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JobChallenge 2022
JobChallenge, veletrh pracovních příležitostí, se 
po dvou letech online režimu uskutečnil 10. listo-
padu zase naživo v prostorách Domu umění měs-
ta Brna. Šestnáctý ročník nejnavštěvovanějšího 
pracovního veletrhu tak mohli studenti středních 
a vysokých škol navštívit přímo v centru Brna, 
poblíž tří pořádajících univerzit – Masarykovy uni-
verzity, Mendelovy univerzity a Vysokého učení 
technického. Na návštěvníky se těšilo téměř 60 
vystavovatelů z 15 oborů. 

Veletrh nabídl studentům možnost seznámit 
se s možnými budoucími zaměstnavateli a pře-
devším zjistit informace o pracovních pozicích, 
které nikde jinde nenajdou. Personalisté firem na 
stáncích přibližovali aktuální trendy na trhu práce 
a návštěvníci si mohli mimo navazování důležitých 
kontaktů najít také stáž či výzkum. V doprovod-

ném programu nechyběl poradenský HUB s mož-
ností konzultace životopisu nebo LinkedIn profilu 
s kariérními poradci jednotlivých univerzit. Sou-
částí veletrhu bylo také osm workshopů zaměře-
ných na hledání práce a novinky ve světě HR. 

Účastníci veletrhu mohli po celou dobu využít 
odpočinkových zón, kde si mohli s kávou projít 
inzeráty firem, anebo se účastnili doprovodných 
soutěží o ceny partnerů. Krásné prostory Domu 
umění zdobily také zapůjčené květiny z Centra 
Kociánka, které si mohli zájemci vydražit a od-
nést domů. Výtěžek z dražby putoval zpět do 
Centra Kociánka. JobChallenge letošním roční-
kem ukázal všem návštěvníkům, že o své ideální 
pracovní pozici nemusí jen snít, ale mohou se 
na svoji kariérní cestu připravit a vysněné místo 
opravdu najít. 
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Veletrh pohledem 
vystavovatelů 
I letos si mohli vystavovatelé vybrat až 5 z 16 
nabízených pracovních odvětví, ve kterých hle-
dají šikovné kolegy a kolegyně do svých týmů. 
Kromě vyobrazení těchto pracovních odvětví na 
stáncích vystavovatelů ve veletržní den, se tato 
preference propsala i do jejich webového profilu. 

Na 16. ročník veletrhu jsme pro vystavovatele 
a návštěvníky vytvořili zcela nové webové strán-
ky. Zaměřili jsme se především na responsivní 
zobrazení na mobilech, takže každý návštěvník 
veletrhu, mohl kromě informací z tištěné brožury 
využít také pohodlné filtrování na webu. Po zaklik-
nutí pracovního odvětví se vypsali všichni vysta-
vovatelé, kteří v této oblasti spolupráci nabízí.  

Odtud si mohl každý návštěvník snadno otevřít 
profil libovolné firmy, kde byly kromě základních 
informací také kontakty pro uchazeče. Profily 
zůstávají pro účastníky veletrhu otevřené i po 
jeho skončení. Firmy si uvědomují, že většina ná-
vštěvníků jsou studenti a studentky, kteří potře-
bují dostudovat. I z toho důvodu nabízely kromě 
plného úvazku také úvazek částečný či stáž, aby 
mohli studenti a studentky začít propojovat své 
vzdělání s praxí.

Statistické zastoupení TOP 11 nabízených oborů 
vystavovatelů na JobChallenge 2022

Přehled nabízených oborů 
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stavebnictví
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INFO Z DOTAZNÍKŮ:  
43 % dotazovaných firem přikládá 
v CV váhu dobrovolnické činnosti
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Veletrh pohledem 
účastníků 
Všichni registrovaní měli možnost vytvoření si 
webového profilu, kde mohli zadat až 5 preferencí 
pracovních odvětví. Následující graf reprezentuje 
procentuální zastoupení 10 nejčastěji preferova-
ných oborů u účastníků kteří si tyto údaje v profi-
lu vyplnili.

