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Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Radovan Bártík
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány)
Kognitivní informatika (výborná specializace, doporučuji!) na FIS VŠE, vedlejší specializace
Kvantitativní metody v managementu. Absolvované předměty: Řízení projektů (4EK411), který jsem
dokládal PMI jako absolvované vzdělání, IT Development na Umeå Universitet (z velké části věnovaný
projektovému řízení podle PMBOK). Vedle školy pracuji na velkém IT projektu v nadnárodní
společnosti – ne přímo v project management teamu, ale přesto se leccos z projektového řízení
dozvím.
Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení?
Měl jsem nějaké znalosti o PMBOKu, navíc jde pravděpodobně o nejlepší z nabízených certifikací.
Myslím, že má smysl se rozhodovat jenom mezi PMI® a PRINCE2® (podle dosavadních zkušeností
a zaměření na USA nebo Commonwealth), o IPMA® moc nevím, ale nezdá se mi příliš světově
uznávaný. CompTIA asi ještě méně a navíc platí jen tři roky. Další výhodou CAPM je volnost v termínu
a místu složení zkoušky.
Certifikací jsem chtěl zastřešit své vzdělání, ukázat, že mám znalosti na určité, mezinárodně
porovnatelné úrovni.
Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali).
V rámci kurzu jsem cca rok před certifikací přečetl knihu Information Technology Project
Management od Kathy Schwalbe. V té je obsah PMBOKu vysvětlen lidsky (někdy až moc polopaticky)
a na základě pochopitelných case studies. Během měsíce před zkouškou jsem pročetl PMBOK (lze
zvládnout pohodovým tempem cca jednu kapitolu za večer) a udělal dva cvičné testy (online
na http://www.pmstudy.com/PMP-Exam-Resources/freeSimulatedTest.asp a ve škole). Den před
zkouškou jsem se ještě podíval na http://www.passionatepm.com/blog/announcement-ppm-launchingpmp-concept-learning-series, kde vždy porovnávají dva zaměnitelné koncepty v PM, přečetl jsem si
slovníček na konci PMBOKu a zopakoval jsem si mapování procesů na zkupiny a znalostní oblasti
(PMBOK, pg. 43).
Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.)
Otázky byly typově a často i obsahově podobné jako ve cvičných testech, překvapivě hodně
počítacích příkladů. Některé otázky vypadají jako napsané od mistra Yody, ale po několikerém
přečtení se k jejich smyslu dostanete.
Na zkoušku se dá přihásit i těsně před, testovací centra bývají volná. Zkoušku jsem skládal
v OKSystem na Pankráci, byl jsem tam pravděpodobně ten den jediný kandidát. Prostředí bylo
příjemné, možná až na trochu hlučnější klimatizaci. Na zkoušku je dost času, já byl hotový za dvě
hodiny včetně zkušebního testu a závěrečného dotazníku.
Podle dostupných zdrojů stačí ke složení zkoušky 65% správných odpovědí.
(http://www.projectmanagementlearning.com/what-is-the-capm-passing-score.html)
Co se osvědčilo? Co doporučujete?
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Již zmiňované koncepty na passionatepm.com; cvičné testy – i když k oběma provedeným mám
výhrady1, jde o velmi dobrou učební techniku. Zopakovat si vzorečky a principy EVM, jsou
jednoduché a byla by škoda kvůli jejich spletení ztrácet body.
Mojí motivaci pomohlo si napsat částku utracenou za zkoušku velkým písmem na papír a vystavit na
pracovní stůl vedle monitoru.
Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete?
Brát si učení na vodu bylo dost naivní. :)
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát?
Pokud máte čas a chuť ke zlepšení svojí kvalifikace, jděte do toho!
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě?
Napíšu si ji do životopisu a doufám, že pomůže k dobrému profesnímu uplatnění. Také při učení na
zkoušku nabyté znalosti (hlavně anglické termíny) se budou hodit.
Jakou hlášku byste použili pro propagaci certifikací?
Vzhůru na zikurat, to máš tedy pravdu! Složím důstojnické zkoušky! A budu důstojník, ano! Důstojník.
Muž dbalý cti a dobrých mravů. (Červený trpaslík, s08e01) ;)

1

Testy na pmstudy.com obsahují i otázky mimo rozsah PMBOKu, ty ve škole zase chyby. Testy z Q & As for the
PMBOK Guide (zmíněné v jiném Lessons Learned) jsem neměl čas vyzkoušet
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