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Vážení přátelé,
již deset let je katedra financí Obchodně podnikatelské fakulty
Slezské univerzity pořadatelem mezinárodní vědecké konference Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice
a ve světě.
Od roku 1996 se každoročně v říjnu v Karviné scházejí odborníci,
zabývající se široce pojatou oblastí bankovnictví a financí, aby diskutovali o aktuálních otázkách finančního světa a prezentovali své
příspěvky na konferenci. Od roku 1999 se mezi hlavními řečníky
konference objevují absolventi karvinské Obchodně podnikatelské
fakulty, poprvé v uvedeném roce to byl Miroslav Brabec a následovali
jej Miloš Fiala, Jan Juchelka, Martin Fuchs, Filip Mach
a Patrik Choleva. Aktivní účast našich absolventů na konferenci Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice
a ve světě se tak v Karviné stala nepsanou tradicí.
Při příležitosti výroční desáté konference v říjnu 2005 jsme výše
jmenované absolventy a aktivní účastníky konference požádali
o odpovědi na šest anketních otázek a jejich stránky doplnili krátkým
profesním životopisem. Prostřednictvím tohoto almanachu Vám je představujeme.
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ING. MIROSLAV BRABEC, MBA

první z absolventů vystoupil na konferenci v roce 1999 s příspěvkem
1 9 9 9 Jako
na téma „Advantages and Disadvantages of Intuitive Approach to Forecasting (in
the Czech Republic) Miroslav Brabec. V té době působil jako analytik v pražské pobočce Societé
Generale.

Ve svém vystoupení zdůraznil význam makroekonomické analýzy ve vyspělých ekonomikách.
Krátkodobé prognózy jako nedíln á č á s t
m a k r o e k o n o m i c k é a n a l ý z y j s o u v České
republice problematické zejména díky krátkým
časovým řadám. Intuitivní přístup k prognózování má své výhody, Miroslav Brabec však
zdůraznil i rizika jeho nadbytečného používání.
Druhou část příspěvku potom tvořil konkrétní
příklad prognózy na kurz koruny.

PROFESSIONAL CV
Ing. Miroslav Brabec, MBA.
2003 - 2005
MBA: DePaul University Chicago ve spolupráci s CMC Čelákovice
MBA v oboru financí a marketingu
1994 - 1996
Magisterské studium: Slezská univerzita, OPF Karviná
Obor: marketing, vedlejší obor: finance a bankovnictví
1991 - 1994
Bakalářské studium: Slezská univerzita, OPF Karviná, obor: finance a bankovnictví
2005 - nyní
2001 - 2005
1997 - 2001
1996 - 1997
1994 - 1996
1992 - 1993

Senior analytik – corporate finance, Reform Capital s.r.o., Praha
Hlavní analytik, senior analytik – Ekonomický výzkum, finanční
trhy, Raiffeisenbank a.s., Praha
Senior analytik, junior analytik – corporate finance, finanční trhy
Société Générale, pobočka Praha
Analytik trhu dluhopisů – odbor finančních trhů
Česká národní banka, Praha
Praxe na obchodním zastoupení rakouského výrobce esencí Akras v Brně
Spoluzakladatel nadace InnoVatio v Karviné
ve spolupráci s InnoVatio Verlags, Bonn
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Jaké moto jste měl jako student OPF?
Užíval jsem života v kruhu přátel, viděl svět
více černobíle.

Můžete se s námi podělit o nějaký pro Vás významný zážitek z dob studia na OPF?
Ty, na které člověk nejraději vzpomíná, bych
zde raději neuváděl. Bylo však dobré vidět
školu sílit a seznámit se s více lidmi, než
je běžné na velkých vysokých školách.

Jakým motem se řídíte nyní?
Práce by měla člověka bavit, aby neztratil
veselou mysl a dál se rád učil novému.
Neměl by však zapomínat na své nejbližší
a přátele.

Jaké to pro Vás bylo vystoupit s referátem
na konferenci na půdě OPF?
Když pominu trému, byl to silný zážitek stát
chvíli na alma mater na "druhé straně".