Statistické zastoupení 
preferovaných 
oborů účastníky na 
JobChallenge 2022

Průměrné hodnocení 
spokojenosti návštěvníků 
s veletrhem

Zastoupení jednotlivých 
univerzit a škol na 
veletrhu 
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MENDELU VUT v Brně

/54.47

Klíčové motivace studentů zúčastnit se veletrhu*

*Výsledky z dotazníkového šetření z veletrhu

Získat kontakty na �rmy

Najít si na veletrhu práci / brigádu ke studiu 

Zmapování pracovních příležitostí 

Přehled nabídek zaměstnání a nových trendů 

Pomoc při rozhodování s dalším kariérním směřováním 

Začít stáž ve �rmě 

Poznat osobně lidi z �rem 

Zmapování vlastních možností uplatnitelnosti 

Touha mít dobrou/ lepší práci 

Peníze

Veletržní soutěže 
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Zpětné vazby od účastníků veletrhu

Věřím, že každý student si na Job-
Challenge mohl najít to, pro co si tam šel. 
Zaměstnavatelé byli velice ochotní poba-
vit se o jejich firemní kultuře, pracovních 
možnostech i jejich osobních zkušenos-
tech. Pro mě osobně, byla JobChallenge 
velkým přínosem. Jsem velmi ráda, že mi 
to pomohlo rozšířit obzory ohledně pra-
covních příležitostí tady v Brně a zjistit 
koho firmy poptávají. Jsem vděčná, že 
tato akce byla osobně a že jsme mohli na-
brat mnoho dojmů, a i několik dárkových 
předmětů. 

 
Studentka Masarykovy univerzity 

Ekonomicko-správní fakulta

JobChallenge 2022 mě příjemně překva-
pil. Od prvního okamžiku, co jsem vstoupil 
do dveří jsem se setkal s velmi přívětivým 
personálem, kteří mne vřele přivítali a vše 
jednoduše vysvětlili. Ačkoli jsem se bál 
prvního kontaktu se zaměstnavateli, zjistil 
jsem, že to nebylo vůbec nutné. Zástupci 
firem nabízející pracovní příležitosti byli 
velmi ochotní a přátelští. Krom toho měli 
pro nás nachystané zajimavé aktivity, díky 
kterým nás seznámili blíže s funkcí firmy 
a měli pro nás i zajimavé dárečky. Mým 
hlavním cílem bylo vyhledat mé uplatně-
ní na trhu práce, ale přesto jsem doufal, 
že vyhraji jednu ze soutěží, kterou Job-
Challenge nabízel. Playstation jsem sice 
nevyhrál, ale veletrh jsem si užil a určitě 
bych ho doporučil.

 
Student Mendelovy univerzity v Brně 

Lesnická a dřevařská fakulta

Veletrh JobChallenge mohu s jistotou 
doporučit. Pokud ještě nemáte vybrané 
budoucí zaměstnání, nebo si nejste jisti, 
zda je Váš životopis perfektně sepsaný, 
JobChallenge určitě navštivte. První, co 
mě na veletrhu zaujalo byl jeho rozsah. 
Očekával jsem spíše menší veletrh s pár 
vystavovalteli, ale opak byl pravdou. Jako 
studenta Fakulty strojního inženýrství 
VUT mě potěšilo množství firem zabýva-
jících se tímto oborem, které se veletrhu 
zúčastnily. Také bylo skvělé, že všichni 
vystavovatelé byli označeni štítky, které 
vyznačovaly obor, případně obory, kterým 
se zabývají a člověk se tak dokázal lépe 
orientovat podle svého zájmového oboru. 
V rámci veletrhu jsem absolvoval i několik 
workshopů. Od inspirativního autonomní-

ho řízení automobilů, až po workshop 
zabývající se tvorbou životopisu a vyu-
žitím LinkedInu. Poslední zmíněný mně 
přišel nejzajímavější a dozvěděl jsem se 
zde nové informace i přes to, že jsem 
již zaměstnancem na částečný úvazek 
a sepsání životopisu jsem již absolvoval. 
Pokud by Vám to však nestačilo, mohli 
jste ještě využít osobní konzultace Vaše-
ho životopisu u stánků karierních center 
VUT, nebo Muni. Celkově jsem z veletrhu 
odcházel spokojen.

Student Vysokého učení technického 
v Brně, Fakulta strojního inženýrství
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Veletrh z venku Veletrh pohledem 
organizátorů
Reflexe 16. ročníku veletrhu

Máme velkou radost, že jsme se letos po 
dvou online ročnících mohli opět setkat 
osobně. Moc jsme si to užili a doufáme, 
že vy taky. Atmosféra off-line veletrhu je 
nesrovnatelná! Potkali jsme se letos na 
úplně novém místě, ale se stejným po-
sláním – propojit studenty a absolventy 
s jejich budoucími zaměstnavateli. Chce-
me Vám tímto mockrát poděkovat, že jste 
nám tohle poslání umožnili naplnit. Protože 
bez Vás by JobChallenge nebyl. Za rok na 
viděnou! 

