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Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Ivan Štefek 

 
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní 
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány) 
 
Studuji obor informační technologie na VŠE v Praze, kde jsem absolvoval předmět řízení projektů v IT. 
Předmět byl zaměřen na seznámení se s teoretickou oblasti řízení projektů a praktické používaní 
nástroje MS Project. 
V praxi jsem se s řízením projektů setkal jako účastník projektů za oddělení řízení informačních rizik, 
na kterém pracuji posledních pár let. Do budoucna bych chtěl propojit oblasti řízení rizik a řízení 
projektů, k čemu by mi mohla pomoct další certifikace od PMI®, která je zaměřená na řízení rizik. 
 
Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení? 
 
Certifikaci na projektové řízení jsem si vybral z důvodu, že bych se rád této oblasti v budoucnu 
věnoval. Certifikaci od PMI® konkrétně, jsem si vybral kvůli tomu, že základní stupeň certifikace 
CAPM® je možné rozšířit na specifické oblasti řízení projektu, v mém případě, na oblast řízení rizik, 
které bych se do budoucna rád věnoval. Certifikace PRINCE2® nabízí jenom všeobecnou oblast řízení 
projektů.  
 
Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali). 
 
Příprava probíhala studiem knížky A GUIDE TO THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF 
KNOWLEDGE(PMBOK® GUIDE) 4th Edition. Studium mi zabralo asi jeden týden, denně 5-6 hodin 
čistého času. Využil jsem taky možnost přípravných testů na softwaru, který VŠE zakoupila od PMI®. 
 
Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.) 
 
Zkouška probíhala tak, že jsem byl 3 hodiny zavřený v místnosti s počítačem, monitorovaný 
kamerami, bez možnosti přerušit a odeběhnout se osvěžit, na toaletu… Ke konci to nebyl moc 
příjemný pocit. 
Překvapily mne typy otázek. 75% otázek bylo typu – Jaký dokument je vstup u procesu X, jaká 
technika se používá u procesu Y,… Čekal jsem, že otázky budou stavěné jinak. Každá otázka měla 
jenom jednu správnou možnost. 
Výsledky testu jsou k dispozici pár minut po jeho vyplnění, takže není potřeba čekat. 
 
 
Co se osvědčilo? Co doporučujete? 
 
Nepodcenit přípravu, test je těžší, než se na první pohled, po přečtení PMBOK®u zdá.  
Namalovat si jeden velký graf s tím jaké dokumenty jsou vstupy a výstupy do jednotlivých procesů a 
jaké se u procesů používají technologie a nástroje. 75% otázek bylo typu – Jaký dokument je vstup u 
procesu X, jaká technika se používá u procesu Y,… 
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Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete? 
 
Podcenit přípravu ☺ 
 
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát? 
 
Pokud budou mít podobnou příležitost od VŠE, ať neváhají a jdou do toho. Myslím, že podobný 
certifikát od PMI®, PRINCE2® nebo IPMA® je na trhu práce ceněný. Sám jsem zhlédl několik 
pracovních nabídek, kde certifikát požadovali, nebo byl výhodou. 
 
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě? 
 
Certifikaci na projektové řízení jsem si vybral z důvodu, že bych se rád této oblasti v budoucnu 
věnoval. Certifikaci od PMI® jsem si vybral kvůli tomu, že základní stupeň certifikace CAPM® je možné 
rozšířit na specifické oblasti řízení projektu, v mém případě, na oblast řízení rizik, které bych se do 
budoucna rád věnoval. Certifikace PRINCE2® nabízí jenom všeobecnou oblast řízení projektů. 
 
Jakou hlášku byste použili pro propagaci certifikací? 
 
Always Look on the Bright Side of Life ☺ 
 