Jak jste hodnotil studium na OPF ještě jako
student?
Zlepšování nebylo nikdy dost, mladá fakulta
však viditelně nabírala dech.

Co byste vzkázal současným studentům?
Vstřebat z OPF to nejlepší z nabídky, nesedět
jen na koleji a poznat lépe ostatní studenty.
Případně zkombinovat studium na OPF
se zahraniční školou.

Jaké máte informace o studiu na OPF dnes?
Pouze kusé z občasných setkání s profesory.
Nové akreditace svědčí o růstu kvality.

A máte nějaký vzkaz pro účastníky výroční
10. konference?
Přeji jim, a se konference vydaří, jak se sluší
na etablovanou vysokou školu.

Každý student má určité představy o své
budoucí práci. Jaké představy jste měl Vy?
Chtěl jsem pracovat v centrální bance a podílet
se na tvorbě měnové politiky.
A jak moc se Vaše představy shodovaly
s realitou?
Částečně. Trvalo mi nějaký čas zjistit, že chci
být blíže praxi než akademické perspektivě.
V době, kdy jste byl studentem OPF, chtěl
byste pracovat na pozici, na jaké pracujete
v současnosti?
Spíše ne.
Nyní máte mnoho zkušeností z praxe. Kdybyste se znovu rozhodoval o studiu, zvolil byste
opět OPF?
Více bych se snažil jít studovat do zahraničí.
Nejlepší by byla kombinace, OPF dala mnohým studentům mimořádné možnosti poznat ty "správné" lidi.
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ING. MILOŠ FIALA

rok později, v roce 2000, přednesl Miloš Fiala příspěvek na téma „Bank
2 0 0 0 OAuditing
and Its Stages“. Pracoval v té době v oddělení auditu ve společnosti
Deloitte & Touche.

V první části svého příspěvku charakterizoval obsah
zprávy auditora – auditorská společnost ověřuje
vnitřní řídicí a kontrolní systém banky, včetně řízení
rizik. V další části pak popsal jednotlivé fáze auditu. Pozornost věnoval zejména poslední fázi. Přiblížil,
jakým způsobem auditoři stanovují velikost testovaného vzorku a popsal, jakým způsobem probíhá
testování úvěrového portfolia banky. V závěru konstatoval, že audit znamená spoustu práce, mnoho
zkušeností a příležitostí.

PROFESSIONAL CV
Ing. Miloš Fiala /1974/
1993-1998
Magisterské studium: Slezská univerzita, OPF Karviná
Obor: marketing a management, vedlejší obor: finance a bankovnictví
2000-současnost Audit Senior - NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, Praha
1998-2000
Audit Assistant – Audit Senior - Deloitte & Touche, Praha

Jaké moto jste měl jako student OPF a
jakým motem se řídíte nyní?
Bohužel, pro první dvě otázky nemám odpově,
sple bývalých a současných pocitů, snah a nálad
nedokáži vyjádřit jedním heslem.

Jak jste hodnotil studium na OPF ještě jako student?
Způsob studia a nově zaváděný kreditní systém
mi velice vyhovoval. I téměř rodinné prostředí
fakulty a velice dobré mezilidské vztahy způsobily, že se do Karviné rád vracím.
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Jaké máte informace o studiu na OPF dnes?
Vzhledem ke skutečnosti, že mezi úspěšnými
uchazeči o práci v naší auditorské společnosti
se nachází i absolventi OPF, mohu posoudit
jejich odborné znalosti a tím nepřímo odvodit,
že studium na OPF stále představuje vysoký
znalostní standard.
Každý student má určité představy o své
budoucí práci. Jaké představy jste měl Vy?
Představy o velkém bankéři byly silné a tak mě
účetnictví připadalo jako druhořadé a
míjelo velkým obloukem. Až časem jsem přišel
na to, že účetnictví by mělo zaznamenávat
veškeré procesy ve firmě (i bance) a představuje proto velice zajímavý nástroj pro
řízení, a není pouze shlukem nesrozumitelných čísel.
Můžete se s námi podělit o nějaký pro Vás významný zážitek z dob studia na OPF?
Silným zážitkem pro mě jako člena akademického senátu byla volba děkana
a události kolem této volby.

