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Zpravodaj 
Projektového undergroundu 

 
Úvodem – co se chystá v Projektovém  

Undergroundu i jinde 

Vážení příznivci Projektového Undergroundu, 

dovolte mi popřát Vám do nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů při řízení Vašich projektů. 

Zároveň bych se chtěl při začátku roku dopustit drobné úvahy o tom, co nás čeká. Především hned 

teď v lednu spadneme do volebního roku. Kromě zcela medializované volby prezidenta se členů 

České komory PMI týká i volba celého nového vedení, která proběhne 23. ledna. Tentokrát se 

situace liší od předchozích voleb, kdy bylo obtížné sehnat kohokoliv, kdo by byl ochoten svou ener-

gii věnovat práci pro projektové manažery. Zdá se, že v těchto volbách půjde o střet dvou koncepcí 

(představ) o dalším fungování České komory PMI. Jedna z nich představuje kontinuitu s tím, jak 

komora fungovala před krizí, kterou komora nyní prochází, druhá zřejmě chce přinést změny. Je 

na členech České komory PMI, kterou cestu zvolí, ale jejich účast na volbách bude důležitá a každý 

hlas asi bude rozhodovat. To je argument pro to přijít. 

Nejen volbami žijeme, právě naopak. Začátek nového roku bývá časem předsevzetí. Pro ty, kteří 

se chystají k certifikaci PMI, je v dnešním čísle článek o tom, co je třeba udělat a zajistit před 

zkouškou a jak počítat s termínem zkoušky. Jedná se o certifikaci PMI, pokud někdo z vás, čtenářů, 

má podobné znalosti či zkušenosti s certifikací IPMA či Prince, rád je budu publikovat také. Tento 

čtvrtek také začíná v rámci Projektového Undergroundu bezplatná příprava k certifikaci PMP, 

rozprostřená do večerních seminářů. Kdo uvažujete o certifikaci, neváhejte přijít. 
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 Tak jako obvykle bych chtěl upozornit na akce, které Projektový Underground chystá v nejbližší 

budoucnosti. Hned za týden se koná diskuze na téma Profesní organizace projektových mana-

žerů. Zeptejte se na cokoliv, co Vás zajímá, nepochybně se mezi diskutujícími najde někdo, kdo 

zná odpověď nebo s tím má zkušenost. Otázky posílejte na info@mypmi.eu nebo vkládejte  

na našem WEBu do středy 17.1., protože diskuze proběhne již ve čtvrtek 18.1. od 17:30 v O2 

 na adrese Vyskočilova 1b. Své praktické otázky pošlete nebo vložte do středy 17.1. do oběda. 

Brzy poté, již 8. února, se v ČSOB u metra Radlická uskuteční přednáška na téma Klíčové rozho-

vory v práci a v životě. Jde o rozhovory, kde je v sázce hodně (jde o všechno), střetávají se rozdílné 

názory a létají tam silné emoce. Takovým konverzacím se nelze vyhnout, přičemž každá taková 

konverzace se během vteřiny může stát životně důležitou. Obvykle se v takových situacích cho-

váme katastrofálně. Snadno si můžeme rychle zničit svou (léta budovanou) kariéru, manželství, 

kamarádství, vztah, ba i život. Kdykoli uvíznete (ve slepém kruhu; nemáte výsledky, které chcete 

či máte výsledky, které nechcete, opakující se problémy), je to proto, že je nějaký životně důležitý 

rozhovor, který nevedete, nebo vedete špatně. Správné chování se však lze naučit. Znalost jak 

dělat Klíčové rozhovory má disproporčně vysoký efekt na váš život a vztahy a výsledky; soukromé 

i pracovní. Jedním z cest je vytáhnout a projednat věci, které jsou pro život nejpodstatnější.  

S praktickým postupem Vás seznámí Milan Schwarzkopf, zkušený Projektový manažer, který se již 

léta zajímá i o „Soft skills“ jako nutnou součást znalostí dobrého Projektového manažera, ale  

i manžela, partnera, rodiče, osobnosti pro moderní svět a každodenní život. Po přednášce bude 

následovat diskuze. 

