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PMI CAPM® – Lessons learned – Jakub Ivanecký
Študujem aplikovanú informatiku na FIS. Žiaden predmet zameraný čisto na projektový manažment
som zatiaľ na škole neabsolvoval, preto som pre splnenie požiadaviek PMI® musel absolvovať online
elearningový kurz od PMStudy.com, kde odporúčam 30 denný (v skutočnosti som ho využíval iba
týždeň) kurz BEZ 4 testov, ktoré sú iba kombináciou chapter tests z každej kapitoly a nových otázok je
tam ako šafránu. Každopádne kurzy PMStudy vám podľa môjho názoru okrem 30 contact hours dajú
aj možnosť lepšej prípravy vďaka „výcucom“ ala borec pre zopakovanie a 50 až 100 testovým
otázkam z každej kapitoly. V týchto podkladoch sa vyskytujú aj informácie a otázky, na ktoré
v PMBOK®u nenájdete odpoveď, no na druhú stranu rozšíria obzory.
PMStudy bol samozrejme až sekundárny zdroj informácií. Študoval som hlavne z PMBOK®u, ktorý by
mal byť primárnym zdrojom informácií pre každého, kto sa chystá na túto certifikáciu. K rôznym
knihám reprezentujúcim výťah podstatných informácií z PMBOK®u sa nemôžem vyjadrovať, pretože
som žiadnu z nich neskúšal. Túto možnosť by som asi odporučil jedine tým, ktorí počas prípravy
nedisponujú práve dostatkom času.
Počas samotnej skúšky som si značil otázky, o ktorých správnosti som si nebol istý. Po dokončení
všetkých otázok som si prešiel prvých 20 ešte raz (môžem len odporučiť, keďže značná časť
nesprávnych odpovedí na nich bude spôsobená počiatočným stresom, ktorý potom opadne) a všetky
označené otázky. Času je viac než dosť, preto sa netreba nikam ponáhľať.
Otázky sa typovo nijako zásadne nelíšili od tých na PMStudy.com (je možnosť absolvovať test s 15
typovými otázkami zadarmo). Niektoré otázky sa opakovali v podobe pozmeneného zadania. Otázky
boli zamerané ako na procesy jednotlivých knowledge areas a fáz projektu (uveďte v ktorom procese
tej a tej fázy/oblasti sa rieši to a to), tak na vstupy, techniky a výstupy jednotlivých procesov. Procesy
som nemal memorované stopercentne, ale určite je to pri teste výhodou.
Záujemcom o túto certifikáciu by som jej absolvovanie určite odporučil a hlavne zdôraznil aby
nepodcenili prípravu. Nie je podľa môjho názoru vhodné učiť sa PMBOK® od slova do slova, ale
hľadať medzi knowledge areami, fázami, procesmi a ich vstupmi, výstupmi a technikami súvislosti, čo
zaručí ľahšie nadobudnuté a dlhodobejšie trvajúce vedomosti a schopnosť odpovedať aj na otázky
praktickejšieho charakteru.
Certifikáciu som absolvoval, pretože sa chcem v budúcnosti PM venovať, čo mi dúfam vďaka nej v
tomto smere zvyšuje šance.
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