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VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace

Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Jiří Valtr
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány)
Studuji Fakultu mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod, předměty z oblasti projektového
řízení prozatím žádné nemám, ale rozhodně se na ně ve vyšších semestrech chystám. S projektovým
managementem jsem se setkal pouze vždy jako součást, nikoli, že bych sám, kdy řídil. Absolvoval
jsem již pár seminářů na toto téma (př. Inspirativní řízení od společnosti Telefonica).
Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení?
Tuto konkrétní jsem si vybral, protože jsem jako jedinou splňoval požadavky pro její skládání. Byl
jsem totiž pouze v druhém semestru. V projektovém řízení proto, protože bych se rád v této oblasti v
budoucnu dále rozvíjel.
Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali).
Připravoval jsem se pomocí oficiální doporučené knihy Managing Successful Projects with PRINCE2®.
Jelikož jsem pár dní předtím skládal zkoušky na trenéra kulturistiky a fitness, měl jsem na přípravu
pouze 3 dny, které stačily na prostudování a pochopení principů. Doporučil bych však raději delší
přípravu.
Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.)
Překvapivé bylo celé organizování dané zkoušky, nejdříve dlouze se vlečící potvrzení jestli bude moci
člověk zkoušku provádět, následně vám řeknou úplně jiný termín, než jste si uvedl, ačkoliv vám ho již
dříve potvrdily a nakonec vám dají na zkoušce jiné zadání (jednojazyčné místo dvoujazyčného – to mě
nevadilo, ale ten přístup!) Také bych rád zmínil, že na danou zkoušku se měl člověk dostavit s půl
hodinovým předstihem a se spoustou věcí, které nakonec ani nebyly třeba. Začlo se asi o 10 minut
později a díky problémům se zadáním se tato doba protáhla přes hodinu. Celkový dojem tak nenabyl
velice pozitivního charakteru.
Co se osvědčilo? Co doporučujete?
Doporučoval bych projít si alespoň zkušebně nějaký test, na ostro jsem nestihl asi 3 otázky.
Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete?
Nedoporučoval bych učit se to na poslední chvíli.
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát?
Zkuste vyzkoušet více materiálů, někomu nemusí sednout oficiální příručka.
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě?
To ukáže teprve budoucnost.
Jakou hlášku byste použili pro propagaci certifikací?
Jedná se o vaši budoucnost, vy rozhodujete o tom, kým budete!
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