A jak moc se Vaše představy shodovaly
s realitou?
O auditu jsem nevěděl nic, proto se mé představy nemohly potkat s realitou.
V době, kdy jste byl studentem OPF, chtěl
byste pracovat na pozici, na jaké pracujete
v současnosti?
Chtěl jsem pracovat s lidmi, chtěl jsem být inovativní a chtěl jsem něco budovat a to vše má
současná pozice umožňuje.

Jaké to pro Vás bylo vystoupit s referátem
na konferenci na půdě OPF?
Bylo to zvláštní; být na druhé straně
a domnívat se, že to, co přednáším, může být
pro mé bývalé pedagogy přínosné.
Co byste vzkázal současným studentům?
Student, který si uvědomí, že při studiu
disponuje velkým množství volného času
a dokáže jej využít ke studiu, cestování,
sportu a mnoha dalším aktivitám, vyhrál,
nebo v pracovním procesu bude mít na co
vzpomínat.

Nyní máte mnoho zkušeností z praxe. Kdybyste se znovu rozhodoval o studiu, zvolil byste
opět OPF?
Bez rozmýšlení tvrdím ANO. OPF pro mě
představovala velice dobrý znalostní základ, ze
kterého se lze snadno odrazit dál. Komorní
prostředí fakulty pak znamenalo, že jsem se s
mnoha studenty sblížil a i dnes se velice často a
rádi setkáváme. Je též příjemné, když jdete na
jednání a na druhé straně je "starý známý"
(a je jedno jestli ze školy, anebo studentského
klubu).

A máte nějaký vzkaz pro účastníky výroční
10. konference?
Účastníkům konference přeji zajímavé referáty a mnoho zajímavých setkání.
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ING. JAN JUCHELKA

Juchelka v roce 2001 na konferenci vystoupil s příspěvkem na téma „The
2 0 0 1 Jan
National Property Fund View on the Banking Sector Privatization“. V té době
působil jako místopředseda výkonného výboru Fondu národního majetku.

Ve svém příspěvku prezentoval zkušenosti
Fondu národního majetku s privatizací bank. Jan
Juchelka charakterizoval cíle bankovní privatizace - zvýšení efektivnosti privatizovaných bank,
kapitálové posílení, snížení rizika destabilizace,
rozšíření nabídky produktů aj. Dále detailně
popsal proces privatizace Živnostenské banky,
Investiční a poštovní banky, Československé
obchodní banky, České spořitelny a Komerční
banky. Zdůraznil, že průběh privatizačního
procesu byl u každé banky specifický. Na závěr
svého vystoupení vyjádřil přesvědčení, že české
banky budou v budoucnosti stabilní, dynamické
a konkurenceschopné.

PROFESSIONAL CV
Jan Juchelka /1971/
1990 - 1995
Magisterské studium: Slezská univerzita, OPF Karviná
Program: Marketing a management
Obor: Ekonomika podnikání v obchodě a službách
2002 - současnost
2000 - 2002
1999 - 2000
1996 - 1999
1995 - 1996

