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 PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) – celosvětově nejrozšířenější metoda řízení projektů pocházející z Velké Británie  

název kurzu/ školení cílová skupina délka trvání/ 
počet hodin, dní 

výuka + 
materiály 
v jazyce 

akreditace + 
certifikační 
zkouška 

forma certifikační zkoušky vstupní požadavky pro účast na 
školení a zkoušce 

místo konání školení a 
zkoušky 

PRINCE2 Foundation/ 
základní úroveň 

všichni, kteří mají co 
dočinění s řízením 
projektů dle metodiky 
PRINCE2 

školení 3 dny 
 + 10-20 h 
samostudium před 
kurzem 

CZJ, SJ, AJ AXELOS®/ 
PEOPLECERT, 
platnost 
certifikátu 
neomezeně 

PRINCE2 6. edice: 60 otázek, pro 
složení zkoušky nutné získat 33+ 
bodů. 
Trvání 75 min – zkoušky PRINCE2 6. 
edice jsou dostupné pouze v AJ. 
 
PRINCE2 5. edice: 75 otázek, 70 z nich 
bodovaných, pro složení zkoušky 
nutné získat 35+ bodů.  
Trvání 60 min v rodném jazyce resp. 
75 min v cizím jazyce. 

žádné, ale doporučuje se 
předkurzová příprava 

Veřejné kurzy ČR, SR, 
vnitrofiremní kurzy 
kdekoliv. Zkouška na 
konci kurzu/ online. 

PRINCE2 Practitioner/ 
pokročilá úroveň 

osoby aktivně využívající 
metodiku PRINCE2, 
resp. chystající se 
využívat ji 

školení 2 dny 
+ 10-20 h 
samostudium před 
kurzem 

Výuka: CZJ, SJ, 
AJ 
Naše školící 
materiály: CZJ, 
SJ, AJ 
 
Cvičné testy 
PRINCE2 6. 
edice: AJ  
5. edice: CZJ 
 
PRINCE2 
manuál: AJ 

AXELOS/ 
PEOPLECERT, 
platnost 
certifikátu 3 roky 
(6. edice), 5 let 
(5. edice) 

 

PRINCE2 6. edice: případová studie – 
jednoduchý projekt, k ní 68 otázek. 
Pro složení zkoušky nutné získat 38+ 
bodů. Je povoleno používat PRINCE2 
manuál včetně vepsaných poznámek 
+ slovník. 
Trvání 188 min – zkoušky PRINCE2 6. 
edice jsou dostupné pouze v AJ. 
 
PRINCE2 5. edice: případová studie – 
jednoduchý projekt, k ní 8 okruhů 
otázek, každý s 10 otázkami. Pro 
složení zkoušky je nutné získat 44+ 
bodů. 
Trvání 150 min v rodném jazyce resp. 
188 min v cizím jazyce. 

pro kurz: 

• znalost PRINCE2 na úrovni 
odpovídající PRINCE2 
Foundation 

• doporučují se zkušenosti 
s řízením projektů  
a předkurzová příprava 

 
pro zkoušku: 

• složení zkoušky PRINCE2 
Foundation nebo 

• platný certifikát PMI PMP/ 
CAPM nebo IPMA 
A/B/C/D 

Veřejné kurzy ČR, SR, 
vnitrofiremní kurzy 
kdekoliv. Zkouška na 
konci kurzu/ online. 

PRINCE2 Foundation + 
Practitioner 

viz výše školení 5 dní  
+ 20-40 h 
samostudium 

CZJ, SJ, AJ viz výše viz výše viz výše viz výše 

Úvod do PRINCE2 zájemci o stručný úvod 
do řízení projektů dle 
PRINCE2 

první půlden 
školení PRINCE2 
Foundation 

CZJ, SJ, AJ bez certifikační 
zkoušky 

bez zkoušky žádné bez zkoušky 

 

Aktuální termíny kurzů najdete na http://www.potifob.cz/kalendar. 

Aktuální ceny kurzů najdete na http://www.potifob.cz/kurzy.

http://www.prince2kurzy.cz/PRINCE2_Foundation.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PRINCE2_Foundation.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PRINCE2_Practitioner.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PRINCE2_Practitioner.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PRINCE2_Foundation_Practitioner.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PRINCE2_Foundation_Practitioner.htm
http://www.prince2kurzy.cz/uvod_PRINCE2.htm
http://www.potifob.cz/kalendar
http://www.potifob.cz/kurzy


2 

 

Agile Scrum – školení agilních rámců s důrazem na Scrum a příprava na certifikaci EXIN 
Název kurzu/školení Cílová skupina délka trvání/ počet hodin, 

dní 
výuka + 
materiály 
v jazyce 

akreditace + 
certifikační zkouška 

forma certifikační 
zkoušky 

vstupní požadavky pro 
účast na školení a zkoušce 

místo konání školení 
a zkoušky 

Agile Scrum Foundation všichni, kteří chtějí 
ovládat základy 
agilních způsobů 
práce s důrazem na 
Scrum 

školení 2 dny + 10-20 h 
samostudium před kurzem 

Výuka: CZJ, SJ, 
AJ  
Materiály: CZJ, 
AJ 

EXIN, platnost 
certifikátu 
neomezeně 

1 hodina v češtině, 75 
minut v cizím jazyce, 40 
otázek – výběr z více 
možností 
Pro složení zkoušky 
nutné získat 26+ bodů. 

