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Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Petr Lev
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány)
- Studuji VŠE fakultu Podnikohospodářská obor ekonomie a management. Absolvoval jsem
předmět Projektový management s paní Hrůzovou. Pracoval jsem jako asistent projektového
manažera menších konzultačních projektu a řídil jsem 2 projekty z fondů EU. Mé karierní
plány jsou pracovat jako projektový manažer a vyzkoušet tuto práci ve více oborech.

Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení?
- Firma, kde jsem pracoval, byla členem Společnosti pro projektové řízení a IPMA mi přijde jako
nejlepší průprava pro práci projektového manažera obecně.
Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali).
- Přečetl jsem knížku určenou pro certifikaci a asi 2 roky zpět jsem četl Projektový
management od Svozilové, Kritický řetěz a někde menší publikace věnující se tématu
projektový management.
Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.)
- Po přípravě byl test i rozepisovací otázky celkem bez překvapení. Asi nejtěžší byl příklad.
Někteří měli otázky na konkrétní téma/metodu (celkem v pohodě). Pak těžký příklad na CPM
a další malování a grafy, kde bylo důležité dát si pozor na čas a asi největší problémy dělal
příklad na EVM, který se např. v kurzu, který jsem absolvoval, nevyskytoval.
Co se osvědčilo? Co doporučujete?
- Určitě přečíst knížku IPMA projektový management. Rozhodně se věnovat i části s příklady,
kterou jsem já osobně považoval nejdříve za nejjednodušší.
Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete?
- Při počítání příkladu příliš nerozmýšlet na začátku způsob atd., jinak se můžete dostat do
problémů s časem a nestihnete ani metody, které jinak bezpečně znáte.
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát?
- Mám ho krátce, zatím nemůžu popsat, jaký přínos z něj bude v profesním životě, ale pokud
vás tento obor zajímá a baví, asi je lepší si jej udělat, pro lepší profilaci na pracovním trhu.
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě?
- Napíšu jej do CV a při hledání práce projektového manažera mi snad pomůže ☺. Dále si jej
napíšu i na linkedin.
Jakou hlášku byste použili pro propagaci certifikací?
- 4 z pěti projektových manažerů doporučují certifikaci IPMA ☺.
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