
PRINCE2®, PMI®, IPMA®, MSP®, 

MoP® a P3O® - co je dobré na co a kdy 

 

©2014 Štefan Ondek 

 - POTIFOB, s.r.o. 

1 ©POTIFOB, s.r.o. v 2.0 



Informace o právech 

duševního vlastnictví 
(IPR Acknowledgements) 

• ITIL®, MoP®, M_o_R®, MoV®, MSP®, P3O® 

a PRINCE2® jsou registrované ochranné 

známky AXELOS Limited. 

• CAPM®, PMI® a PMBOK® Guide a PMP® 

jsou registrované ochranné známky Project 

Management Institute, Inc. 

• IPMA® je registrovaná ochranná známka 

International Project Management Association. 

2 



Představení 

a očekávání 
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Portfolio,  

Programme and 

Project 

Management 

Maturity Model 

(P3M3™) 

PRINCE2® (projekt) 

MSP® (program) 

PRINCE2® 

Maturity Model 

(P2MM) 

Modely Příručky 

Společný slovník 

Management of Portfolios (MoP®) 

Portfolio, 

Programme 

and Project 

Offices 

(P3O®) 

M_o_R® ITIL® 

1. Rodina standardů AXELOS 
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MoV® 
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Struktura PRINCE2 

PROSTŘEDÍ PROJEKTU 

PROCESY PRINCE2 

TÉMATA PRINCE2 

PRINCIPY PRINCE2 

Postup 
Obchodní  

případ 
Organizace 

Kvalita 

Riziko 

Změna 

Plány 

4 integrované  

perspektivy 

metody PRINCE2: 

1. Principy 

2. Témata 

3. Procesy 

4. Přizpůsobování 

PRINCE2 
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Přínosy PRINCE2 

1. Praxí ověřené postupy 

2. Možnost aplikovat na jakýkoli projekt 

3. Široce uznávaná a snadno pochopitelná 

4. Jasné definování rolí a odpovědností v projektu  

5. Zaměření se na produkty, objasňuje „p-c-k” projektu 

6. Plány a zprávy na naplnění potřeb různých úrovní řídícího týmu 

7. Řízení na základě výjimek 

8. Zaměření na životaschopnost projektu 

9. Zajištění přiměřeného zastoupení zainteresovaných stran  

10. Zavedení PRINCE2 podporuje učení se a neustálé zlepšování 

11. Usnadňuje mobilitu zaměstnanců a redukuje dopad personálních změn 

12. Dobrý diagnostický nástroj 

13. Celosvětově dostupná odborná podpora od akreditovaných tréninkových 

organizací –  ATO 

14. Celosvětová síť míst, kde je možné skládat certifikační zkoušky 
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Key Selling 

Points 

PRINCE2 
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• PRINCE2 je celosvětově nejpoužívanější a velice praktická 

metoda řízení projektů 

• úzce integrovaná s ITIL, má stejného vlastníka 

• PRINCE2 dává „zdravý základ“ pro řízení projektů 

• dá se relativně rychle naučit a zvládnout 

• při vhodné aplikaci dobře „ladí“ se standardy PMI a IPMA 

• certifikační zkoušku PRINCE2 je možné absolvovat přímo 

na závěr (akreditovaného) certifikačního kurzu 

• kandidáti se dovědí výsledek zkoušky hned po ní 

• certifikáty PRINCE2 jsou uznávané prakticky celosvětově 



Co PRINCE2 

neposkytuje? 

• Aspekty týkající se obsahu projektu 

 

 

• Podrobné techniky 

 

 

• Vůdčí schopnosti 
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Foundation: 

1. Seznámit účastníky s teorií PRINCE2 a pomoci jim porozumět 

„duchu“ této metodiky 

2. Připravit účastníky na zkoušku PRINCE2 Foundation 

 

• V logickém pořadí projít témata a procesy  

• Zaměřit se na teorii, ale také na praktická cvičení 

 

Practitioner: 

1. Procvičit si aplikování PRINCE2 v praxi s využitím cvičných 

testů postavených na případové studii 

2. Připravit účastníky na zkoušku PRINCE2 Practitioner  
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Cíle a zaměření  

kurzů PRINCE2 



 

Úroveň 

 

Cílová skupina 

 

Připouštěcí podmínky 

 

Zkouška 

Practitioner 

 

platí 5 let 

osoby aktivně 

využívající daný 

standard metodu resp. 

chystající se využívat 

ho 

•složení zkoušky Foundation 

nebo u PRINCE2 od 

1.7.2014 alternativně platný 

certifikát PMI PMP/ CAPM 

nebo IPMA D/ C/ B/ A 

•doporučují se zkušenosti  

s řízením dané oblasti 

(projektů, programů atd.) 

• objective testing formát 

(složitější multiple choice)  

•postavená na scénáři 

•na složení zkoušky je 

nutné získat min.  55% 

bodů 

•zkouška trvá 2,5 h + 25% 

navíc, když ji kandidát 

skládá v cizím jazyku 

•open-book zkouška – je 

povolený jen manuál 

daného standardu 

Foundation 

 

doživotní 

platnost 

všichni, kdo mají do 

činění s řízením 

projektů/ programů/ 

projektových kanceláří 

(v závislosti od 

standardu)  

•žádné formální požadavky •multiple-choice test 

•na složení zkoušky je 

nutné získat min. 50% 

bodů 

•trvání 1 h + 15 min navíc, 

když ji kandidát skládá v 

cizím jazyku 

•closed-book zkouška 

Certifikace PRINCE2 (podobně 

MSP,  MoP, P3O, M_o_R) 

11 

U PRINCE2 a MSP existuje i 3. úroveň – Professional resp. Advanced Practitioner, její význam je okrajový. 