žádné veřejné kurzy ČR, SR, 
vnitrofiremní kurzy 
kdekoliv 
 
zkouška na konci kurzu/ 
online 

Agile Scrum Master + 
Product Owner + PMI-ACP 

pro ty, kteří již pracují 
nebo mají zájem 
pracovat v roli Agile 
Scrum Mastera nebo 
Agile Scrum Product 
Ownera 

školení 2 dny + 
samostudium po školení 

Výuka: CZJ, SJ, 
AJ  
Materiály: CZJ, 
AJ 

EXIN, platnost 
certifikátů 
neomezeně 

90 minut v češtině, 120 
minut v cizím jazyce, 40 
otázek – výběr z více 
možností. 
Pro složení zkoušky 
nutné získat 26+ bodů. 
 
Zkoušky Agile Scrum 
Product Owner jsou 
dostupné pouze v AJ 

Na kurz:  
předchozí znalost agilních 
rámců na úrovni Agile 
Scrum Foundation 
 
Na zkoušku: 
absolvování kurzu Agile 
Scrum Master/ Agile 
Scrum Product Owner 

veřejné kurzy ČR, SR, 
vnitrofiremní kurzy 
kdekoliv 
 
zkouška s odstupem po 
kurzu online 

Úvod do Agile Scrum Zájemci o stručný 
úvod do agilního 
řízení projektů 

první půlden školení Agile 
Scrum Foundation 

CZJ, SJ, AJ bez certifikační 
zkoušky 

bez zkoušky žádné bez zkoušky 

 

Aktuální termíny kurzů najdete na http://www.potifob.cz/kalendar. Aktuální ceny kurzů najdete na http://www.potifob.cz/kurzy.  

 

PMI-ACP® – příprava na agilní certifikaci PMI 
Název kurzu/školení Cílová skupina délka trvání/ počet 

hodin, dní 
výuka + 
materiály 
v jazyce 

certifikační zkouška forma certifikační 
zkoušky 

vstupní požadavky pro účast na školení a 
zkoušce 

místo konání školení 
a zkoušky 

Příprava na certifikaci 
PMI-ACP 

všichni, kdo mají 
zájem se připravit na 
agilní certifikaci PMI-
ACP 

školení 3 dny  
+ samostudium po 
školení 

Výuka: CZJ, SJ, 
AJ  
 
Materiály: AJ 

platnost certifikátu 3 
roky 

120 otázek, 3 hodiny 
zkouška – výběr z více 
možností 

Pro kurz: 
Předchozí znalost základních agilních rámců 
 
Pro zkoušku: 

• 2.000 h obecných zkušeností s prací  
v týmech na projektech (nemusí 
prokazovat držitelé platných certifikátů 
PMP a PgMP) 

• 1.500 h práce v agilních projektových 
týmech nebo s agilními metodikami 
(dodatečně k 2.000 h obecných 
projektových zkušeností) 

• 21 kontaktních hodin školení agilních 
praktik 

veřejné kurzy ČR, SR, 
vnitrofiremní kurzy 
kdekoliv 
 
zkouška:  
v kterémkoliv centru 
Prometric/ online 

http://www.prince2kurzy.cz/PMI.htm
http://www.potifob.cz/kalendar
http://www.potifob.cz/kurzy
http://www.prince2kurzy.cz/PMI.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PMI.htm
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PMI® (Project Management Institute®) PMBOK Guide® – druhý z dvojice globálně nejvýznamnějších standardů projektového řízení pocházející z USA 

 
Název kurzu/školení Cílová skupina délka trvání/ počet 

hodin, dní 
výuka + 
materiály 
v jazyce 

certifikační zkouška forma certifikační zkoušky vstupní požadavky pro účast na 
školení a zkoušce 

místo konání školení 
a zkoušky 

Příprava na certifikaci 
PMI PMP®/ CAPM® – 
1.část 

všichni, kteří mají co do 
činění s řízením projektů 
dle standardu PMI 
PMBOK Guide 

školení 2 dny + 
samostudium po 
školení 

výuka: CZJ, 
SJ, AJ 
 
materiály: 
AJ 

zkouška PMI CAPM: 
platnost certifikátu 5 
let 
 
zkouška PMI PMP: 
platnost certifikátu 3 
roky 

CAPM 150 otázek,  
3 hodiny zkouška 
 – výběr z více možností 

 
PMP 180 otázek,  
3 h a 50 minut zkouška 
 – výběr z více možností, více 
odpovědí, shoda, hotspot a 
omezené vyplnění prázdného 
místa 
 
