungující 
společnost nejen s vlastním realizačním a obchodním oddělením, ale i oddělením kvality, 
BOZP a projekce. V současné době společnost působí 11. rok na trhu jako dodavatel 
dopravně telematických a elektrotechnických součástí silničních liniových dopravních 
staveb.

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce





KONTAKT

https://ricardo.jobs.cz
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Ricardo Prague s.r.o.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, železniční doprava, letecká doprava, 
bezpečnost, inteligentní dopravní systémy, 

automotive, vývoj elektromobilů a hybridních vozidel, 
vývoj software

POZNÁMKY

O SPOLEČNOSTI
Ricardo patří více než 100 let k lídrům v oblasti inženýrských služeb. Naši inženýři, vývojáři 
a vědci pracují na tom, abychom skrze inovace a technologie dodávali našim zákazníkům 
ty nejlepší výrobky a služby. To, že jsou naše produkty a služby na špičkové úrovni, 
umožňují právě naši zaměstnanci. Ti jsou základním kamenem našeho úspěchu. Staň se 
jedním z nich i ty!

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  diplomové práce



TO CREATE A SAFE AND SUSTAINABLE WORLD



KONTAKT

prace@rsd.cz 
https://pracersd.cz
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Ředitelství silnic  
a dálnic ČR

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 
silniční doprava, telematika, 

inteligentní dopravní systémy

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již  
 během studia

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

O SPOLEČNOSTI

Mezi hlavní činnosti ŘSD patří zejména správa dálnic a silnic I. třídy, jejich výstavba, 
modernizace, údržba a opravy, včetně výkonu vlastnických práv státu k příslušným 
nemovitostem. ŘSD je zodpovědná za strategická rozhodnutí v oblasti dopravní 
infrastruktury, jejíž stav je klíčovým faktorem pro zajištění hospodářského růstu v ČR. 
Stěžejním úkolem ŘSD je v současné době zabezpečení rozsáhlé výstavby a modernizace 
dopravní infrastruktury v ČR, zejména modernizace stávající a dokončení výstavby páteřní 
dopravní sítě v ČR, a dále pak její správa, údržba a opravy.





KONTAKT

gieszmannova@ans.cz
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Řízení letového provozu 
České republiky, s. p.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 
letecká doprava

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

O SPOLEČNOSTI

Posláním ŘLP ČR, s. p., je podílet se na zajišťování bezpečných, nákladově efektivních 
a dlouhodobě udržitelných letových navigačních služeb v prostředí vytvářejících se 
funkčních bloků vzdušného prostoru, které naplní očekávání všech uživatelů z pohledu 
dnešní a budoucí poptávky v dynamicky se rozvíjejícím prostředí letecké dopravy jak na 
národní úrovni, tak v kontextu vývoje ATM v Evropě.





KONTAKT

personalni@secheron.cz
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Sécheron Hasler CZ, 
spol. s.r.o.

OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 
železniční doprava

POZNÁMKY

O SPOLEČNOSTI
Jsme úspěšná mezinárodní společnost patřící do švýcarské skupiny Sécheron Hasler 
Group.

Zabýváme se vývojem a výrobou komponentů pro trakční techniku a jsme celosvětovou 
jedničkou ve svém oboru. Naše produkty slouží k zajištění bezpečnosti při hromadné 
přepravě osob – chráníme životy cestujících. Spolehlivost a kvalita našich produktů je 
naší nejvyšší prioritou. Neustále investujeme do vývoje produktů, tak i do moderních 
technologií výroby.

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce



Project Manager

Technolog

Process Engineer

System Engineer

Simulation Engineer

+420 731 446 966personalni@secheron.cz

Jsme jedničkou na světovém trhu. 
Zabýváme se vývojem a výrobou 
komponentů pro železniční dopravu.

Další pozice naleznete na:
www.secheron.jobs.cz



KONTAKT

studenti@spravazeleznic.cz
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Správa železnic
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

železniční doprava, telematika, bezpečnost, 
inteligentní dopravní systémy, stavebnictví, 

elektrotechnika, IT, ekologie

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – odborné praxe a stáže

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

   –  disertační práce

O SPOLEČNOSTI

Spravujeme, provozujeme a modernizujeme železniční infrastrukturu na území ČR. 
Pomáháme zajistit přepravu lidí a zboží bezpečně a spolehlivě tam, kam je třeba. Jsme 
státní organizace a jeden z největších zaměstnavatelů v České republice. Zaměstnáváme 
přes 17 000 zaměstnanců, kterým nabízíme zázemí silné organizace. Uplatnění  
u nás najde více jak 150 profesí z řízení železniční dopravy, infrastruktury, stavebnictví, 
elektrotechniky, telematiky, diagnostiky, IT a dalších oblastí. 



