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Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Jiří Nedomlel
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány)
Můj obor je Informační systémy a technologie, jehož součástí je povinný předmět Projektové řízení
v IT, který mi dal dostatečný základ v projektovém řízení. Četba PMBOK®u jen tyto znalosti
zpřehlednila a mírně rozšířila. Pracovní zkušenosti z projektového řízení zatím nemám.
Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení?
Projektové řízení mě zaujalo již na VŠE, certifikace CAPM® byla vhodným způsobem jak svoje znalosti
prokázat. Vybral jsem certifikaci PMI®, protože je uznávána mezinárodně a svým zaměřením je
určena spíš anglofonním zemím, což preferuji, protože počítám s tím, že budu pracovat v zahraničí.
Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali).
Moje příprava se skládala pouze z četby PMBOK®u a následně dvou zkušebních testů. První je
http://www.pmstudy.com/enroll.asp , který však není tak dobrý jako tento: Q & As for the PMBOK®
Guide, Fourth Edition, který je pro členy PMI zdarma na stránkach PMI.org v Knowledge Center eReads & Reference.
Postup je tedy tento: PMBOK®, poté zaplatit členství a certifikaci a zhruba týden před testem si projít
testy.
Moje příprava trvala zhruba měsíc.
Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.)
Zkouška byla mírně těžší než zkušební test Q & As for the PMBOK® Guide, ale domnívám se, že je to o
náhodě, jiný kandidát může dostat lehčí otázky.
Co se osvědčilo? Co doporučujete?
Osvědčilo se projít se zkušebními testy a naučit se nazpaměť tabulku mapování procesů na znalostní
oblasti a procesní skupiny (na začátku PMBOK®u).
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát?
Neváhejte, hodí se jako doklad vašich znalostí z projektového řízení. Je třeba tomu nějaký čas
věnovat, ale pokud máte čas, není ani příliš obtížná a certifikát se hodí.
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě?
Chci se zaměřit v budoucí praxi na projektové řízení a doufám, že mi certifikát pomůže při hledání
práce.
Jakou hlášku byste použili pro propagaci certifikací?
Certifikát na hlavu stojí za tu námahu! :)
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