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PMI CAPM® – Lessons learned – Richard Vokřál
O finanční podpoře úspěšného složení zkoušky z projektového managementu jsem se dozvěděl na
webu školy a ihned mě tato možnost zaujala. Něco málo jsem o těchto profesních zkouškách tušil
z výuky a tak jsem neváhal a zašel jsem na úvodní informační schůzku.
Po prostudovaní všech informací jsem dospěl k výběru zkoušky CAPM od institutu PMI®. Bohužel na
webu není příliš mnoho kvalitních srovnání, téměř všechny zkoušky nabízené v rámci podpory jsou
však celosvětově uznávané. Tuším, že PMI® byl první, kdo začal certifikáty vydávat a pro mě výhodou
bylo také to, že nepožadují zkušenosti z praxe, postačí pouze určitý počet hodin věnovaných
problematice. Uznávají se některé předměty z VŠE, dle doporučení pana Hájka a pana Kačína jsem
však pro jistotu absolvoval online kurz.
Srovnání kurzů také moc dostupné není, ale jeden z nejlevnější a podle mě i celkem dobře
zpracovaných je na pmstudy.com, získáte zde potřebné minimální hodiny nutné ke složení zkoušky.
Kurz sám o sobě vás na zkoušku nepřipraví, je nutné prostudovat minimálně PBMOK® (ten získáte po
zaplacení studentského členství u PMI, cca 42$/ rok). V online kurzu je vždy krátké shrnutí kapitoly,
testové otázky (cca 150) a 12 otázek pro vydání potvrzení na jednu hodinu studia. Ty testovací otázky
se zřejmě nemění, je tedy možné získat potvrzení o přípravě i za pár minut. To ale silně
nedoporučuju. Celkem mi příprava zabrala asi 2 dny intenzivního studia a asi 2 týdny předtím
průběžně čtení PMBOKu®
Samotné přihlašování na zkoušku provázeli technické problémy na internetu a musel jsem se
objednat telefonicky někde v Dánsku ☺. Zkoušku jsem skládal v Ohradní, Praha 4. Samotná zkouška
mě překvapila svou obtížností, která byla podle mě o úroveň vyšší, než přípravné testy. Jelikož jsem
ze školy zvyklý na délku zkoušky max. 2 hodiny, tak mě překvapilo jak je takto dlouhá zkouška i
fyzicky náročná. Doporučuju tedy opravdu nestudovat v noci před, ale pořádně se vyspat. V průběhu
zkoušky jsem byl natáčen na kameru, přesto jsem ale vyžebral sklenku vody, která je normálně
zakázaná!
Pokud by to někoho zajímalo, tak v elektronickém testu je zabudovaná kalkulačka a dostanete 2x A4
psací tabulky, kam si můžete dělat poznámky.
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