Diskuze na březen bude na téma Motivace k rutinním činnostem v projektu. Na téma motivace 

již proběhla v rámci Projektového Undergroundu řada diskuzí. Tentokrát by bylo zajímavé se po-

dívat na to, jak motivovat k rutinním činnostem v projektu. Zaměříme se tedy protentokrát ne  

na to, jak jednorázově vytvořit nebo vymyslet něco nového, ale naopak k činnostem, které se  

v projektu mohou opakovat rutinně – například vytváření zpráv, údržba komunikačního prostředí, 

atd. Zaměříme se tedy na část oblasti Leadership z trojúhelníku potřebných znalostí (talent trian-

gle) PMI. Tato diskuze proběhne 15. března ve firmě Ericsson v Karlíně. 

Za všechny organizátory se těším na zajímavé diskuze. 

 Igor Luhan 
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Anketa  

Hlavní článek se v tomto čísle věnuje přípravě k certifikaci. Zůstáváme u tohoto tématu a řadě 

certifikovaných projektových manažerů jsme položili dvojici otázek: 

1. Pomohla vám příprava k certifikaci nebo vlastní certifikace v praxi PM? (stačí ano/ne) 

2. Pokud ano, co a v čem pomohlo? 

Protože bez výjimky všichni na první otázku odpověděli ANO, uvádíme dále jen odpovědi na dru-

hou otázku. 

Petr Martínek, PMP 

Příprava k certifikaci i samotná certifikace pomohla. Příprava k certifi-
kaci mi rozšířila obzory v projektovém řízení. Více se věnuji a přemýš-
lím nad oblastmi mimo klasický projektový triangl. Příprava k certifi-
kaci mě taktéž naučila některé z technik, které jsem dříve nepoužíval. 
Samotný zisk certifikace mi pak zvedl sebevědomí při řízení projektů, 
což jako projektový manažer, který za sebou nemá desítky let praxe, 
beru jako jeden z největších přínosů. 

 

 

Šimon Budský, PMP 

Příprava částečně – ukázala typy otázek, které z PMBOK nevyplývají. V praxi 

– hmatatelně ne (tzn. nevím, že bych kvůli tomu dostal zakázku), vnitřně mi 

to pomohlo nasměrovat myšlení a uvažování o projektech (zde tedy ANO).  

 

 

 

Linda Vlachová, PMP 
Formální potvrzení seniority; praktické rady, jak správně postupovat  

v nejrůznějších situacích. 
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 Kamil Hofrichter, PMP 
Pomohla v: 

- získávání práce na projektu: je potvrzení kvalifikace pro lidi, kteří mě 

neznají; splnění podmínek výběrového řízení 

- vedení projektu: používání terminologie, používání metodik a principů, 

dokumentace - šablony jako východisko 

- komunikaci: porozumění dokumentům a lidem 

       - lektorské činnosti: přednášky opírám o standardy PM 

 
 

Martin Havlík, PMP  

Ano příprava mi velmi pomohla. Pomohla mi pochopit a lépe se 

připravit na zkoušku hlavně sadou praktických příkladů a testů, které 

jsme na přípravě společně procházeli a diskutovali. 

 

 

 

 

Petr Suja, PgMP, PMP 

Pomohla v: 

- sladění praktických zkušeností s ověřenými postupy 

- jiné možnosti řešení problémů a výběr vhodnějšího pro danou situaci 

- lepší pochopení existujících PM procesů v rámci firmy i zákazníka, 

reporting, řízení stakeholderů, plánování... 

- zaměření na dělání správných věcí/činností, které se liší v případě 

řízení projektu nebo programu a práci v roli projektového manažera 

nebo programového manažera. 