Předseda VV FNM ČR
2. místopředseda VV FNM ČR
Šéf sekce majetkových účastí
Vedoucí oddělení obchodování s cennými papíry
Samostatný referent oddělení obchodování s cennými papíry a makléř
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A jak moc se Vaše představy shodovaly
s realitou?
Realita mě mile překvapila. Po absolutoriu
jsem prošel řadou pohovorů a bylo z čeho
vybírat.
V době, kdy jste byl studentem OPF, chtěl
byste pracovat na pozici, na jaké pracujete
v současnosti?
Vůbec jsem v těchto rozměrech nepřemýšlel.
Nestěžuji si.
Nyní máte mnoho zkušeností z praxe. Kdybyste se znovu rozhodoval o studiu, zvolil byste
opět OPF?
Určitě. Možná v kombinaci s ročním
pobytem na nějaké zahraniční univerzitě.
Můžete se s námi podělit o nějaký pro Vás významný zážitek z dob studia na OPF?
Nejhlubší stopu ve mně zanechala atmosféra
na fakultě v prvních měsících fungování.
Taková porevoluční nálada, studenti s profesory byli jedna skupina. V budově po komunistech….. Moc hezké.
Jaké to pro Vás bylo vystoupit s referátem
na konferenci na půdě OPF?
Měl jsem pocit, jako bych se vrátil domů.
Trošku jsem měl obavu, jak moc zaujmu
posluchače. Nakonec to bylo příjemné.
Co byste vzkázal současným studentům?
Měli by už v průběhu studia zkoušet uplatnit
se v praxi. Nejlepší recept na skutečně dobrý
začátek kariéry po absolvování školy.
A máte nějaký vzkaz pro účastníky výroční
10. konference?
Rád bych vyzdvihnul snahu vedení fakulty
zachovat v Karviné tradici této odborné konference na půdě OPF. Účastníci by na ní
měli načerpat nové informace a využít
možnosti diskutovat s přednášejícími
o tématech, která je zajímají.

Jaké moto jste měl jako student OPF?
Žádné moto jsem neměl, jen jsem byl zvědavý, jak bude fungovat nově založená vysoká
škola v hornickém městě. A fungovala podle
mých představ.
Jak jste hodnotil studium na OPF ještě jako
student?
Líbilo se mi. Dobrý mix teoretických vědomostí s možností vyzkoušet si některé poznatky
v praxi ještě během studia mě naplňovaly.
Jaké máte informace o studiu na OPF dnes?
Takové, které jsou na webu fakulty, který
občas prohlédnu.
Každý student má určité představy o své
budoucí práci. Jaké představy jste měl Vy?
Díky tomu, že jsem patřil k prvním absolventům po revoluci, chtěl jsem pracovat
v zajímavém oboru, pokud možno
na manažerské pozici. Což se mi relativně
rychle podařilo.
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ING. MARTIN FUCHS

v roce 2002 pokračoval Martin Fuchs přednesením příspěvku
2 0 0 2 Vna tradici
téma "The Czech Capital Market Association and Investments in Foreign
Funds". Pracoval v té době v HSBC Bank a současně působil jako člen představenstva Asociace
pro kapitálový trh.

Martin Fuchs v první části svého příspěvku
charakterizoval vývoj kapitálového trhu v České
republice v posledních 10 letech. Speciálně
se zaměřil na problematiku bankovních a nebankovních obchodníků s cennými papíry,
investičních společností a organizátorů veřejného
trhu. Ve druhé části vystoupení věnoval
pozornost problematice pojištění klientských
prostředků u domácích obchodníků s cennými
papíry prostřednictvím Garančního fondu, jak
vyžaduje příslušná směrnice Evropské unie.

PROFESSIONAL CV
Ing. Martin Fuchs /1971/
1990 - 1995
Magisterské studium: Slezská univerzita, OPF Karviná
Program: Marketing a management
Obor: Ekonomika podnikání v obchodě a službách
2001 - současnost
1999 – 2000
1998 – 1999
1995 – 1997
1993 – 1995

Sales manager – Investment Products - HSBC Bank plc
člen představenstva - Asociace pro kapitálový trh
Commerz Asset Management- Head of Compliance
Komise pro cenné papíry, Burzovní komisař
HBS Consulting Partners - consultant
Bank Austria - marketing
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A jak moc se Vaše představy shodovaly
s realitou?
Mé představy se s realitou příliš
neshodovaly. S trochou nadsázky mohu
říci, že byly mimo realitu. Například
svému prvnímu zaměstnavateli (renomovaná
banka) jsem - na namísto získávání zkušeností dal během zkušební doby výpově.

