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V pátek 7. dubna 2017 se v sídle České asociace pro finanční řízení konal již tradiční Start up 

finanční kariéry. Akce je zaměřená na studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením a 

největší zastoupení zde měla pražská Vysoká škola ekonomická.  

Tato jedinečná akce měla za úkol spojit mladé lidi, kteří plánují svou kariéru ve finanční sféře 

s odborníky, kteří již mají část své pracovní cesty za sebou.  

Studenty přivítala Olga Cechlová (členka řídicího výboru CAFIN) a celou akci zahájila 

příspěvkem „Kudy vedou kariérní cesty ve financích a jaké Vás může čekat finanční 

ohodnocení?“. V její prezentaci bylo mimo jiné zmíněna problematika a sjednocování názvů 

pozic ve finanční oblasti, trendy v odměňování a příklady kariérních cest. 

 

 

Pan Tomáš Haken, HR ředitel MOORE STEPHENS, se svým příspěvkem snažil studenty 

připravit na úskalí pracovního pohovoru. Vypíchl problematické momenty celého procesu 

náboru a zdůraznil chyby či možné nesrovnalosti v CV i při samotném pohovoru.  

Po krátké přestávce následoval příspěvek Tomáše Brabce a Dominiky Štěrbákové, kteří 

představili svou cestu k práci svých snů. Vzhledem k tomu, že jsou i v osobním životě 

partnery, měli možnost sledovat vývoj kariéry toho druhého již od vysokoškolských studií. 

Tomáš se také úspěšně účastnil dalšího našeho projektu FINDiplomka, kde se umístil na 

druhém místě a v současnosti pracuje v týmu AMBI CZ, který provozuje řetěz restaurací 

Ambiente a Lokál. Dominika pracuje v poradenské společnosti Deloitte Advisory s.r.o.  
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Na závěr se slova ujal pan Martin Breyl 

z ČSOB, který studentům představil svůj 

kariérní příběh a nastínil, jak vypadá den, 

týden a měsíc vrcholného manažera 

controllingu v reálu.  

Na akci byla studentům představena 

možnost Testování finančních kompetencí 

pomocí autodiagnostických testů. Studenti 

byli také vyzváni k účasti na další ročníku 

projektu FINDiplomka, což je soutěž o 

nejlepší diplomovou práci z oblasti 

podnikové ekonomiky, financí a účetnictví. 

 

Děkujeme všem zúčastněným i vystupujícím a těšíme se na další podobné diskusní setkání. 
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