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Vyhodnocení přípravy k certifikaci a „lessons learned“ – Martina Svobodová 

 
Jaký je váš background (obor studia, absolvované předměty z oblasti projektového řízení, pracovní 
zkušenost, projektová zkušenost, zahraniční zkušenost, kariérní plány) 
Studuji Hospodářské dějiny na Národohospodářské fakultě, ale již čtyři roky pracuji ve společnosti 

zabývající se online marketingem a projekty pro farmaceutické firmy. Protože mám již dva roky na 

starost řízení těchto projektů, chtěla jsem praktické zkušenosti doplnit o teoretický rámec. Zároveň 

jsem své zkušenosti a kompetentnost chtěla stvrdit oficiální a uznávanou zkouškou. 

 

Popište způsob přípravy (jaké učebnice, texty, testy, kolik času jste přípravě věnovali). 
Začala jsem číst učebnici Managing Successful Projects with PRINCE2®, ale časem jsem přešla na 

podstatně srozumitelnější knihu PRINCE2® for Dummies. Příprava mi zabrala asi tři víkendy, které 

však byly rozprostřeny do více než 6 týdnů. Bylo tedy nutné poslední den vše zopakovat. Vyzkoušela 

jsem taky dva on-line testy na portálu www.projstudy.com. Jeden byl zdarma, jeden jsem si za 20 

liber koupila.  

 

Jak vypadala zkouška? Něco překvapivého? (Neuvádějte konkrétní texty otázek, spíše typově.) 
Zkouška probíhala neuvěřitelně chaoticky. V British Councilu hovořili o zkoušce jako o IPM 

Foundation, protože paní nebyla jednak schopná odlišit název autority/společnosti, která certifikaci 

uděluje, a v druhé řadě nebyla ani schopná správně vyslovit název této autority, když už ji zaměnila 

s názvem zkoušky.  

APMG poslalo místo dvoujazyčné verze jen anglickou a trvalo hodinu, než se s British Councilem 

dohodli na zaslání správné verze e-mailem. Tento test měl však odlišné evidenční číslo než Answer 

sheet. Answer sheet měl pro změnu v patičce předtištěné datum 17. Srpna, přičemž zkouška 

proběhla 14. Srpna. Všichni jsme se tedy obávali toho, že naše testy budou opravovány podle 

nesprávných výsledků.  

 

Co se osvědčilo? Co doporučujete? 
Podívat se, a udržovat v mysli, procesní diagram, který pomáhá pochopit všechny kroky a akce 

v rámci projektu. Je velice užitečné projít si jeden dva vzorové testy.  

 

Co se neosvědčilo? Co nedoporučujete? 
Učit se vše zpaměti a snažit se vše implementovat do praxe.  

 
Co byste doporučil/a svým kolegům, kteří se rozhodují, jestli zkusí získat rovněž certifikát?  
Některé dokumenty a postupy určitě v praxi využiji, jako PID nebo Product Definition. Ale jde to 

podle mě jednodušeji než udržovat více než desítku dokumentů aktuálních.  