Jaké moto jste měl jako student OPF?
Tak to si opravdu nevzpomínám, ale jistě
to bylo něco velmi moudrého...
Jakým motem se řídíte nyní?
Nebát se a nekrást.
Jak jste hodnotil studium na OPF ještě jako
student?
Jako celek jsem byl se studiem velmi spokojen a s odstupem času mohu říci, že mi
studium na OPF dalo solidní základ
do praxe.
Jaké máte informace o studiu na OPF dnes?
Minimální. Výjimečně přijdu do kontaktu
s některým pozdějším absolventem nebo
pedagogem, a tak zjišuji, jakým směrem
se OPF ubírá.
Každý student má určité představy o své
budoucí práci. Jaké představy jste měl Vy?
Chtěl jsem svou kariéru zahájit na finančním
trhu a to se mi podařilo.

V době, kdy jste byl studentem OPF, chtěl
byste pracovat na pozici, na jaké pracujete v současnosti?
Jednoznačně ano.
Nyní máte mnoho zkušeností z praxe.
Kdybyste se znovu rozhodoval o studiu,
zvolil byste opět OPF?
Je to velmi pravděpodobné. Volil bych
mezi ekonomickým a právním vzděláním.
Můžete se s námi podělit o nějaký pro Vás
významný zážitek z dob studia na OPF?
Samotný vysokoškolský studentský život
byl pro mě obrovským zážitkem, na který
často vzpomínám.
Jaké to pro Vás bylo vystoupit s referátem
na konferenci na půdě OPF?
Velmi příjemné, s nádechem nostalgie.
Co byste vzkázal současným studentům?
Skutečně si myslím, že je škoda, pokud
se studium promrhá ve vysokoškolském
klubu.Od čtvrtého ročníku je vhodné
externí působení v obchodní sféře.
A máte nějaký vzkaz pro účastníky
výroční 10. konference?
Přeji mnoho úspěchů.
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ING. FILIP MACH

roce 2003 vystoupil Filip Mach s příspěvkem na téma "Capital Markets:
2 0 0 3 VTrading
vs. Regulation". Působil v té době v londýnské pobočce WestLB.

Ve svém vystoupení se věnoval regulaci
finančních trhů z pohledu obchodníků na devizových trzích. Velkou část příspěvku věnoval
zejména chování obchodníků ve vypjatých situacích a jako příklad uvedl situaci v lednu 2003
v Maarsku. Po souhlasu Irska se smlouvou
z Nice, která otevřela prostor pro integraci
nových členů do EU, vznikla příležitost
obchodovat na devizových trzích se sázkou
na rychlejší konvergenci přistupujících zemí
a jejich měn. Filip Mach přiblížil důvody, proč
byl forint pro zahraniční investory tak atraktivní,
a popsal aktivity centrální banky a devizových
obchodníků.

PROFESSIONAL CV
Ing. Filip Mach
1995 - 1997
Magisterské studium : Slezská univerzita, OPF Karviná
Obor: Marketing a management
1991 - 1994
Bakalářské studium: Slezská univerzita, OPF Karviná
Program: Ekonomiku podnikání a služeb
Obor: Finance a bankovnictví
2002 - současnost
1994 - 2000

WestLB - obchodník derivátů na peněžním trhu východní Evropy, Londýn
Creditanstalt - různé pozice v treasury, Praha
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A jak moc se Vaše představy shodovaly
s realitou?
Podařilo se mi splnit si téměř všechno.
Nezávislosti jsem měl o mnoho více, když
jsem ještě pracoval v Čechách. V Londýně,
kde momentálně pracuji, je to pro cizince
složitější. Moje cíle a představy se ovšem
změnily.

Jaké moto jste měl jako student OPF?
Když jsem byl student, tak jsem se nemohl
dočkat, až se dostanu do praxe.
Jakým motem se řídíte nyní?
Nyní, když mám praxe dost, mi zase chybí
odstup.
Jak jste hodnotil studium na OPF ještě jako
student?
Studoval jsem, když škola byla teprve
v začátcích. V paměti mi utkvěla téměř rodinná atmosféra na škole, kdy v ročníku bylo
maximálně 170 studentů a všichni jsme
se znali. Co se týče studia, některé předměty
si pamatuji více, některé méně. Například
vysoko jsem hodnotil matematiku a statistiku. I když jsem je potom moc nepotřeboval,
vzpomínám si, že zkoušky pro mě byly
náročné. Samozřejmě že to byly i finance,
které mě od té doby živily.

