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VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace

Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Martin Špaček
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány)
Absolvoval jsem kurz na VŠE 3MA428 - Projektový management. Již několik let se věnuji
projektovému řízení i pracovně na pozici projektového asistenta u projektů zabývajících se
vyhodnocováním EU programů. O metody projektového řízení se zabývám i jako o svůj koníček.
Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení?
IPMA® se mi jeví, jako nejrozšířenější a nejuznávanější certifikaci PM v ČR.
Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali).
Přečetl jsem učebnici „Projektový management podle IPMA“ a přečetl jsem si materiály (zejména
slovník pojmů) na webu SPŘ. Také jsem využil poznatky získané z relevantních předmětů na VŠE. Dále
jsem si vyhledal k některým metodám (např.: EVM), které byly v učebnici zmíněny jen okrajově,
dodatečné informace na internetu.
Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.)
Poměrně složitě položené otázky v testu (není ihned jednoznačně správná odpověď), ale nic, co by se
nedalo zvládnout. Osobně jsem se však nejvíce trápil s příkladem (na metodu EVM). Poměrně dlouho
mi trvalo, než jsem se zorientoval v zadání (ale asi to byl záměr autorů).
Co se osvědčilo? Co doporučujete?
Dobře se na test připravit, dobře se před testem vyspat a při testu zachovat chladnou hlavu.
Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete?
Rozhodně bych se nespoléhal pouze na jednu učebnici a pokusil se rozšířit si znalosti (zejména o
různých PM metodách) i z jiných zdrojů.
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát?
Rozhodně bych jim certifikaci doporučil, zvláště pokud se zajímají o projektový management. Nejlépe
ještě při studiu, kdy jsou na učení navyklí, protože certifikační zkouška samotná není o moc složitější
než obvyklá zkouška na VŠ.
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě?
Certifikaci v budoucnu využiji v případě prokázání kvality vedení projektu pro zadavatele (často státní
správa). Věřím také, že mi tato certifikace v budoucnu pomůže i v případě hledání nového
zaměstnání.
Jakou hlášku byste použili pro propagaci certifikací?
VŠE pro certifikaci projektového řízení!
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