Chceš mít 
různorodou 
práci

spravazeleznic.cz/
studenti

spravazeleznic.cz/
kariera

linkedin.com/company/
sprava-zeleznic

Podívej se na náš web 
spravazeleznic.cz

sz_naborovy plakat obecny_v2 A5 - mladi.qxp_Sestava 1  11.02.22  12:18  Stránka 1
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Ing. Veronika Bukovská 
veronika.bukovska@sudop.cz
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SUDOP PRAHA a.s.
OBOR PŮSOBENÍ FIRMY: 

silniční doprava, železniční doprava, telematika, 
inteligentní dopravní systémy, IT

POZNÁMKY

NABÍDKA UPLATNĚNÍ  
VE FIRMĚ
   – ukončený absolvent na plný úvazek

   – možnost částečného úvazku již 
 během studia 

   – možnost krátkodobých stáží,  
 resp. brigád

STUDIJNÍ PODPORA
   –  bakalářské práce

   –  diplomové práce

O SPOLEČNOSTI

SUDOP PRAHA a.s. je moderní prosperující společnost, která navázala na dlouholeté 
tradice. Rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi špičku v České republice. 
Široké spektrum profesních dovedností, dlouholeté zkušenosti a moderní technické 
zázemí umožňují, aby SUDOP PRAHA a.s. spolupracoval s významnými investory na řešení 
velkých komplexních projektů dopravní infrastruktury.



PROJEKTY

KONZULTACE

INŽENÝRING

www.sudop.cz

Víc než jen obyčejné projekty



Přehled aktuálně běžících projektů 
Fakulty dopravní ČVUT v Praze

ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY (K611)

   – Autonomní robotické vozítko

   – Dopravní digitální dvojče v chytrých městech

ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612)

   – Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti

   – Doprava a životní prostředí

   – Dopravní obslužnost

   – Moderní trendy v železniční dopravě

   – Organizace a regulace dopravy ve městech

   – Preference veřejné hromadné dopravy

   – PREFOS

   – Projektování silnic a dálnic

   – Přijatelné formy dopravy ve městech

   – Regionální integrovaná doprava

   – Rozvoj cyklistické dopravy

   – Udržitelná mobilita v Praze

ÚSTAV APLIKOVANÉ INFORMATIKY V DOPRAVĚ (K614)

   – Aplikované informační systémy a technologie v dopravě

   – Člověk a globální komunikace

   – Evoluční techniky v dopravě

   – Softwarové aplikace v letectví

   – Využití IT technologií v letecké dopravě
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ÚSTAV DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ (K616)

   – Využití IT technologií v letecké dopravě

   – Bezpečný motocykl

   – Elektromobilita

   – HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků

   – Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků

ÚSTAV LOGISTIKY A MANAGEMENTU DOPRAVY (K617)

   – Alternativní tarifikace městské hromadné dopravy v ČR

   – Ekonomické a finanční nástroje pro optimalizaci dopravních a spojových systémů

   – Ekonomika a řízení veřejného sektoru

   – Hospodářská politika a správa v dopravě

   – Chování spotřebitelů v logistických službách s environmentálními atributy

   – Integrální taktový grafikon v ČR

   – Kalkulace nákladů v dopravě

   – Konkurenceschopná veřejná doprava

   – Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích

   – Logistika a management v letecké dopravě

   – Logistika v souvislostech

   – Mezinárodní přeprava zboží

   – Modelování ekonomických rizik podnikatelských projektů

   – Nové trendy a technologie v logistice

   – Optimalizační úlohy na logistickém řetězci

   – Podpora mobility v regionech

   – Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury

   – Rozhodování v logistice

   – Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy

   – Smart and Resilient Cites

   – Technologie železniční nákladní dopravy

   – Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě

ÚSTAV MECHANIKY A MATERIÁLŮ (K618)

   – Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
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ÚSTAV DOPRAVNÍ TELEMATIKY (K620)

   – Aplikace řídících systémů

   – Dopravní řešení pro Smart City

   – Dopravní sál Fakulty dopravní

   – Družicová navigace a její využití v dopravě

   – Chytré domy, jejich energetika a řízení

   – Mapy a geografické informační systémy

   – Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě

   – Odbavovací a informační systémy

   – Odbavovací a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě

   – Pohony elektrických vozidel

   – Řízení a modelování silniční dopravy

ÚSTAV LETECKÉ DOPRAVY (K621)

   – Bezpečnost v letecké dopravě

   – Bezpilotní prostředky

   – Bezpilotní systémy

   – CNS/ATM technologie a provozní postupy

   – Ekonomika letecké dopravy a letecké právo

   – Lidský faktor v letectví

   – Moderní trendy rozvoje letišť

   – Provoz a ekonomika letecké dopravy

   – Provoz letecké dopravy

ÚSTAV SOUDNÍHO ZNALECTVÍ V DOPRAVĚ (K622)

   – Analýza dopravních nehod
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Naše studijní 
programy 
pokrývají celou 
oblast dopravy.
Jsi ve druháku? Neváhej  
a prozkoumej naše navazující 
magisterské programy a vše, co 
nabízí!

https://uchazec.fd.cvut.cz



SMART CITIES  
SYMPOSIUM PRAGUE 2022

8. ročník mezinárodního multidisciplinárního 
vědeckého symposia

26.–27. května 2022
Klášter Minoritů, Praha

Letošní ročník IEEE Smart Cities Symposium Prague se zaměří 
na chování lidí a jejich preference při využívání dopravy 
a sdílení zkušeností s aplikacemi chytrých technologií

v průběhu pandemie.

Akce probíhá pod záštitou primátora hlavního města Prahy
a ministra průmyslu a obchodu ČR.





Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Konviktská 20, 110 00 Praha 1

https://www.fd.cvut.cz
https://karierniden.fd.cvut.cz

facebook-f  @dopravka instagram  @dopravka twitter  @fdcvut