V době, kdy jste byl studentem OPF, chtěl
byste pracovat na pozici, na jaké pracujete
v současnosti?
Je těžké si přesně po téměř 10ti letech
vzpomenout. Asi jsem tehdy chtěl něco řídit.
Potom jsem zjistil, že je to všechno složitější.
Nyní máte mnoho zkušeností z praxe.
Kdybyste se znovu rozhodoval o studiu, zvolil
byste opět OPF?
OPF jsem si tehdy vybral na základě
doporučení mého učitele na střední škole.
Jeho argument byl, že v Praze bude větší
zájem, více studentů a OPF je nová škola,
budou tam lidé, co chtějí prosadit nové
myšlenky. To pro mě po revoluci bylo
důležité. Nakonec jsem zjistil, že má lenost
mě svedla a na OPF byl větší zájem
v poměru k velikosti než na VŠE. Dostal jsem
se až na odvolání a nikdy jsem nelitoval.
Udělal bych to znovu.

Jaké máte informace o studiu na OPF dnes?
Byl jsem se na OPF podívat vloni a předloni.
Jedna návštěva byla právě na konferenci
Perspektivy bankovnictví a pozitivně mě
překvapil zájem a účast zahraničních hostů.
Studenti i pedagogové mi vyprávěli
o možnosti stáží a studijních pobytů
v zahraničí. Škola se také rozrostla co do
počtu studentů. Je to rozhodně jiná fakulta,
než na které jsem studoval, a její vývoj mě
potěšil.

Můžete se s námi podělit o nějaký pro Vás významný zážitek z dob studia na OPF?
Když o tom přemýšlím, z paměti se mi
vynoří mnoho zážitků z kolejí a různých
"tělovýchovných" akcí na horách a na vodě.
Ale asi chcete slyšet něco ze školy. Zkoušky
doc. Poloučka a doc. Godulové byly zážitek,
na který se nezapomíná, a dnešní studenti
by mohli určitě vyprávět mně.

Každý student má určité představy o své
budoucí práci. Jaké představy jste měl Vy?
Záleží to asi na povaze každého studenta. Mě
spíš zajímá věci zkoumat a pochopit jak fungují. To jsem očekával i od praxe. Těšil jsem
se i na nezávislost, kterou získám, až si budu
vydělávat.
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Co byste vzkázal současným studentům?
Myslím, že dnešní studenti to mají o trochu
složitější než jsme to měli my. Situace, kdy
je trh práce zeširoka otevřený jako v první
polovině 90. let si představuji, že je pomalu
pryč, a získat dobrou práci je o něco složitější.
Zejména z mé zahraniční zkušenosti zjišuji,
že kontaktů není nikdy dost, proto bych
doporučil využít každé příležitosti k tomu
si udělat co nejvíc přátel v oblasti podnikání,
kam se dotyčná nebo dotyčný chystají.
Praktikovat tuto schopnost lze kdekoliv,
již zmíněné zahraniční cesty jsou jednou
z nich. Vzhledem k české povaze také zjišuji,
že je pro nás složitější se trochu pochlubit
a v dobrém slova smyslu prodat.
A máte nějaký vzkaz pro účastníky výroční
10. konference?
Pro ty z nich, kteří ještě v Karviné na konferenci nebyli, mohu z vlastní zkušenosti potvrdit,
že se jim jejich příprava rozhodně vrátí v podobě
nových neotřelých pohledů na diskutované
téma.

