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K
dyž jsem před 
nějakou dobou 
přecházela 
do oné dobře 
známé, avšak 

imaginární a abstraktní, 
„třetí linie obrany“ 
organizace, moje máma 
měla obavy, že nebudu jako 
íáčko v rámci organizace 
oblíbená a kolegové 
z jiných oddělení se 
mě budou stranit, že to 
bude velká změna, na 
kterou možná nejsem 
připravena… 

Jak to zpravidla bývá, 
maminky mají pravdu 
a je to možná součástí 
údělů práce interního 
auditora. I na tom se 
však dá pracovat, je to 
budování vztahů jako 
v každé jiné profesi. 
Mnohé pak překvapuje, že 
auditor je člověk z masa 
a kostí, a většinou i celkem 
normální. To potěší, 
nemyslíte? Vedle vytváření 
vazeb a budování vztahů, 
každodenní práce a starostí 
se musí íáčko neustále 
a kontinuálně vzdělávat, 
bez toho by to zkrátka 
nešlo. Nesmíme usnout 
na vavřínech a zakrnět. 
Kromě odborných 
seminářů a školení se 
ohromně hodí i sdílení 
vlastních zkušeností, 
přístupů a prověřených 

úbytek účastníků a do jisté 
míry i značná pasivita 
mladých. Z možnosti 
interaktivního setkání se 
staly spíše přednášky na 
určité téma, což je veliká 
škoda. Ale (!!!), milí 
kolegové – profesionálové, 
neberte si to osobně, je 
přece důležité, že vás někdo 
poslouchá, vnímá a o právě 
vysloveném přemýšlí 
(často užitečnější než 
bouřlivá, aktivní diskuze). 
Byla bych osobně velmi 
ráda, kdyby setkávání 
klubu pokračovalo, kdyby 
se základna mladých 
íáčků rozšířila a ČIIA se 
stal útočištěm mladých 
(i duchem) auditorů 
s cílem maximalizovat 
užitek ze sdílení informací. 
Pokud právě vy máte 
v týmu někoho, kdo by se 
rád přidal, neváhejte se 
obrátit na adresu  
stetinova@interniaudit.cz. 
Klub mladých interních 
auditorů má i svoji skupinu 
na facebooku – přidejte se! 
 ■

praktik v komunitě stejně 
smýšlejících a zaměřených 
osob. Zejména pro 
auditory, tak říkajíc 
v plenkách, jsou zkušenosti 
seniorních kolegů – 
profesionálů to nejcennější, 
čemu mohou naslouchat 
a z čeho mohou čerpat. 
A právě tady patří velké 
díky Českému institutu 
interních auditorů, 
který s Klubem mladých 
interních auditorů na 
přelomu let 2016 a 2017 
sám a dobrovolně oslovil 
komunitu svých členů. 
Splnila jsem orientační 
parametry, byla oslovena, 
párkrát se zúčastnila 
a nelituji. Vzhledem 
k pestré škále profesního 
původu účastníků mohou 
být setkání klubu zaměřena 
někdy spíše do sektoru 
veřejného, jindy zase 
soukromého. Jednou je to 
téma ryze praktické, jindy 
spíše organizační či ze 
života ČIIA. Zkrátka každý 
si vybere to své, a hlavně 
se může sám podělit o své 
zkušenosti – ne vždy se 
mladý automaticky rovná 
nezkušený... 

Mladí íá kolegové, pojďme 
se spolu „podělit“. Menší 
krize, nebo spíš období 
poklesu, recese, se 
v cyklech opakují všude. 
I setkávání poznamenal 

Ze života 
„mladého íáčka“

Lucie Vašková 
Sberbank CZ, a.s. ©

 1
23

RF
.c

om
 [T

eg
uh

 M
uj

io
no

] 