 

Irena Světlíková, PMP 

Nalezení nových nástrojů pro PM (které jsem dosud dělala intuitivně, 

občas zbytečně složitě), celkově větší povědomí o PM a významu 

jednotlivých fází řízení projektu, certifikace samotná pak v neposlední 

řadě určitě zvýšila váhu mého slova u sponzorů. 
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 Pavel Turczyniak, PMP 

Pět procesů s 50 vědomostními oblastmi je dobrá příručka, které říkám 

hezky česky toolbox.. Všechny PMS, i když zatím jsem řídil pouze 

projekty v asi pěti automotive firmách, se nějak blíží PMBoku. Ten je 

ale co do univerzálnosti, myslím, prostě dostačující pro nás wbsáky.  

Něco bylo pro mne nové, například procurement- supplier bid 

conference nebo incentive fee. Už v druhé firmě lámu nákup k tomu, 

aby dělal víc než poptávku panelu dodavatelů a za xx týdnů 

objednávku. Je to praxe, kterou lidi na nákupu znají, jen si nemají 

potřebu přidělávat práci. Věřil jsem, že je to v PMbok, protože to v praxi funguje a zároveň návyk 

přesvědčení, že jako PM mám právo požadovat… Potvrzuji to, fakt to funguje. Věřili byste, že 

taková banalita sezvat dodavatele a společně řešit poptávku, odstraní chyby v zadání a dodavatel 

potvrdí zájem, plus jako bonus je ověření tržní ceny a možnost výběru ..  

No a pak příklady. Je to o tom pochopit princip přístupu, který dává norma, ale mě to nějak sedlo. 

Před Vánoci jsem musel senior člověku hodně vysvětlovat, že nikdo z nás nemá právo měnit 

rozsah. To jediné ne a proč.. A i tohle zabralo. Zavedli povinnou revizi požadavků zákazníka  

- samozřejmě do té doby, než to někdo zase potopí. 

 

 

Stalo se 

V prosinci proběhla jedna atypická přednáška. 
Byla na téma vzniklé na základě poptávky 
členů Undergroundu, i když není z oboru. Jde 
ale o poměrně zajímavou a inspirativní téma-
tiku především pro projektové manažery, kteří 
pracují jako OSVČ nebo mají svou firmu.  
Ale asi je zajímavá i pro zaměstnance. Jejím té-
matem bylo vysvětlení elektronického ob-
čanství, toho jak může pomoct v internacio-
nalizaci podnikání na území EU. Nedílnou 
součástí byly i zcela praktické zkušenosti  
z jeho využití. Aktuálně tuto možnost v ČR vy-
užívá již asi 500 osob a tak je zřejmé, že to není 
úplně "k ničemu". Prezentaci z přednášky se 
základními informacemi najdete po přihlášení 
mezi zápisy na našem WEBu. 
 

Ještě upozorňuji, že náš WEB se na přelomu listopadu a prosince změnil. Po jeho napadení byl 
zcela změněn, včetně nástroje, v němž je vytvořen. Za to patří velký dík Jirkovi Svobodovi z firmy 
OnlineFactory, který jej udělal v rozsahu jako svým zákazníkům, ale zdarma jako službu projek-
tové komunitě. Vyplývá z toho ale fakt, že pokud se na něj chcete přihlásit, musíte si znovu vy-
tvořit účet. 
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Jak k certifikaci PMP – praktický průvodce 

Dnes se budeme zabývat certifikací PMP od PMI. Celý životní cyklus certifikace je následující: 

1. Registrace v PMI 

2. Vyplnění přihlášky on-line - prokázání vzdělání a zkušeností 

3. Platba za certifikační zkoušku 

4. Výběr termínu zkoušky 

5. Ověření kompetence zkouškou on-site 

6. Získání certifikátu 

7. Udržování certifikace ve 3-letém cyklu 

Pokud se na to podíváme podrobněji, najdeme podrobný postup, včetně časové náročnosti,  

na WEBu PMI.ORG takto: 
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Nyní se zastavme u některých bodů podrobněji.  