Jaké to pro Vás bylo vystoupit s referátem
na konferenci na půdě OPF?
Bylo příjemné se vrátit zpátky, setkat se
s lidmi, co mě učili a vzpomínat. Konference
se účastnili také zajímaví lidé z praxe.
Zajímavé pro mě bylo i zjištění, že to vlastně
nebyla jen přednáška, ale na konci jsem dostal
mnoho podnětných otázek a z přednášky
se stal dialog.
Určitě se těším na říjen na další konferenci.
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ING. PATRIK CHOLEVA, MBA

Choleva v roce 2004 přednášel na téma "Company vs. Bank: Efficient
2 0 0 4 Patrik
Cooperation". V té době pracoval jako finanční ředitel v Jihomoravské
plynárenské, a.s.

Patrik Choleva ve svém příspěvku zdůraznil, že
banka by měla co nejvíce vycházet vstříc potřebám firemních zákazníků, jelikož podle tohoto
kritéria se firmy rozhodují při volbě svého
hlavního peněžního ústavu. Velkou část
příspěvku věnoval představení stěžejních
bankovních produktů využívaných korporátní
klientelou a vyzdvihl přitom cash pooling jako
moderní nástroj finančního managementu.
Využití cash poolingu poté ilustroval na příkladu
společnosti RWE, jež vlastní téměř všechny
plynárenské distribuční společnosti v České
republice včetně JMP.

PROFESSIONAL CV
Ing. Choleva Patrik, MBA /1973/
2003 - 2005
MBA: City University of Washington - Vysoká škola Finanční a Správní, Praha
1991 - 1996
Magisterské studium: Slezská univerzita, OPF Karviná
Specializace: Management a marketing, Finance a bankovnictví
2002 - dosud

Člen představenstva, ředitel divize služeb, finanční ředitel - Jihomoravská
plynárenská, a.s., Brno
Gasfinal, a.s. - předseda dozorčí rady
Gas, s.r.o. - předseda dozorčí rady
Družstvo Kneslova - předseda kontrolní komise

1996 - 2002

Supervisor - KPMG Česká republika Audit, s.r.o., Praha
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Jaké moto jste měl jako student OPF?
Zvláštní motto, podle kterého bych se choval,
jsem neměl, ale myslím si, že jsem se držel
typicky studentského Carpe diem.

V době, kdy jste byl studentem OPF, chtěl byste
pracovat na pozici, na jaké pracujete v současnosti?
Už za studia jsem pozitivně přijímal znalosti
z oblasti financí a pokud si vzpomínám, chtěl
jsem směřovat na pozice, ve které jsem nyní,
tzn. finanční ředitel. Další oblasti, které mám
na starosti, jako personalistiku, informační
systémy a správu budov, jsem zrovna cíleně
nestudoval.

Jakým motem se řídíte nyní?
Nynější mou situaci vidím více zodpovědněji,
a to jak vzhledem ke své rodině, tak ke své
práci. Žádné zvláštní osobní motto nemám.
Jak jste hodnotil studium na OPF ještě jako
student?
Studium na OPF bych rozdělil na dvě
dimenze. První je kvalita výuky, a zde musím
říci, že samozřejmě byly vynikající předměty
se zajímavými kantory, ale byly i ne tak zajímavé předměty. Druhá dimenze je studijní
život, a to jak kvalita učeben, kolejí i studentského života. Zde musím říci, že to bylo
něco ojedinělého, protože málokdo ze studentů či kantorů je u zrodu nějaké fakulty.
To je svým způsobem takový živý organismus,
který se určitým způsobem vyvíjí. A ta variantnost vývoje byla přitažlivá.

Nyní máte mnoho zkušeností z praxe. Kdybyste se znovu rozhodoval o studiu, zvolil byste
opět OPF?
OPF byla ve své době, alespoň pro mě, určitý
fenomén. Něco, co se rodilo a nově zavádělo.
Nyní je to již standardní vysoká škola, což
značí, že se jí povedlo udržet vysoký standard.
Můžete se s námi podělit o nějaký pro Vás významný zážitek z dob studia na OPF?
Hlavní věc, která se mi na studiu na OPF
líbila, byla ta všeobecná a skoro osobní
znalost všech studentů. To se projevuje
i nyní, protože znám téměř všechny bývalé
spolužáky prvních dvou až tří ročníků.
Jaké to pro Vás bylo vystoupit s referátem
na konferenci na půdě OPF?
Bylo to svým způsobem vzrušující, a to
hlavně proto, že jsem se vracel po devíti
letech do prostor, které jsem důvěrně znal.

