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NÁVAZNOST NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NA CERTIFIKAČNÍ STUPNĚ DLE IPMA®
Certifikační systém IPMA® rozeznává 4 certifikační stupně:
„A“ – Certifikovaný ředitel projektů (IPMA Level A®, Certified Projects Director) je schopen komplexně řídit portfolio nebo program
s vazbou na strategii a byznys organizace, s odpovídajícími zdroji, metodologií a nástroji, řídit manažery projektů, s podporou
expertů projektového řízení.
„B“ – Certifikovaný projektový senior manažer (IPMA Level B®, Certified Senior Project Manager) je schopen řídit pracovníky
z několika organizací nebo organizačních jednotek, komplexně řídit projekt, s podporou zaměstnanců projektového řízení.
„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C®, Certified Project Manager) je schopen řídit několik pracovníků
na různých funkcích v rámci jedné organizace a s omezenou komplexitou řídit projekt nebo subprojekt, včetně zákazníků a
dodavatelů.
„D“ – Certifikovaný projektový praktikant (IPMA Level D®, Certified Project Management Associate) je schopen pracovat v týmu
s cílem splnit úkol.
Národní certifikace studentů – student je schopen pracovat v podmínkách projektového řízení s ohledem na obor vzdělání, zná
základní nástroje, techniky a procesy projektového řízení dle Národního standardu kompetencí projektového řízení, verze 3.2
a umí je uplatnit ve všech fázích životního cyklu projektu.

FÁZE PROCESU NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ
1. fáze
Student absolvuje akreditovaný předmět na vysoké škole, univerzitě, vyšší odborné škole v rámci svého studia v délce
min. 36 výukových hodin (26 hodin výuky + 10 hodin samostatné práce a samostudia).

2. fáze
Student (žadatel) na certifikaci Národní certifikace studentů vyplní přihlášku (2x), první výtisk předá jmenovanému zkoušejícímu
(garantovi) předmětu a druhý výtisk zašle na sekretariát NCAO SPŘ o. s. Do přihlášky uvede zda bude platit na základě vystavené
faktury převodem na účet SPŘ o.s. nebo v hotovosti v kanceláří sekretariátu NCAO SPŘ o.s.
Poznámka:
Přihlášku najdete na www.impa.cz.

3. fáze
Žadatel (student) vykoná písemný test z teorie projektového managementu (min. 40 otázek). Písemný test trvá 40 minut (1 otázka
= 1 min.). Test je hodnocen jako splněný při dosažení úspěšnosti min. 80 % (8 otázek chybných ze 40 otázek).
Dále žadatel (student) předloží jmenovanému zkoušejícímu předmětu (vzdělávacího programu) samostatně vypracovanou
závěrečnou práci, kterou následně obhájí před jmenovaným zkoušejícím. Práce je považována za splněnou, jestliže je hodnocena
jmenovaným zkoušejícím nejhůře známkou C (velmi dobře).

4. fáze
Jmenovaný zkoušející (garant) předmětu (vzdělávacího programu) zašle/předá hodnotící formulář sekretariátu NCAO SPŘ do 1
měsíce od konání zkoušky, který vystaví certifikát. Certifikát je následně předán studentovi ve spolupráci se jmenovaným
zkoušejícím (garantem). Student při předání certifikátu zaplatí certifikační poplatek. Je-li na žádost studenta vystavena faktura, která
není uhrazena do data splatnosti faktury, certifikát není vydán a přihláška studenta s hodnotícím formulářem jsou neplatné.
Poznámka:
Studentovi není umožněno nahlížet do hodnocení zkoušejícího, zpětně nahlížet do svých odpovědí (test). Studentovi nejsou
poskytovány informace typu – kde student udělal chybu atd.
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Prokazované
schopnosti

Národní
certifikace
studentů

Znalosti

Fáze certifikačního procesu

Fáze 1
Akreditované
vzdělávání +
zpracování
samostatné
práce

Fáze 2
Přihláška

Platnost

Fáze 3
Písemný test,
obhajoba
samostatné
práce

Fáze 4
Předání
certifikátu +
certifikační
poplatek

5 let

Tab. 1. Certifikační program Národní certifikace studentů

KVALIFIKACE PRO CERTIFIKACI
Student prokazuje výhradně teoretické znalosti kompetencí projektového managementu, tak, jak je definuje publikace Národní
standard kompetencí projektového řízení (NCB), kterou si každý zájemce může objednat u SPŘ (viz www.ipma.cz).
Studenti absolvují akreditovaný předmět (akreditovaný u SPŘ) v průběhu svého studia, v jehož závěru zpracují samostatnou práci,
složí písemný test a obhájí samostatnou práci. Vzdělávání pro Národní certifikaci studentů je předepsáno v délce:
 min. 36 hodin (26 hodin výuky + 10 hodin samostatné práce).

