Záznam z diskuze dne 14.11.2013, téma "Očekávání od certifikace PM a
zkušenosti"

Rozdělení do kategorií
Osobní přínos
Přínos pro kariéru
Proces certifikace

Osobní přínos

Certifikace (PMP) je sice podmíněna počtem hodin zkušeností, ale přesto je to stále
teoretická zkouška. Jaký vnímáte hlavní přínos certifikace pro Vaši praxi? Jak jste se
změnil jako projektový manažer po absolvování certifikace?
Zkouška PMP není teoretická, je v ní ½ praktických otázek.
Důležitější pro změnu je příprava k certifikaci než vlastní certifikace. Ta umožní pochopit
kroky v řízení projektu a jejich logické návaznosti a předpoklady úspěchu. Tedy okamžitá
změna není, ale je to základ k dalšímu růstu.

Je správné tvrzení, že získáním certifikátu se projektový manažer stává
profesionálem?
Takto formulované určitě není pravdivé. Certifikace je jen jeden z kroků, stejně důležitá je
praxe.

Přínos pro kariéru

Nakolik je certifikace významná po fázi prezentace základní kompetence
projektového manažera?

Jak moc pomůže nejnižší stupeň certifikace "D" začínajícímu projekťákovi? (např.
při žádostech o práci ve velkých firmách)
Může to být pomoc pro prvotní síto, pro vlastní výběr už to tak důležité není.

Požadavků na projektového manažera (člena dodavatelského týmu) s certifikací v
rámci KO požadavků (tj. v případě nesplnění vás vyřadí) na kvalifikaci při výběrových
řízení veřejných zakázek podle mého názoru přibývá, ale protože sleduji pouze malý
vzorek výběrových řízení, toto moje tvrzení nemá valnou statistickou věrohodnost.
Zajímala by mne obecnější data. Nemáte je k dispozici?
Dle současného zákona jsou silně omezena, jejich použití musí být důkladně zdůvodněno,
protože se může stát příčinou úspěšného odvolání.


Stala se již certifikace povinností pro projekťáky nadnárodních firem?

Spíš jen na strategické projekty, obecně ne.

Proces certifikace


Přispívají velké organizace svým projekťákům na certifikace?

V poslední době je to spíš výjimka.

Kdy se rozběhne případné další kolo přípravy na certifikaci PgMP? Prosím o shrnutí
aktuálních požadavků pro tuto certifikaci, a jaký je postup přihlášení a pak vlastního

certifikačního auditu a následného testu. Jaká jsou doporučení pro přípravu?
První běh přípravy již skončil. Aktuálně se čeká, až se ustaví další skupinka tak cca 7
zájemců. Příprava spočívá ve schůzkách a vzájemném informování.


Jaká je míra popularity a trend vlivu jednotlivých certifikací v Česku?

Viz článek ve Zpravodaji PMI (pmi.cz, srpen 2013), kde jsou uvedena fakta z ČR i ze světa
(hlavně Německo, jako náš nejbližší soused). Srovnání za ČR je i na blogu Shine.

