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Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Jana Mikošková
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány).
Studuji Fakultu podnikohospodářskou, obor Podniková ekonomika a management. Z oblasti
projektového managementu jsem absolvovala na VŠE předmět 5RE330 Projektový management,
kterým jsem doložila společnosti SPŘ, o.s. vzdělání v projektovém řízení.
Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení?
Na VŠE si můžete vybrat z několika desítek specializací. Pro mě znamenala příprava a následné
složení zkoušky získání hlubších znalostí a povědomí o jedné z nich, a pomohla mi zhodnotit, zda se
touto specializací chci do budoucna zabývat. Při přípravě na certifikaci IPMA, stupeň D získáte
teoretické znalosti potřebné k zapojení se do projektového řízení a řešení projektových situací.
Nejedná se pouze o teorii, v příkladech si procvičíte metodu kritické cesty z Operačního výzkumu, při
testu pak logiku ☺
Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali).
Kniha Projektový management podle IPMA, 1. vydání (knihovna VŠE Žižkov), Národní standard
kompetencí projektového řízení verze 3.1 (www.ipma.cz), přípravné testy k nahlédnutí u Ing. Felipe
Martíneze, náhledy na strany s typovými příklady z 2. vydání knihy Projektový management podle
IPMA (http://books.google.cz). Přípravu jsem rozložila do jednoho týdne.
Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.)
V 1. zaškrtávací části byly otázky formulovány tak, aby prověřili, zda rozumíme základním definicím,
postupům a procesům v projektovém řízení. V 2. části tzv. kreativních otázek se objevily nástroje a
techniky, které jsou označené v myšlenkových mapách, ale objevily se i kontextové kompetence
např. z oblasti financí. Ve 3. příkladové části se objevily pouze ty příklady, které jsou uvedené v knize
Projektového managementu podle IPMA, 2. vydání na straně 515, a byly typově stejné s příklady na
daná témata v této knize.
Co se osvědčilo? Co doporučujete?
Stáhněte si ze stránek SPŘ, o.s. myšlenkové mapy s tématy, nástroji a technikami, které jsou v testu
prioritně prověřovány. Pokud se vám nepodaří půjčit si/koupit 2. vydání, na http://books.google.cz
po zadání názvu knihy získáte náhled na některé strany. Naštěstí jsou tam všechny, které obsahují
typové příklady.
Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete?
Snažte se danou problematiku pochopit. Většina zaškrtávacích otázek se týkala definic, postupů,
metod aj., přičemž minimum z odpovědí bylo totožných s definicí v knize. Spíš jste vybírali tu nejvíce
se podobající definici, nebo smysluplnou odpověď. Doporučuji knihu Projektový management podle
IPMA 2. vydání, v 1. vydání je mnoho chyb a chybí v ní typové příklady. Závěrečné otázky z 1. vydání
se v 2. vydání již také neobjevují a v testu si nevybavuji žádnou otázku z testovacích v knize.
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát?
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Zvažte, jestli projektový management ve vašem oboru uplatníte a jestli chcete mít v hlavě znalosti
projektového řízení. Pro budoucí projektové manažery je to jedna z takřka povinných certifikací, pro
podnikatele velmi užitečných. A za zkoušku zaplaťte, až si budete aspoň na 60% jistí.
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě?
Uvádím ji v životopisu v rámci kurzů a certifikací, prokazuji jí práci na osobním a profesním rozvoji.
Principy projektového řízení se snažím řídit ve vlastní podnikatelské činnosti.
Jakou hlášku byste použili pro propagaci certifikací?
Další papír, který zvedne Vaší konkurenceschopnost na trhu práce.
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