Jaké máte informace o studiu na OPF dnes?
Díky účasti na předchozí konferenci se mé
znalosti rozšířily a taky už má OPF delší
dobu webové stránky, kde je možné vše zjistit.
Každý student má určité představy o své
budoucí práci. Jaké představy jste měl Vy?
Předpokládal jsem, že profesní život bude
více svázán různými principy a zavedenými
systémy, tak jak byly představovány v učebnicích.

Co byste vzkázal současným studentům?
Aby podporovali svou Alma mater, protože
mají velký vliv na to, jakou pověst si fakulta
vytvoří.
A máte nějaký vzkaz pro účastníky výroční
10. konference?
Aby se sešli všichni při dalším kulatém 20.
výročí konference.

A jak moc se Vaše představy shodovaly s realitou?
V průběhu praxe jsem pochopil, že profesní
život je velmi rozmanitý a že teorie je krásně
popsaná pouze v knihách. Na druhou stranu
určitý řád samozřejmě existuje v každé větší
společnosti.
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TROCHA STATISTIKY...

Na předchozích stránkách jste měli možnost seznámit se se šesti absolventy Obchodně podnikatelské
fakulty Slezské univerzity. Z jejich životopisů vyplývá, že:
1) Polovina absolventů se narodila v roce 1973, dva v roce 1971 a jeden absolvent v roce
1974:

2) Jako jeden z hlavních řečníků dva vystupovali ve 26 letech, dva ve 30 letech
a dva v 31 letech:

3) V době jejich aktivní účasti na konferenci Perspektivy bankovnictví polovina absolventů pracovala v bankovnictví, jeden v auditu, jeden ve státní instituci a jeden absolvent
v podnikové sféře:

4) Všichni absolventi, účastnící se konference Perspektivy bankovnictví jako jeden
z hlavních řečníků, jsou muži.
ALMANACH - ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ
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Na základě informací uvedených v předchozích grafech a v odpovědích absolventů je možno pokusit
se vypracovat profil typického absolventa, který se jako jeden z hlavních řečníků zúčastní konference
Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě:

Profil typického absolventa Obchodně podnikatelské fakulty, který se jako jeden z hlavních
řečníků aktivně účastní konference Perspektivy bankovnictví
Pro typického absolventa, vystupujícího na konferenci Perspektivy bankovnictví jako jeden z hlavních
řečníků, tedy platí:

* Studium na Obchodně podnikatelské fakultě hodnotí veskrze pozitivně, zdůrazňuje mladou, rozvíjející
se fakultu a rodinnou atmosféru;
* Kdyby se znovu rozhodoval o studiu, pravděpodobně by opět zvolil Obchodně podnikatelskou fakultu,
případně v kombinaci se studiem v zahraničí;
* Nenarodil se dříve než v roce 1971 a později než v roce 1974, s největší pravděpodobností se pak narodil v roce 1973;
* V roce, ve kterém se aktivně účastní konference Perspektivy bankovnictví, není starší 31 let a
mladší 26 let (průměrný věk absolventa - účastníka konference je 29 let);
* S největší pravděpodobností pracuje v bankovním sektoru, v úvahu však připadá také audit, podniková
sféra či státní instituce;
* Jde o muže.

Příznivci feministického hnutí si nyní zcela nepochybně kladou tuto otázku: "Kam se poděly ženy?"
Položme tuto otázku organizátorům konference a možná, že budete mít možnost se v almanachu
absolventů, vydávaném u příležitosti 20. konference Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České
republice a ve světě, seznámit s úspěšnými absolventkami Obchodně podnikatelské fakulty.
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