CENA ZA CERTIFIKACI
Poplatky jsou stanoveny Ceníkem služeb NCAO SPŘ. Poplatek kryje přímé režijní náklady společnosti na organizační zajištění
certifikačních procesů.
Tento dokument může být předmětem revize, platné znění je vždy umístěno na www.cspr.cz nejpozději k 30. 6. na následující
akademický rok.
Stupeň certifikace

Certifikační poplatek
Cena bez DPH

Národní certifikace studentů

500,- Kč

DPH
105,- Kč

Cena s DPH
605,- Kč

Tab. 2. Ceny pro studenty

OPAKOVÁNÍ PÍSEMNÉ ZKOUŠKY (TESTU)
Nesloží-li student úspěšně písemný test, lze tento test 1x opakovat.

ZKOUŠEJÍCÍ
Jedná se o skupinu certifikovaných projektových manažerů IPMA stupňů A – D (minimálně stupně D), nebo manažerů projektů
s ověřenou kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací (kód kvalifikace 63-007-R) ze všech oblastí, ve kterých jsou zásady
projektového řízení využívány a kteří jsou jmenováni NCAO SPŘ o.s. (seznam jmenovaných zkoušejících je zveřejněn na
www.cspr.cz). Certifikáty od jiných certifikačních autorit jsou uznávány na základě předložených dokumentů radou NCAO.
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PLATNOST CERTIFIKÁTU
Obecně pro všechny certifikáty je délka platnosti 5 let. Certifikační proces NCAO SPŘ je zaveden v souladu s ISO 17 024 a platí na
území České republiky.
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PŘÍLOHA 1 – OBSAH SAMOSTATNÉ PRÁCE (PROJEKT)
Práce (projekt) je vypracovaná na téma odsouhlasené garantem (zkoušejícím) a musí obsahovat:
 Logickou rámcovou matici projektu,
 Hierarchickou strukturu prací projektu (WBS),
 Definice cíle a rozsahu (SOW) projektu,
 organizaci projektu (OBS),
 matici odpovědnosti projektového týmu,
 Registr zainteresovaných stran projektu,
 Registr rizik projektu (identifikovaná, ohodnocená a ošetřená rizika),
 časový harmonogram projektu formou síťového grafu (WBS, činnosti, milníky – s přiřazenými a vyváženými zdroji,
s vytvořenými časovými, zdrojovými i nákladovými rezervami) vypracovaný v Microsoft Office Project nebo Open Office
Project.
Studen prokazuje schopnost aplikace nástrojů a technik projektového managementu do praxe.
Poznámka:
Práci vypracovává student sám nebo je zpracována v týmu (max. 4 studenti). Při zpracování projektu v týmu se studenti střídají na
pozicích manažera projektu, zástupce manažera projektu a člen řešitelského týmu v rámci řízení životního cyklu projektu.
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PŘÍLOHA 2 – ROZSAH POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ
Minimální rozsah požadovaných znalostí z oblasti projektového managementu:
a) Podle elementů kompetencí:
 1.01 Úspěšnost řízení projektu
 1.02 Zainteresované strany
 1.03 Požadavky a cíle projektu
 1.04 Rizika a příležitosti
 1.05 Kvalita
 1.06 Organizace projektu
 1.07 Týmová práce
 1.08 Řešení problémů
 1.09 Struktury v projektu
 1.10 Rozsah a dodávané výstupy projektu
 1.11 Čas a fáze projektu
 1.12 Zdroje
 1.15 Změny
 1.16 Kontrola, řízení a podávání zpráv
 1.18 Komunikace
 1.19 Zahájení
 1.20 Ukončení
 2.07 Kreativita
 2.10 Diskuse
 2.12 Konflikty a krize
 2.15 Etika
 3.04 Realizace projektu, programu a portfolia
 3.05 Trvalá organizace
 3.08 Personální management
b) Podle procesů:
 Řízení změn
 Řízení rizik
 Řízení komunikace
 Řízení životního cyklu projektu (zahájení, plánování, realizace, monitorování a ukončení)
 Řízení zainteresovaných stran
c) Podle nástrojů a technik:
 Zahájení projektu – LRM, identifikace a analýza zainteresovaných stran, identifikace rizik, SMART
 Plánování projektu – WBS, SOW, analýza pomocí úsečkových diagramů a histogramů, konstrukce síťových grafů, Ganttův
diagram, CPM, milníky, ohodnocení rizik a ošetření rizik, matice komunikace a odpovědnosti
 Realizace projektu a monitorování projektu – EVM, řízení změn, monitorování rizik
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