1. Přihláška ke zkoušce. Provádí se na odkazu https://certification.pmi.org. Jak si ukážeme dále, 

je ekonomicky, a nejen ekonomicky, výhodné se přihlásit za člena PMI. Doporučuji to učinit jako 

první. Členský roční poplatek je 129 USD, s prvním přihlášením se platí také administrativní po-

platek 10 USD. Po přihlášení získáte možnost si na WEBu PMI.ORG vyplnit i svůj profil, který po-

může při vyplňování přihlášky (ale nejen to, získáte také např. přístup k množství informací, 

včetně všech standardů). Po zaplacení členského poplatku (nejlépe kartou) můžete ihned přistou-

pit k vyplňování dotazníku zjišťujícího splnění kvalifikačních požadavků. 

2. Vyplnění přihlášky online. Tento dotazník se vyplňuje formou posloupnosti WEBových stránek. 

Vyplňování můžete kdykoliv přerušit a vrátit se k němu později, jsou zapamatovány na WEBu  

po maximální dobu 90 dní (což je ¼ roku). 

Z hlediska vzdělání je požadováno minimálně středoškolské vzdělání. Pokud vykážete alespoň ba-

kalářský stupeň, jsou podmínky na praxi mírnější. V prvním případě je požádáno vykázat činnost 

na projektech v délce alespoň 60 měsíců a alespoň 7500 hodin. Pro bakaláře to je pouze 36 mě-

síců a 4500 hodin. Pozor, pokud jste například v jednom měsíci řídili dva projekty, pak každý se 

počítá do počtu hodin, ale do měsíců praxe se tento měsíc počítá jen jednou! 

Praxi prokazujete individuálně pro každý projekt. Vykazujete název projektu, od kdy do kdy trval 

a jaká byla vaše role. Upozorňuji, že není požadováno, že byste projekt museli řídit, stačí účast. 

Ke každému projektu uvádíte též jednoho svědka – jeho roli v projektu, jeho aktuální telefon  

a mail. Zatím jsem se nesetkal, že by telefonní číslo bylo kdy využito, mailový kontakt by měl být 

opravdu správný, protože se na něj posílá požadavek na ověření (viz dále). 

Pro každý projekt také vyplňujete počty hodin, které jste strávili prací na každé procesní skupině 

– tedy počínaje inicializací a konče ukončením projektu. Kdo z nás si tyto údaje ale pamatuje, že? 

Obvykle si člověk pamatuje, jak dlouho na projektu pracoval a na jaké procento úvazku. Proto si 

můžete jako pomůcku stáhnout tady jednoduchý excel, kde jsou všechny požadavky zaneseny.  

A co je důležité, když zadáte celkový počet hodin na projektu, rozpočítá je i do jednotlivých pro-

cesních skupin podle poměru, který vychází z průzkumů. Zároveň průběžné počítá vykázaný počet 

hodin a měsíců, takže víte, kdy přestat. Vykazovat víc, než je požadováno, nedává žádný smysl. 

Také zde uvádíte počet hodin nějakého projektového školení, musí jich být aspoň 32. Občas kolují 

fámy, že to musí být certifikované školení či školení od certifikované firmy – není to pravda, žádný 

takový požadavek není. 

3. Platba. Poplatek za zkoušku je 555 USD, pro člena PMI pouze 405 USD. Platba je nejjednodušší 

kartou. Po zaplacení okamžitě získáváte buď odkaz, na který si kliknete, nebo informaci, že vaše 

přihláška byla přijata k ověření (auditu). 

4. Audit. Všem, jež jste uvedl jako svědka, je mailem posláno PDF s údaji, která jste uvedl. Jejich 

úkolem je toto PDF vytisknout a poslat podepsané na udanou adresu v Bruselu. Totéž se týká  

i vás – musíte poslat kopie diplomů pro prokázání vzdělání a prokázat nějak též absolvování pro-

jektového kursu (např. poslat kopii prezenčky a uvést náplň kursu). Zkušenost ukazuje, že řadě 

https://certification.pmi.org/
http://www.ippmeasure.com/mypmi/udaje_k_certifikaci_PMP.xls
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 příjemců to spadne do spam-listu a je třeba je telefonicky „honit“. Teprve po příjmu posledního 

dopisu se začne vlastní audit. Teoreticky si mohou auditoři vyžádat doplňující informace, v praxi 

jsem se s tím nesetkal. 