 

 

pro kurz: doporučují se 
zkušenosti s řízením projektů 
 
pro zkoušku CAPM:  

• plynulé ovládání AJ 

• 23 hodin školení 
projektového řízení nebo 
SŠ s maturitou + 1500 h 
práce na projektech 

 
pro zkoušku PMP: 

• plynulé ovládání AJ 

• 35 hodin školení 
projektového řízení 

• bakalářský titul + 3 roky 
praxe s vedením projektů 
nebo 

• SŠ vzdělání s maturitou + 
5 let zkušeností 
s vedením projektů 

veřejné kurzy ČR, SR, 
vnitrofiremní kurzy 
kdekoliv 
 
zkouška CAPM:  
v kterémkoliv centru 
Prometric/ online 
 
zkouška PMP:  
v kterémkoliv centru 
Prometric/ online 

Příprava na certifikaci 
PMI PMP/ CAPM – 
2.část 

všichni, kdo vedou a řídí 
projektové týmy 

školení 1 den + 
samostudium po 
školení 

výuka: CZJ, 
SJ, AJ 
 
materiály: 
AJ 

Příprava na certifikaci 
PMI PMP/ CAPM – 1.+ 
2. část 

viz výše školení 3 dny + 
samostudium po 
školení 

výuka: CZJ, 
SJ, AJ 
 
materiály: 
AJ 

Úvod do PMI zájemci o stručný úvod 
do řízení projektů dle 
PMI PMBOK Guide 

první půlden školení 
PMI PMP/ CAPM – 
1.část 

výuka: CZJ, 
SJ, AJ 
 
materiály: 
AJ 

bez certifikační 
zkoušky 

bez zkoušky žádné bez zkoušky 

 

Aktuální termíny kurzů najdete na http://www.potifob.cz/kalendar. 

Aktuální ceny kurzů najdete na http://www.potifob.cz/kurzy. 

Poznámky: PMI – Project Management Institute, CAPM – Certified Associate In Project Management, PMP – Project Management Professional 

 

http://www.prince2kurzy.cz/PMI.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PMI.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PMI.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PMP_CAPM.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PMP_CAPM.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PMP_CAPM.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PMP_CAPM.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PMP_CAPM.htm
http://www.prince2kurzy.cz/PMP_CAPM.htm
http://www.prince2kurzy.cz/uvod_do_PMI
http://www.potifob.cz/kalendar
http://www.potifob.cz/kurzy
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IPMA® (International Project Management Association) – třetí nejpopulárnější certifikace projektového řízení 
Název kurzu/školení Cílová skupina délka trvání/ počet 

hodin, dní 
výuka + 
materiály 
v jazyce 

akreditace + 
certifikační zkouška 

forma certifikační zkoušky vstupní požadavky pro účast na 
školení a zkoušce 

místo konání školení 
a zkoušky 

Příprava na certifikaci 
IPMA A-D 

D: členové řídícího 
týmu projektu 
C: projektoví 
manažeři 
B: senior projektoví 
manažeři 
A: projektoví 
ředitelé 
 

3 dny + 
samostudium po 
školení 

CZJ Certifikaci 
vykonává spolek 
IPMA Česká 
republika z. s./ 
dříve SPŘ. 
Platnost certifikátu 
5 let. 

D: písemná zkouška 
C: písemná zkouška, zpráva 
o řízených projektech  
a pohovor s hodnotiteli 
B: písemná zkouška, zpráva 
o řízených projektech a 
pohovor s hodnotiteli 
A: písemná zkouška, zpráva 
o portfoliu, programu a 
projektech a pohovor s 
hodnotiteli 

D: znalosti z řízení projektů ve všech 
oblastech definovaných ICB, praxe 
výhodou 
C: D+ 3 roky zkušeností s řízením 
méně komplexních projektů 
B: D+ 5 let zkušeností s řízením 
projektů, z toho 3 roky řízení 
komplexních projektů 
A: D+ 5 let zkušeností s řízením 
projektového portfolia, programu 
nebo s multiprojektovým řízením, 
z toho 3 roky vedoucí pozice  
v řízení portfolia a programů 

kurzy pouze vnitrofiremní 
– kdekoliv 
 
zkoušky v Praze a  
a Brně v termínech 
stanovených IPMA ČR/SPŘ 

Aktuální ceny kurzů najdete na http://www.potifob.cz/kurzy. 

Poznámky: SPŘ – Společnost pro projektové řízení, IPMA D – Certified Project Management Associate, IPMA C – Certified Project Manager, IPMA B – Certified Senior Project 

Manager, IPMA A – Certified Project Director 

 

 

 

http://www.prince2kurzy.cz/IPMA.htm
http://www.prince2kurzy.cz/IPMA.htm
http://www.potifob.cz/kurzy

