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Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

Lessons Learned - PRINCE2® Foundation 

K přípravě na zkoušku jsem použila knihu Managing Succesful Projects With PRINCE2. Knihu jsem 

(skoro celou) přečetla a udělala si z ní pár poznámek, které jsem pak používala těsně před zkouškou 

jako referenční materiál. Zpětně se domnívám, že nebylo nutné číst knihu celou a snažit se 

zapamatovat si přesné formulace a termíny, ale spíš pochopit něco jako „logiku“ metodiky, na 

základě které se dalo mnoho věcí odvodit. Přípravě jsem věnovala čtyři a půl dne (ale mám také 

absolvovaný kurz projektového managementu 3MA390), večer před zkouškou jsem si vyčítala, že ne 

víc. Domnívám se ale, že není podstatné, jak dlouho se člověk učí, ale kolik si z toho odnese. :) 

Zkouška se konala v zasedací místnosti British Council v Praze. Krátce před desátou jsem byla spolu se 

třemi dalšími účastníky zkoušky přesunuta do zasedací místnosti. Na stolech byly připraveny 

jmenovky s kandidátským číslem, answer sheet, zadání testu a jakýsi identifikační papír, kam jsme 

doplnili adresu, na kterou chceme zaslat certifikát. 

Samotné testování začalo sedm minut po desáté. Na vyplnění testu byla přesně hodina. O zbývajícím 

času jsme nebyli nijak informováni, ale měli jsme jej možnost sledovat na velkých hodinách 

v místnosti. Test měl stejnou podobu jako ten, který jsem od APMG dostala po přihlášení. Zvolila 

jsem dvojjazyčnou variantu, a tak vždy v levé části papíru byla otázka v češtině, na pravé v angličtině. 

Otázky jsem vyplňovala postupně. Pokud jsem narazila na otázku, kde jsem si odpovědí nebyla jistá, 

přeskočila jsem jí, abych zbytečně neztrácela čas. Po projití všech otázek jsem se k těm 

nezodpovězených vrátila.  

Test jsem dokončila asi 20 minut před oficiálním koncem. Ačkoliv jsem jej odevzdala, musela jsem až 

do konce zůstat v místnosti a počkat na oficiální ukončení. Ačkoliv oficiální výsledky budou až 

v horizontu několika týdnů, předběžně bylo možné si své odpovědi zkontrolovat prostřednictvím folie 

se správnými odpověďmi.  

Co bych doporučila dalším studentům? Nestresovat se tím, že neumí knížku odrecitovat tam a zpátky, 

a používat hlavu.  


