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Anketa trochu jinak
N

a rozdíl od předchozího
průběhu ankety
jsme v tomto čísle
zvolili cílené oslovení
vybrané skupiny
„mladých auditorů“. Cílem
bylo získat u skupiny mladých,
začínajících auditorů, zpětnou
vazbu Českému institutu interních
auditorů a ostatním, služebně
starším, kolegům, jak pomoci
nástupu nové generaci auditorů,
jejich vzdělávání, samostatnému
přístupu k řešení významných úkolů,
zlepšení pracovního prostředí,
a vůbec celkově ke zvýšení motivace
dotázaných.
Vše začalo příhodným tématem
tohoto čísla, které se dotýká
podnikové kultury. Na jednom ze
setkání Klubu mladých auditorů
na ČIIA jsme prodiskutovali
okruhy připravených otázek,
na které někteří mladí auditoři
odpovídali prostřednictvím
anonymního interaktivního
formuláře. Dotazy se týkaly tří
oblastí – vzdělávání, podnikové
kultury a možnosti dalšího
rozvoje interních auditorů.

Níže uvádíme několik zajímavých
výsledků:
Na otázku, jakou formu získávání
informací ke své činnosti auditoři
preferují, téměř polovina respondentů
odpověděla – sdílení best practice
v rámci Klubu mladých auditorů.
Další v pořadí nejčastější odpovědí
bylo – cílené externí vzdělávání.
Další navazující otázka směřovala
přímo ke zdrojům informací. Naprostá
většina auditorů se shodla na tom, že
nejčastěji informace čerpají z odborné
literatury a přímo v časopisu Interní
auditor.
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Ve vztahu k podnikové kultuře
byla položena otázka – s čím jsou
mladí auditoři významně spokojení,
a další otázka sledovala, naopak,
kde spatřují rezervy zaměstnavatele.
Nejlépe ze strany dotázaných bylo
hodnoceno pracovní prostředí
a dále etika zaměstnavatele. Naopak
rezervy byly spatřovány jednoznačně
nejvíce v oblasti odměňování.
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V oblasti dalšího možného
rozvoje
t
mladých interních auditorů se u
většina přikláněla k intenzivnějšímu
vzdělávání, což velmi dobře
koresponduje s předchozími
odpověďmi a dává prostor pro
zamyšlení Českého institutu
interních auditorů k promítnutí
požadavků nastupující generace.
Závěrem děkujeme všem
kolegům, kteří byli ochotni
pomoci s formulací vhodných
okruhů otázek a zároveň na ně
odpovídat.

■

Eva Štěpánková, Lucie Veselá

Klub mladých interních
a
u
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Přidejte se k ná
Klub mladých interních
au
Přidejte se k nám hned
na příštím setkání!
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Kontakt/registrace:
Tereza Štětinová
stetinova@interniaudit.cz
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