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Lessons Learned – PMI CAPM®
Absolvoval jsem zkoušku PMI CAPM v červnu roku 2012. K této zkoušce jsem se mohl přihlásit, neboť
mám více jak 3 roky zkušeností z projektového řízení, zároveň jsem na VŠE i zahraniční škole
absolvoval kurzy projektového řízení (stačí splnit jednu podmínku). Zkoušku považuji za náročnější
než PRINCE2 Foundation (jenž jsem také absolvoval), ale celkově lze říci, že se nejedná o těžkou
zkoušku, pokud ovládáte angličtinu na běžné úrovni a věnujete čas přípravě. Výhoda této certifikace
je, že je více v praxi uznávána a můžete si dát za jméno zkratku CAPM.
Přihlašování na zkoušku je poměrně komplikované a časově náročnější, ale během 30 minut jej máte
vyplněné. Placení je preferované kartou, ale pokud napíšete na PMI, tak Vám zašlou i příkaz k úhradě.
Akorát v tomto případě očekávejte pomalejší proces přihlašování.
Po přihlášení je nutné se ještě registrovat do rezervačního systému pro vybrání certifikačního místa.
Jako certifikační místo jsem si zvolil společnost AbecedaPC v Karlíně, neboť sídlí kousek od mé práce.
Má příprava probíhala 3 dny, během kterých jsem pročetl materiál CAPM/PMP Project Management
All-In-One Exam Guide, který je výtahem z PMBOK. Tento dokument mám od svých kolegů, ale věřím,
že je možné jej sehnat i na internetu. V tomto materiálu jsou i testové otázky pro každou sekci.
Zkouška samotná probíhá 3 hodiny přes PC, kdy máte velké množství času všechny otázky projít,
označit si ty u kterých si nejste jisti a průběžně se k nim vracet. Časový limit byl více než dostačující.
Otázky jsou komplexní a docela komplikované. Často se ptají na detaily a je nutné správně porozumět
otázce, neboť často je rozdíl mezi odpověďmi malý a je nutné zvolit vhodnější variantu. Celkově bych
řekl, že CAPM je spíše pro osoby, kteří již mají alespoň školní zkušenosti s Projektovým řízením,
případně pro ty, kteří mají čas se na danou zkoušku připravit. Pro osoby jenž nemají zkušenosti,
doporučuji věnovat této zkoušce 8 dní.
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