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Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Roman Nedzelský 

 
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní 
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány) 
Obor mého studia je: „Informační systémy a technologie“. Absolvoval jsem předmět Řízení projektů 
IS/ICT, který mi stačil pro zaštítění certifikace PMI CAPM. Pracoval jsem poslední rok a půl jako 
projektový manažer ve společnosti zabývající se tvorbou a implementací informačních portálů a 
intranetových řešení postavených na vlastním frameworku, frameworku Kentico CMS, nebo na 
produktech společnosti Microsoft (Microsoft SharePoint Server, Microsoft Project Server, …). Několik 
projektů bylo i pro zahraniční klientelu, a u těchto projektů tedy probíhala komunikace s klienty na 
denní bázi v anglickém jazyce. Své budoucí karierní zařazení bych rád situoval do oblasti Projektového 
řízení a Konzultační činnosti v oblasti IS/ICT. 
 
Proč jste si vybrali tuto konkrétní certifikaci? Proč vůbec certifikaci v projektovém řízení? 
Certifikace v oblasti projektového řízení jsem si vybral, protože se již několik let zajímám o různé 
metodiky (konkrétně agilní metodiky, např. SCRUM, ale i metodiku PMI). I moje poslední pracovní 
pozice byla v oblasti projektového řízení, a pokládal jsem tedy tuto příležitost za více než atraktivní. 
Rozhodoval jsem se mezi možností absolvovat buď certifikaci PRINCE2® Foundation nebo PMI CAPM® 
(na PMP bych nesplňoval požadovaný počet hodin). Nakonec jsem se rozhodl pro PMI CAPM®, a to 
především proto, že s ní mám větší zkušenosti (včetně již dříve přečtené knihy PMBOK® Guide 4th 
edition). Navíc jsem se této metodice věnoval i v rámci své diplomové práce (společně 
s problematikou portfolio managementu, které se věnuje další kniha od PMI). 
 
Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali). 
První aktivitou pro mne bylo přečtení knihy PMBOK® Guide 4th edition. Ta mi umožnila pochopit 
části, ve kterých jsem doposud neměl příliš jasno. Poté jsem si vypůjčil knihu CAPM® in Depth – 
Certified Associate in Project Management. Ta mi pomohla pochopit především „soft skills“ postupy, 
techniky a nástroje. Dále jsem měl možnost vyzkoušet zkušební test v prostředí Vysoké školy 
ekonomické. Toto bych pokládal asi za největší přínos, neboť jsem měl možnost ověřit své doposud 
nabyté zkušenosti, které jsem získal na základě studia obou zmíněných knih. 
 
Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.) 
Zkouška má identický průběh s jakoukoliv jinou certifikací, kterou jsem absolvoval ve školicím 
středisku GOPAS. Kandidát je usazen k počítači, kde nejprve vyplní pár dotazníkových otázek a poté 
se přistupuje k samostatnému testu, na který jsou vyhrazené 3 hodiny času. Nic překvapivého jsem 
při testu nezaznamenal. Měl jsem k dispozici desky s fixou na případné výpočty a kalkulačku v SW 
podobě. Po testu opět následuje několik otázek, které se týkají spokojeností s testem, se sestavením 
otázek, s personálem školicího střediska atd. Po zodpovězení těchto otázek již následuje vyhodnocení 
testu a vytištění tohoto reportu na recepci školicího střediska. 
 
Co se osvědčilo? Co doporučujete? 
Osobně se mi osvědčilo nejprve přečíst PMBOK Guide, abych pochopil veškeré procesy a dozvěděl se 
detailněji o vstupech, výstupech a technikách jednotlivých procesů (toto téma se velice často 
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vyskytuje v testu). Dále mohu doporučit vzorové testy, na kterých jsem si mohl vyzkoušet otázky 
(minimálně jejich styl), které se v testu objevují. Nejčastěji se jednalo o případové otázky, nad 
kterými bylo doopravdy potřeba se zamyslet. 
 
Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete? 
Nemám zde co uvést. Nemyslím si, že by se osvědčilo jen prosté memorování údajů. Otázky jsou 
často koncipovány jako praktické příklady (např. Jste projektový manažer? Dostaly se k Vám takovéto 
informace? Co budete dělat? Jak budete postupovat? apod.). 
 
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát? 
Aby se certifikačního testu rozhodně nebáli, aby si certifikát udělali. Myslím, že je vhodným 
doplňkem pro každý životopis, minimálně u lidí, kteří se chtějí projektovému managementu věnovat, 
nebo v něm mají minimálně zálibu. Na druhou stranu bych doporučil, aby případní kandidáti 
nepodcenili přípravu, není to přece jen zkouška, na kterou by se dalo naučit za den nebo dva, je zde 
potřeba opravdu věci trochu pochopit. 
 
Jak využijete certifikaci ve svém profesním životě? 
Především doufám, že certifikace zvedne mojí cenu na trhu práce. Samozřejmě velice oceňuji i to, že 
mne tato zkouška /certifikace donutila naučit se a skutečně pochopit některé konkrétní metody a 
praktiky, které jsem doposud opomíjel i ve svém profesním životě v roli projektového manažera. 
 
Jakou hlášku byste použili pro propagaci certifikací? 
Do it right way, not as many others. 
 