5. Test. Test probíhá v organizace Prometric. Testovací místo je jen v Praze, v nejbližším okolí též 

ve Vídni či v Drážďanech. Je úplně jedno, ve kterém testovacím místě budete zkoušku absolvovat, 

ale výběr lokality provádíte již při vyplňování přihlášky. Dostanete odkaz, který vás přenese rov-

nou na on-line rezervaci konkrétních termínů. Je třeba upozornit, že časové „okno“ v trvání  

4 hodin, co potřebuje test, je obvykle obtížně k nalezení na nejbližší dny, ale až tak na týden 

předem. 

O vlastním testu toho již bylo napsáno mnoho a je to ledaskde k nalezení. Hlavní údaje: 200 otá-

zek, 4 hodiny, ke každé otázce 4 možnosti, pouze jedna je správná. Můžete si mezi otázkami pře-

skakovat, označovat si je k pozdějšímu návratu apod. Pozor, na každou otázku je cca 2 minuty, to 

není mnoho a není čas na nějaké složité strategie. Nicméně jedna skutečně existuje a osvědčila 

se. Na test si nemůžete vzít nic, dokonce ani ne občerstvení. Ale hned po testu se dozvíte pass – 

nopass. 

Pokud byste byl u testu neúspěšný, do jednoho roku od zaslání odkazu na registraci si jej můžete 

za snížený poplatek zopakovat. Pokud se vám do roka ale nepodaří ani jednou, pak máte další rok 

„zaracha“ a nemůžete to ani zkoušet. 

Časování. Logický požadavek je, aby když skončíte s přípravou, mohl jste jít na test, dokud toho 

je v hlavě co nejvíc. Kdy tedy začít s přípravou? Budete-li počítat s tím, že budete mít smůlu  

a budete vybráni k auditu, a také si chcete trochu vybrat termín testu, pak to vychází, že přihlášku 

ke zkoušce je třeba začít cca 1½ až 2 měsíce před termínem, kdy budete připraveni s vědomostmi. 

Školení. Obvyklou otázkou je též, zda je potřeba certifikační školení. Setkal jsem se s několika 

osobami, kteří prošli testem bez přípravy, ale setkal jsem se s více účastníky, kteří u testu pohořeli 

a narychlo sháněli nějaký dobrý kurs, aby se na něm připravili. Tedy toto rozhodnutí je individu-

ální. Na trhu je celá řada přípravných kursů, obvyklá doba trvání je 3 dny. V této souvislosti upo-

zorňuji, že v rámci Projektového Undergroundu začne ve čtvrtek 11.1. první dvouhodinové pří-

pravné setkání k přípravě k této certifikaci. Tato příprava je atypická – nejen tím, že je zdarma, 

ale i proto, že bude rozložena do série dvouhodinových podvečerních setkání, které proběhnou 

v pravidelném cyklu. Otevřena je všem zájemcům. Bližší informace jsou na našem WEBu. 

Připravil Igor Luhan 

Redakční 

rada 

Jan Bartoška 

Stanislav Bílek 

Sára Lundáková 

Tomáš Regner 

Tomáš Szaszi 

Petra Sojková 

Jiří Svoboda 

 

Projektový  

Underground  

© 2018 

www.mypmi.eu  

 

 

 

Odpovědi na vaše otázky 

Rozjeli jsme odpovědnu. Odpovědi na vaše otázky z oblasti projektového řízení se budeme 

snažit odpovědět co nejdříve, optimálně do 24 hodin. Otázky prosím posílejte  

na: email@mypmi.eu. 

 

 

 

 


