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Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících
VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace

Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Ondřej Černý
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány)
Studuji obor Informační systémy a technologie na FIS VŠE, kde jsem absolvoval předměty Řízení
projektů IS/ICT (4IT414) a Řízení projektů (4EK411). Z praxe zkušenosti s projektovým řízením zatím
žádné nemám.
Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení?
Oblast projektového řízení mě zajímá, a tak jsem si chtěl zvýšit kvalifikaci certifikací v jedné
z metodik.
V průběhu studia na VŠE jsem se setkal s metodikami PRINCE2® a PMBOK®. Z těchto dvou metodik
mě více zaujal právě PRINCE2®.
Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali).
Díky neustálému odkládání mi nakonec na přípravu zůstaly jen 3 dny. Ke studiu jsem chtěl použít
knihu Managing Successful Projects with PRINCE2®, ale hned po prvním dni bylo jasné, že bych jí
nestihl přečíst a přešel jsem na The PRINCE2® Foundation Training Manual (ke stažení na stránkách
mgmtplaza.com). Večer před zkouškou jsem si ještě prošel několik ukázkových testů (jeden
dostanete od APMG a další se dají najít na internetu).
Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.)
Na začátku zkoušky jsme dostali špatnou jazykovou verzi testu, a museli jsme čekat další hodinu, než
pro nás v British Council vytiskli správnou verzi.
Otázky byly velice podobné těm ve vzorových testech. Nejčastěji se otázky týkají vztahů mezi
jednotlivými principy, tématy a procesy metodiky.
Co se osvědčilo? Co doporučujete?
Doporučil bych důkladně si pročíst (a pochopit) procesní mapu metodiky. K opakování těsně před
zkouškou se kromě vlastních výpisků osvědčil také slovníček pojmů (glossary), který je dostupný i
v češtině. Na test je relativně málo času, a tak bych doporučoval vyplňovat odpovědi rovnou,
k přeskočeným otázkám byste se už nemuseli stihnout vrátit.
Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete?
Rozhodně nedoporučuji nechat si na přípravu jen tři dny.
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát?
Pokud vás řízení projektů zajímá, určitě doporučuji tuto certifikaci získat. Metodika PRINCE2® je
podle mě velice zajímavá, a pokud k tomu někdy budu mít možnost, určitě jí využiji v praxi.
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě?
Doufám, že mi certifikace pomůže s uplatněním na trhu práce.
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