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Tisková zpráva 
 

Jasnou volbou pro studenty byla ŠKODA AUTO 

Praha, 14. února 2017 – Vyhlášení výsledků studie Top 

Zaměstnavatelé 2017 nahrávalo opět velkým firmám. 10 413 studentů 

hlasovalo ve 12 kategoriích, aby zvolili 60 neprestižnějších 

zaměstnavatelů. V kategorii Jasná volba vyhrála Škoda Auto. 

Skokanem roku se stala Škoda Transportation.  

Ve středu 8. 2.2017 proběhlo již 6. vyhlášení výsledků studie TOP 

Zaměstnavatelé 2017.  Letošní rok byl veden pod záštitou Ministerstva 

práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. GfK, jako odborný garant, již po 6 let 

dohlíží na správné provedení průzkumu a jeho závěrů.  Výsledky této 

studie poskytují nejenom studentům a vysokým školám, ale i firmám reálný 

a detailní pohled na top zaměstnavatele v České republice. Průzkumu se 

účastnilo více než 10 tisíc studentů vysokých škol v České republice. 

Vyhlášení výsledků studie se uskutečnilo v galerii kavárny Louvre za hojné 

účasti firem, které se ucházely o umístění ve 12 kategoriích.   

V kategorii Skokan roku (největší posun v hodnocení na základě výsledků 

hlasování všech respondentů bez ohledu na studijní zaměření a studijní 

výsledky) se nejvýše umístila firma ŠKODA TRANSPORTATION a.s. V 

kategorii Jasná volba (nejvyšší počet dosažených hlasů) vítězství získala 

ŠKODA AUTO a.s. Ceny za obě tyto kategorie předával generální ředitel 

GfK CZ&SK, RNDr. Tomáš Drtina, který také na vydávání řekl: „Všichni 

chtějí mít spokojené zákazníky. Jedním z klíčových předpokladů jak toho 

dosáhnout je mít kvalitní a kompetentní zaměstnance. A právě Top 

zaměstnavatelům je tato klíčová podmínka úspěchu rozhodně jasná.“ 

 

  

14. února 2017 
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Žebříček TOP 5 zaměstnavatelů (sestavený 10 413 vysokoškoláky) 

  1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 

Advokátní 
kancelář 

Havel, 
Holásek & 
Partners 

Brož & 
Sokol & 
Novák 

Allen & Overy PRK Partners White & Case 

Automobilový & 
Strojírenský 
průmysl 

ŠKODA 
AUTO 

Siemens 
Hyundai Motor 
Manufacturing 

Czech 
ABB 

Škoda 
Transportatio

n 

Bankovnictví & 
Investice 

Komerční 
banka 

Česká 
spořitelna 

Československ
á obchodní 

banka 
Raiffeisenbank Air Bank 

Energetika & 
Plynárenství & 
Petrochemický 
průmysl 

Skupina 
ČEZ 

E.ON 
Česká 

republika 
Unipetrol innogy ČEPS 

Informační 
technologie  

Microsoft 
IBM Česká 
republika 

Seznam.cz Avast Tieto Czech 

Obchod 

IKEA 
Česká 

republika 

Lidl Česká 
republika 

MAKRO Cash 
& Carry ČR 

AHOLD Czech 
Republic 

Alza.cz 

Pojišťovnictví 
 

Česká 
pojišťovna 

Allianz 
pojišťovna 

Kooperativa 
pojišťovna, 

Vienna 
Insurance 

Group 

Všeobecná 
zdravotní 
pojišťovna 

ING Group 

Poradenství & 
Audit & Daně 

Deloitte 
Česká 

republika 

PwC Česká 
republika 

McKinsey & 
Company 

KPMG EY 

Spotřebitelský 
průmysl 

Plzeňský 
Prazdroj 

Coca-Cola 
HBC Česko 
a Slovensko 

Heineken 
Česká 

republika 
Kofola 

L'Oréal Česká 
republika 

Stavebnictví 
STRABA

G 
EUROVIA 

CS 
Metrostav HOCHTIEF Skanska 

Telekomunikac
e 

T-Mobile 
Czech 

Republic 

O2 Czech 
Republic 

Vodafone 
Czech Republic 

České 
radiokomunika

ce 

Huawei 
Technologies 

(Czech) 

Zdravotnictví & 
Farmacie 

Sanofi / 
Zentiva 

Fakultní 
nemocnice 
v Motole 

Bayer AGEL 
Ústřední 
vojenská 

nemocnice 

 

Byly vyhlášeny také speciální kategorie vycházející z preferencí studentů 

s nejlepšími studijními výsledky. Ve speciální kategorii Technik vyhrála 

firma ČEZ, v kategorii Právník zvolili studenti společnost Havel, Holásek & 

Partners. Budoucí lékaři a farmaceuti z řad studentů hlasovali ve své 

kategorii Farmaceut & Lékař pro Sanofi/Zentivu, ve speciální kategorii 

Ekonom byla studenty označena jako nejlepší společnost Deloitte Česká 

republika. 

Speciální kategorie 

PRÁVNÍK AK Havel, Holásek & Partners 

TECHNIK Skupina ČEZ 

EKONOM Deloitte Česká republika 

FARMACEUT & LÉKAŘ Sanofi/Zentiva 

*výsledky hlasování studentů s nejlepšími studijními výsledky dle studijního zaměření 
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O Asociaci studentů a absolventů 

Asociace studentů a absolventů je nezisková organizace. Jejím cílem je 

umožnit svým členům osobnostní i profesní rozvoj díky aktivnímu zapojení 

do různých projektů. Předmětem činnosti je realizace projektů od prvotního 

nápadu, přes fázi příprav, uskutečnění, až po fázi vyhodnocení. Projekty 
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Asociace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj vzdělanosti v České 

republice a jejich cílem je přínos pro studenty a absolventy středních 

či vysokých škol.  

 

O GfK 

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu 

a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK 

kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s 

dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje 

GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí 

místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním 

technologiím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké 

objemy dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům 

získat konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých 

spotřebitelů a zákazníků. 

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK 

na Twitteru: twitter.com/GfK_Czech. 

 

 

http://www.gfk.com/cz
https://twitter.com/GfK_Czech

