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Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Hana Slapničková 

Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní 
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány) 
 

Studuji obor Arts management na Fakultě podnikohospodářské a v rámci studia jsem absolvovala 
předmět 3MA390 Projektový management v umělecké sféře. Dále jsem na téma projektového řízení 
psala bakalářskou práci, kde jsem podkládala studentský projekt teorií dle PMI®(na projektu jsem se 
aktivně podílela jako Functional manager a samozřejmě project team memeber). Pracovala jsem jako 
asistent produkce v nejmenované produkční firmě v oblasti umění, kde jsem se znalosti nabyté 
z 3MA390 snažila využít. Ráda bych se projektovému řízení začala věnovat víc, nejlépe na Erasmus v 
Barceloně, kde jej můžete studovat na partnerské univerzitě. Nepochybuji, že znalosti z projektového 
řízení se dají využít i v oblasti umění. 
 

Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení? 
Vždy je dobré mít něco navíc – větší uplatnění na trhu práce. PMI® se orientuje hlavně na tvrdé 
dovednosti, které jsou i lépe zapamatovatelné, hmatatelné a tím pádem měřitelné. Samozřejmě se 
zároveň jedná o certifikaci prestižnější. 
 

Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali). 
Před tím, než jsem otevřela PMBOK®, jsem z literatury zabývající se daným tématem četla pouze The 
Rational Project Manager od Longmanna a Mullinse. Vcelku jednoduchý a pochopitelný text, který 
poskytuje dobrý základ k porozumění alespoň hrubého rámce projektového řízení dle PMI®. Ke 
zkoušce jsem četla jen samotný PMBOK®, vyhradila jsem si na učení 12 dní a stihla jsem jej 3x přečíst. 
Ze 12 dní nakonec bylo 8 a i tak se to „dalo“ ☺ Při prvním čtení jsem PMBOK® podtrhala a pak už jsem 
jenom četla a snažila si logicky zapamatovat fáze a postupy. Nejdůležitější z celého PMBOKU® je 
prakticky kapitola 3. Neotevírala jsem žádné online testy ani reference na zkoušku, neboť každý test je 
těžce individuální a nehodlala jsem se zbytečně rozptylovat. 
 

Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.) 
Do centra jsem se dostavila doporučovanou půl hodinu předem, proběhly veškeré náležitosti – 
identifikace, zamčení věcí do trezoru,… Jelikož jsem zkoušku ten den vykonávala sama, měla jsem 
ještě dost času před samotným začátkem. V počítačové místnosti jsem byla sama, byly na mne 
namířené webkamery ze tří důvodů: 1. aby člověk nepodváděl, logicky 2. Nesmíte u sebe mít nic. 
Takže když jsem měla žízeň, zamávala jsem do jedné z kamer a okamžitě přišla pracovnice centra 
s nápojem (nechci vědět, jak rychle by přišla, kdybych podváděla ☺ )a 3. Pokud potřebujete použít 
toaletu, zamáváte úplně stejně do kamery a přijde opět někdo, aby vás eskortoval a dozoroval až na 
oněch místech. Úsměvné. 
Na rozkoukání a pochopení samotného testovaní jsou zde 2 testy, takže nemáte šanci nepochopit. 
Naopak samotný certifikační test začne hodně zostra a stejným tempem jede celé 3 hodiny. První dvě 
hodiny byly celkem v pořádku, ale třetí hodinu, kterou jsem si nechala na celkovou kontrolu, jsem už 
měla problémy se soustředěním. Celkově jsem celé tři hodiny využila, nikam jsem nespěchala. 
 
Co se osvědčilo? Co doporučujete? 
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Doporučuji vyhradit si pár dní na učení a soustředit se pouze na to. Neučit se při práci (stylem večer 
přijdu domů a něco si přečtu), pokud nemáte žádné větší zkušenosti z oboru, akorát by vám učení 
vzalo příliš mnoho času a trvalo by dle mého mínění déle pochopit vazby. Samozřejmě někdy to jinak 
nejde, ale mne se osvědčilo toto. 
Učit se postupy i pozpátku – viz kapitola 3. 
 

Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete? 
Shánět se po knižním výtisku PMBOK®u, když jej jako člen PMI dostanete v pdf a lze jej vytisknout. Já 
jsem si vytiskla kapitoly 1-12, zbytek jsem nečetla a odvažuji se tvrdit, že to byla i levnější varianta. 
 
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát? 
Rozhodně neváhejte a jděte do toho. Využijte toho, co škola nabízí, naplno.  
 
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě? 
Konkrétní představu nemám. Ale vím, že se mi vzdělání v oblasti projektového řízení neztratí. 
 
Jakou hlášku byste použili pro propagaci certifikací? 
Když příležitost zaklepe na vaše dveře, tak neváhejte a otevřete. 
 


