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Úvod 

Zdroj dat 

Data byla získána z databáze více než 500 příznivců diskusní skupiny České asociace pro finanční řízení na 
profesním sociálním portálu Linkedin.com. 

Data byla zpracována v následujících dimenzích 

• typová pozice/oblast 

• práce v poradenské/auditorské firmě 

• vzdělání (ekonomická VŠ, studium v zahraničí, ACCA) 

• služební doba na jednotlivých pozicích 

• kariérní cesta 

Typové pozice/oblast 

V rámci databáze respondentů se objevovalo více než 300 různých názvů pracovních pozic. Tyto bylo 
potřeba zobecnit na výsledných 19 typových pozic.  

Práce v poradenské/auditorské firmě 

Cílem této studie bylo podpořit či vyvrátit domněnku zdali tento fakt, resp. pracovní zkušenost, může mít 
výrazný vliv na budoucí profil zaměstnance ať už z hlediska odborných znalostí tak i psychických vlastností. 
Na základě údajů získaných z databáze Linked In jsme byli schopni označit ty osoby, které v minulosti 
pracovali v auditorské či poradenské firmě.  

Vzdělání (ekonomická VŠ, studium v zahraničí, ACCA) 

U většiny z 500 zkoumaných osob bylo možno zjistit dosažené vzdělání, zaměřili jsme se na to, zda 
zkoumané osoby studovali v zahraničí. Dalším zachyceným kritériem byla certifikace ACCA, která napovídá 
o rozsahu jejich znalostí v oblasti účetnictví.  

Služební doba na jednotlivých pozicích 

Byli jsme schopni analyzovat, jak dlouhou dobu lidé strávili na jednotlivých typových pozicích, zda a jaký 
vliv to hrálo na jejich další kariéru. Také nám průzkum ukázal, jaká je průměrná služební doba na 
jednotlivých typových pozicích, a na kterých pozicích působili lidé nejdéle.  

Kariérní cesta 

Pomocí kombinace typových pozic a služební doby jsme schopni zmapovat kariérní cestu zkoumaných 
osob). Jsme rovněž schopni nastínit, jak vypadá typická kariérní cesta na pozici např. vedoucího 
controllingu. 
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Typové pozice 
Od  více než 500 osob jsme byli schopni získat vzorek téměř 1863 různých pracovních zkušeností, což nám 
přináší velmi solidní základ pro analýzu typových pozic. Z grafu níže můžeme vidět strukturu typových pozic 
ve vzorku. V analýze jsme se dále zaměřili pouze na šest nejvýznamněji zastoupených typových pozic: 
controller, finanční manažer, finanční ředitel, analytik, interní auditor a vedoucí controllingu.  

Seznam typových pozic: 

• analytik • interní auditor • treasury manažer 

• asset manažer • manažer marketingu • vedoucí controllingu 

• control and tax manažer • obchodní ředitel • ostatní 

• controller • manažer plánování  

• finanční manažer • projektový controller  

• finanční ředitel • manažer reportingu  

• finanční účetní • risk manažer  

• manažer fůzí a akvizic • ředitel  
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Zaostřeno na controllera 
Z 338 pracovních zkušeností na pozici controllera jsme získali průměrnou dobu strávenou na pozici 2,73 
roku. Z grafu můžeme vidět procentuální rozdělení doby strávené na pozici. 

 

Na typovou pozici controller bylo na základě současné pozice zařazeno 129 osob tedy 24% vzorku.  

Vzdělání 

Nejdříve jsme se zaměřili na oblast vzdělání, abychom mohli vysledovat jaké zkušenosti a odbornost osoby 
působící jako controlleři většinou mají. 
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Kariéra a služební doba 

V další části jsme sledovali kariérní cestu controllerů. To znamená, z jakých pozic se lidé na tuto pozici 
vypracovali a jak dlouho na daných pozicích působili. Pokud bychom udělali průměr celkové doby působení 
controlerů na současné pozici, dostaneme hodnotu 2,43 roku. Pokud bychom však stejnou operaci provedli 
pro pozice, ze kterých controlleři přicházejí, dostaneme hodnotu 2,14 roku. Z grafu můžeme vidět, na 
jakých pozicích controlleři působili v průběhu své předchozí kariéry nejčastěji.  

 

Zajímalo nás rovněž, jak dlouho a na kterých pozicích působili současní controlleři nejčastěji.  Průměrná 
doba strávená na pozici controllera byla 1,89 roku. Průměrná doba strávená na pozici finančního 
manažera byla 2,81 roku. Průměrná doba strávená na pozici interního auditora byla 2,81 roku.  
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Finanční controller 
Pro zajímavost jsme se zaměřili na nejčastější specializaci controllerů, kterou byl finanční controller. Ve 
zkoumaném vzorku jsme zjistili 107 pracovních zkušeností na pozici finančního controllera. Průměrná doba 
strávenou na pozici byla 2,80 roku. Z grafu můžeme vidět procentuální rozdělení doby strávené na pozici. 

 

Na typovou pozici finanční controller bylo na základě současné pozice zařazeno 52 osob tedy 10% vzorku.  

Vzdělání 

Nejdříve jsme se zaměřili na oblast vzdělání, abychom mohli vysledovat jaké zkušenosti a odbornost osoby 
působící jako finanční controlleři většinou mají. 
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Kariéra a služební doba 

V další části jsme sledovali kariérní cestu finančních controllerů. To znamená, z jakých pozic se lidé na tuto 
pozici vypracovali a jak dlouho na daných pozicích působili. Pokud bychom udělali průměr celkové doby 
působení finančních controlerů na současné pozici, dostaneme hodnotu 2,88 roku. Pokud bychom však 
stejnou operaci provedli pro pozice, ze kterých finanční controlleři přicházejí, dostaneme hodnotu 2,21 
roku. Z grafu můžeme vidět, na jakých pozicích finanční controlleři působili v průběhu své předchozí kariéry 
nejčastěji.  

 

Dále jsme se zaměřili na to, jak dlouho a na jakých pozicích působili současní finanční controlleři nejčastěji. 
Průměrná doba strávená na pozici controllera byla 2,10 roku. Průměrná doba strávená na pozici 
finančního manažera byla 2,89 roku. Průměrná doba strávená na pozici finančního controllera byla 2,10 
roku.  

 


