
CAFIN DAY 2013 

Česká asociace pro finanční řízení zorganizovala již čtvrtý ročník akce CAFIN DAY, kde mohli 

účastníci spojit nekonvenční způsob vzdělávání se zábavou. Pozvání letos přijala i rodinka 

Simpsonových, která se podělila o své více či méně zdařilé reporty, jak komentoval držitel 

certifikátu Lean Six Sigma Tomáš Rybička. S druhým hostem, Ondřejem Bendou, jsme se 

podívali na nelehkou cestu za kariérním úspěchem.  Nakonec to překvapivě všem spočítala 

bohemistka a korektorka z Českého rozhlasu Jaroslava Pokorná. 

V příjemném prostředí školicího střediska hotelu  

Samechov  proběhlo 5. září neformální setkání 

členů asociace CAFIN. Role moderátora se ujal 

předseda řídícího výboru Ladislav Profota.  CAFIN 

DAY zahájil diskusí s Ondřejem Bendou, který se 

věnoval především otázkám controllingových 

mechanismů. Jako vedoucí finanční skupiny 

společnosti Armatury Group se podílel na zavedení 

systému jakosti dle ISO 9000:2000. Co všechno 

absolvoval, než se stal uznávaným profesionálem, 

se mohli zvídaví návštěvníci dozvědět z 

inspirativního vyprávění, v němž nechyběly komické 

příhody z příjímacích pohovorů. 

Poté dostal slovo Tomáš Rybička, odborník 

na Interim Management a lektor praktických 

tematických workshopů. Spolu s účastníky 

rozebral systém řízení výkonnosti na 

příkladu rodiny Simpsonových. Sympatizanti 

Homera mohli být některými reporty 

nepříjemně zaskočeni, což se projevilo 

v jejich negativním hodnocení. Společně pak 

posuzovali, k jakým chybám došlo, 

a na modernějším typu si vysvětlili, jaké 

postupy dodržovat, aby byl report přehledný 

a vedl tak ke správnému rozhodnutí.  

 

Posluchači hodnotili pozitivně především netradiční 

metodiku lektora. „Zaujaly mne všechny přednášky. 

Nejvíce však rodina Simpsonových, protože na 

tématu, které je každému blízké, jsme dostali 

poučení, jak se starat o budoucnost.“  



Po odpolední pauze následovala přednáška 

Jaroslavy Pokorné, které dokazovala, že ani 

čísla nemusí mít vždy jednoznačný význam 

 a hodnotu, jestliže jsou chybně 

interpretována. Posluchači si sami vyzkoušeli, 

jak se může lišit smysl totožného finančního 

textu díky neznalosti některých gramatických 

a pravopisných pravidel. Součástí praktického 

cvičení byla i rétorika zaměřená na verbální 

složku komunikace. „Překvapivě zajímavá 

byla přednáška o ústním přednesu. Od té 

doby každé zprávy sleduji z jiného pohledu  

a opravdu vidím rozdíly v přednesu 

moderátorů,“ podělil se s námi o své dojmy 

z odborné části programu jeden z účastníků. 

 

Jako zlatou tečku za smysluplně stráveným dnem 

připravili pořadatelé střeleckou soutěž. Nadšenci si mohli 

vyzkoušet hned několik disciplín od střelby malorážkou na 

běžící terč až po rychlostřelbu vzduchovou puškou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


