
Nezáleží na tom, zda se jako 
(mladý) íáček někdy cítíte, 
nebo se s tímto označením 
cítíte nesvá či nesvůj, nebo 
se tak zkrátka necítíte 
za žádných okolností. 
Spojuje nás stejná profese, 
podobné zaměření, možná 
i nátura, způsob myšlení, 
někdy starosti, a jindy zase 
radosti auditorského života. 

P
rávě teď, během dneška, zítřka 
či příští týden (to už je na vás), 
je možná vhodný čas na to 
se zamyslet, co pro profesi 
interního auditu mladá či 

mladší generace znamená a čím může být 
užitečná, a naopak co se od ní očekává 
a kam by se měla posunout.

Členové rady ČIIA byli tak laskaví, že 
na zvídavé otázky ohledně pohledu 
na mladé auditory, jejich slabosti, 
dovednosti a budoucnost, odpověděli. 
Reakce spojuje mnohé, kromě pojmů 
jako pokračování, rozvoj, výzvy, nové 
myšlenky, nápady, obohacení či svěží vítr, 
se objevil v odpovědích i důvod snažit 
se držet krok či absence profesní slepoty. 
Mladší generace může přinést nový vítr 
(jen aby to nebyla vichřice…) do auditu 
dané organizace, ale bez zkušených 
kolegů se ze začátku zkrátka neobejde. 

Mladší generace 
může přinést nový 
vítr (jen aby to 
nebyla vichřice…) 
do auditu dané 
organizace, ale 
bez zkušených 
kolegů se ze 
začátku zkrátka 
neobejde.

nač je třeba mladých 
íáčků* aneb dnešní 
dávka filozofie
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Lucie Vašková 
Sberbank CZ, a.s. *  íáček/íáčko = interní auditor ©
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A jak praví krásné české přísloví: „Co se v mládí naučíš, 
ke stáru jako když najdeš.“ Proto mě zajímá, co se teď 
mohu a optimálně mám naučit, abych to mohla ke stáru 
najít? Kde je budoucnost interního auditu a jak se na ni 
začít připravovat – třeba ještě dnes?

Členové rady ČIIA vidí budoucnost ve větším využití 
moderních technologií a dat, ve větších nárocích 
na flexibitu auditu, v poradenské roli auditu uvnitř 
organizace, v trvalém vzdělávání a udržení pomyslného 
kroku napřed.

Na toto téma můžeme najít i ve 23leté historii ČIIA 
a ve starších číslech časopisu několik odkazů, článků 
a rozhovorů. Co však všechny do značné míry 
spojuje, je znalost auditorů v oblastech řízení rizik, 
informačních technologií, pojmy jako digitální revoluce, 
informační systémy či datová analýza.

No a právě poslední 
zmíněné – datová analýza – 
byla předmětem jednoho 
z letošních setkání Klubu 
mladých. Za prakticky 
zaměřená setkání patří 
jejím autorům velké 
poděkování. A co vy? Rádi 
byste nás něčím obohatili 
ze svého oboru či letité 
praxe? I my budeme rádi. 
Ozvěte se nám. Prozatím 
alespoň přeji krásné  
letní/podzimní dny.  ■  

Jak se říká, žádný učený 
z nebe nespadl. Mladým 
auditorům sice nemusí 
v dnešní době chybět 
sebevědomí a snaha, je 
však třeba zapracovat 
na sounáležitosti, 
svědomitosti, smyslu pro 
odpovědnost, pečlivosti, 
diplomatickém chování, 
vhodném vyjadřování, 
zkrátka a prostě profesně 
dozrát.

Zajímal by mě i váš názor. 
Pokud se o něj chcete 
podělit, napište nám na 
klubmladych@interniaudit.cz.
ČIIA podporuje mladší 
generaci a její profesní 
rozvoj a růst formou Klubu 
Mladých Interních Auditorů. 
Dobrovolně, bezplatně, 
s odhodláním a úsměvem. 
Jaké s námi má Institut 
plány? Tomáš Pivoňka přál 
v roce 2015 internímu auditu 
hodně nových a mladých 
lidí k zajištění další živé 
budoucnosti a v roce 2016 
plánoval propagaci interního 
auditu mezi mladou 
generací, neboť motto, které 
si vybral pro své druhé 
funkční období v čele ČIIA, 
bylo „zajistit úspěšnou 
budoucnost interního 
auditu“**. Svým slovům 
dostál.

**  http://www.interniaudit.cz/
download/clenska-sekce/casopis/interniau-
ditor-2015-03-3g44/files/assets/basic-html/
page15.html

https://kariera.ihned.cz/c1-65314620-tomas-
pivonka-reditel-utvaru-interni-audit-sku-
piny-cez-v-cele-ceskeho-institutu-interni-
ch-auditoru-ciia




