Tisková zpráva
Univerzita New York in Prague obhájila první místo
v prestižní soutěži
V dubnu pojede reprezentovat ČR do evropského kola v
Miláně
Praha 30. ledna 2014 – Již počtvrté se utkali studenti českých vysokých škol v národním kole
mezinárodní soutěže CFA Institute Research Challenge 2014. Absolutními vítězi se opět stali studenti
Univerzity New York in Prague a obhájili tak vítěznou pozici univerzity z loňska. Letošního ročníku se
zúčastnily čtyři týmy z prestižních univerzit působících v Česku. Soutěžící stáli před nelehkým úkolem
zpracovat finanční analýzu spolu s investičním doporučením na akcie Komerční banky. Finálová
obhajoba pak probíhala před porotou vytvořenou z řad investičních odborníků s mnohaletou praxí
v investičním oboru, kteří posuzovali nejen celkové zpracování analýzy, ale i schopnost výsledky
profesionálně prezentovat. Vítězný tým tak postupuje do regionálního evropského finále, které se
uskuteční v dubnu v italském Miláně; celosvětové finále se následně uskuteční v Bangkoku v Thajsku.
Soutěž v ČR organizuje společnost CFA Society Czech Republic sdružující v naší republice a na
Slovensku držitele a kandidáty titulu CFA (Chartered Financial Analyst®).
„I letos jsme byli velmi spokojeni s vysokou úrovní předvedených prací, bodové ohodnocení

bylo mezi jednotlivými týmy, především pak mezi Univerzitou Karlovou a UNYP, velmi těsné,
nakonec ale studenti vítězné UNYP přesvědčili především schopností prezentace“, řekl Matěj
Turek, CFA, člen výkonné rady CFA Society Czech Republic a hlavní koordinátor soutěže. „Všechny
týmy si kladly přesné a podstatné otázky a odvedly dobrou práci při přípravě svých zpráv.
Myslím, že členové vítězného týmu mají dobrou šanci uspět i v evropském kole v Miláně a
hlavně ve svých budoucích pracovních pozicích“, uvedl Jakub Černý, vedoucí oddělení vztahů
s investory Komerční banky.
Renáta Ďurčová, líder vítězného týmu UNYP, uvedla: ”CFA Research Challenge byla úžasná, i když
velmi náročná zkušenost, která nám přinesla nejen množství nových znalostí a praktických zkušeností,
těžko získatelných ze školního prostředí, ale také jedinečnou příležitost budoucího rozvoje ve finanční
profesi” a dodala „stálo to opravdu hodně času, úsilí a odhodlání, ale jednoznačně, stálo to za to.“
O soutěži
Soutěž, jejímž cílem je především poskytnout příležitost studentům posledních ročníků
ekonomických fakult nahlédnout do podmínek reálného světa investičních profesionálů, je
celosvětově organizovaná mateřskou CFA Institute. V českém kole týmy sestavily vlastní finanční
analýzu s investičním doporučením, zda koupit, prodat či držet akcie Komerční banky, jejíž akcie jsou
obchodovány na pražské burze, za pomoci mentora s dlouholetou zkušeností z oblasti investičních
analýz a s certifikací CFA. V loňském roce se celosvětově soutěže zúčastnilo více než 3 500 studentů
ze 775 univerzit. Celkovým vítězem se stal tým Wrocław University of Economics z Polska.
Více informací naleznete zde.
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Letošního ročníku se zúčastnily tyto univerzity:
Univerzita Karlova v Praze
University of New York in Prague
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě
Členové vítězného týmu University of New York in Prague:

Renata Ďurčová (team leader)
Filip Kunčar
Sophia Khaydari
Martina Tamchynová
Martin Kotchera

CFA Society Czech Republic (www.czechcfa.cz) je nezisková organizace finančních profesionálů, založená v
dubnu 2002 v České republice. Je jednou ze 138 členských asociací nadnárodní organizace CFA Institute
(www.cfainstitute.org) a jejím cílem je prosazovat nejvyšší standardy etiky, odbornosti a profesionality v české
finanční komunitě. V současné době sdružuje více než 130 členů, většinou držitelů titulu CFA, a téměř 900
kandidátů z ČR a Slovenska přihlášených do programu CFA. Mezi členy asociace patří především portfolio
manažeři, finanční analytici, investiční bankéři, analytici korporátních financí, konzultanti, finanční poradci, risk
manažeři, relationship manažeři a manažeři vrcholového managementu.
Sponzory CFA Society jsou: EY, ČSOB Asset Management a ING Investment Management. Sponzorem akce
Research Challenge je J&T Banka, partnerem akce je Thomson Reuters a mediálními partnery akce jsou
Ekonom a iHNed.cz.
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Fotografie z finale soutěže v ČR:

Členové všech čtyř soutěžících týmu, mentoři, panelisti a zástupci CFA Society CR

Členové vítězného týmu University of New York in Prague

Odborná porota pečlivě sledovala prezentující.
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Prezentace vítězného týmu
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