 
Bc. Kamila Látalová 

Musím říct, že jsem si opravdu užil 
přípravy letošní kampaně. Ta vznikala tak, 
že jsme mezi studenty mapovali témata, 
která jsou pro ně v kontextu práce 
důležitá. Nejvíce rezonoval plat, work-life 
balanc, flexibilita a možnost práce odjinud 
než z kanceláře. Zároveň musím přiznat, 
že pro mne osobně byla během letošních 
příprav velkým tématem nejistota. Z toho, 
jestli se přihlásí jednotlivé firmy a jestli 
studenti mají ještě chuť po onlinu chodit 
někam fyzicky. Když ve veletržní den 
přicházeli další a další návštěvníci, bylo ta 
příjemná odměna po roce příprav a práce. 
Měl jsem možnost se bavit osobně 
s několika vystavovateli. Všichni byli moc 
milí, a hlavně neskuteční sympaťáci. 
Díky všem firmám, které se rozhodly 
věnovat svůj čas studentům a díky všem 
studentům, kteří se rozhodli probudit 
svou kariéru na veletrhu JobChallenge!    

 
Mgr. David Košatka 

Mám obrovskou radost z toho, že se Ve-
letrh pracovních příležitostí JobChallenge 
mohl po dvou letech uskutečnit zase fy-
zicky, jsem přesvědčena o tom, že osob-
ní kontakt je nenahraditelný. Letošní 16. 
ročník se odehrál ve výstavních prosto-
rech Domu umění města Brna, nejen díky 
tomu byla atmosféra jedinečná, 57 vysta-
vovatelů mělo možnost setkat se s 1500 
studenty největších brněnských univerzit. 
Mé veliké díky patří všem, kteří přišli, ať 
už jako partneři veletrhu, zaměstnavatelé, 
studenti, pomocníci s organizací či re-
portéři. Jsem nesmírně vděčná za skvělý 
tým mých kolegů, kteří na JobChallenge 
celý rok pracovali a odvedli vynikající práci. 
Příští rok zase na viděnou! 

 
Ing. Silvie Otáhalová 

billboard

1

spoty v rádiu mediálních partnerů reklamních plachet  
napříč Brnem

2 5 8

rollupů na fakultách reklamních ploch po Brně kontaktních kampaní

8 50 20 +

CLV před Vaňkovkou

1

letáků a plakátů

6 000 +

trailer na veletrh v kině Scala 
před každým filmem

1
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Pořadatelé Veletrhu  
práce JobChallenge
Veletrh práce JobChallenge pořádají 3 největší brněnské univerzity – Masarykova 
univerzita, Mendelova univerzita v Brně a Vysoké učení technické v Brně. Organizaci 
zajišťují pracovníci kariérních a poradenských center těchto univerzit. Záštitu nad 
veletrhem zajišťovali rektoři a rektorky pořadatelských univerzit a město Brno. 

Kariérní centrum MU 
Komenského náměstí 220/2, 602 00 Brno 
info@kariera.muni.cz 
+420 549 494 599 
kariera.muni.cz

Poradenské centrum VUT v Brně 
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno 
segetova@vutbr.cz 
+420 541 148 814 
vut.cz/poradenstvi

Poradenské a profesní centrum MENDELU 
Zemědělská 5, 613 00 Brno 
alena.krejci@mendelu.cz  
+420 545 135 227  
icv.mendelu.cz/poradenske-a-profesni-cen-
trum

Koordinátorka veletrhu

Ing. Silvie Otáhalová 
+420 721 530 396 
otahalova@kariera.muni.cz

Vystavovatelé

Bc. Kamila Látalová  
+420 724 900 512 
info@jobch.cz

Marketing a komunikace

Mgr. David Košatka 
+420 549 496 483 
kosatka@kariera.muni.cz
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Děkujeme za spolupráci 
na 16. ročníku Veletrhu 

práce JobChallenge 
a budeme se na Vás 

těšit zase za rok.

www.jobch.cz

http://www.jobch.cz