MSP – Managing 

Successful 

Programmes 

• Co to je: celosvětově nejpopulárnější standard 

pro řízení programů (již víc než 55.000 

certifikovaných), provázaný s PRINCE2 

• Cílová skupina: kdokoliv zapojený do řízení 

programů 

• Certifikace: Foundation a Practitioner –  

analogická jak PRINCE2, plus Advanced 

Practitioner (ten má formát eseje, platí 5 let, 

realizuje se jen zřídka) 
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MoP – Management of 

Portfolios 

• Co to je: standard pro řízení portfolií 

provázaný s PRINCE2 a MSP 

• Cílová skupina: kdokoliv zapojený do řízení 

portfolií 

• Certifikace: Foundation a Practitioner –  

analogická jak PRINCE2 či MSP 
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P3O – Portfolio, 

Programme & 

Project Offices 

• Co to je: celosvětově jediný standard pro 

vybudování a provoz portfolio, projektových a 

programových kanceláří (P3O) 

• Cílová skupina: vyšší management, kdokoliv 

zapojený do budování a provozu P3O 

• Certifikace: Foundation a Practitioner –  

analogická jak PRINCE2, MSP či MoP 
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PRINCE2 PMI a IPMA 

Metoda řízení projektů – „kuchařka“. Soubory „dobré praxe“ pro řízení 

projektů – „vybavení kuchyně“. 

Předpisuje. Nepředpisuje. 

Ucelený soubor procesů a témat 

(nejsou to izolované oblasti, které by 

bylo možné aplikovat odděleně). 

Každou oblast je možné používat 

nezávisle od ostatních. 

 

Pokrývá všechny řídící role projektu.  Soustředí se na projektového 

manažera (odborníka na projektové 

řízení). 

Nezahrnuje interpersonální 

dovednosti. 

Zahrnuje interpersonální dovednosti.  

Odkazuje na techniky. Popisuje techniky.  

Copyright© AXELOS Limited 2014. Všechna práva vyhrazena. Materiál reprodukován 
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2. PRINCE2 vs PMI a IPMA – 

srovnání 



Certifikace PMI 
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Certifikace IPMA - SPŘ 
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Certifikát Pro koho/ cert. poplatek/ 

platnost/ obn. poplatek 

Podmínky připuštění ke zkoušce Zkouška 

Certifikovaný 

ředitel 

projektů 

(IPMA A) 

programoví a portfolio  

manažeři 

cca 50.000 Kč* 

5 let 

cca 20.000 Kč* 

•min. 500 člověkodnů (čd) v 

odpovídající funkci v komplexním 

řízení portfolia nebo programu + min. 

300 čd praxe jako manažer projektu 

•min. 45 hodin (7 dní) vzdělání v 

projektovém řízení (PM) za 

posledních 36 měsíců 

stejná jako úroveň D plus: 

•reference, plán rozvoje 

kompetencí, seznam pro-

jektů, programů, portfolií, 

návrh prezentovaného  

programu/portfolia, ředi-

telská zpráva, pohovor 

Certifikovaný 

projektový 

senior 

manažer 

(IPMA B)  

senior projektoví manažeři  

cca 37.000 Kč* 

5 let 

cca 16.000 Kč* 

•min. 600 čd praxe v PM: min. 350 čd 

komplexně řídil projekty + min. 250 

čd řízení nekomplexních projektů. 

•min. 45 hodin (7 dní) vzdělání v PM 

za posledních 24 měsíců 

stejná jako úroveň C plus: 

•sebehodnotící test 

komplexnosti řízení  

projektu 

Certifikovaný 

projektový 

manažer 

(IPMA C) 

projektoví manažeři 

cca 29.000 Kč* 

5 let 

cca 12.000 Kč* 

•min. 300 čd praxe v PM, z toho min. 

200 čd na vedoucí pozici při řízení 

projektů s omezenou komplexitou 

•min. 36 hodin (5 dní) vzdělání v PM 

za posledních 24 měsíců 

stejná jako úroveň D plus: 

•seznam projektů, návrh 

prezentovaného projektu, 

reference, zpráva o 

projektu, pohovor 

Certifikovaný 

projektový 

praktikant 

(IPMA D) 

členové projektových týmů 

cca 10.000 Kč* 

5 let 

cca 10.000 Kč* 

•znalosti z projektového řízení ve 

všech 46 oblastech kompetencí 

•min. 30 hodin (4 dny) vzdělání v PM 

za posledních 24 měsíců 

•přihláška, prohlášení  

žadatele, potvrzené vzdě- 

lávání, CV, sebehodnotící 

test, písemná zkouška 

* Aktuální certifikační a obnovovací poplatky viz http://www.ipma.cz/web/certifikace/obecne-o-certifikaci.php 

http://www.ipma.cz/web/certifikace/obecne-o-certifikaci.php
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http://www.ipma.cz/web/certifikace/obecne-o-certifikaci.php
http://www.ipma.cz/web/certifikace/obecne-o-certifikaci.php
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PRINCE2, PMI, IPMA, MSP, 

MoP, P3O – co na co? 

• PRINCE2, PMI a IPMA se navzájem doplňují 

• PRINCE2 dává rámec: co, kdo a kdy má udělat – 

dobrý základ pro osobu i organizaci 

• PMI a IPMA poskytují techniky, jak můžou být tyto 

věci vykonány – nadstavba využitelná na oblasti 

řízení projektů, které PRINCE2 nepokrývá 

• MSP a MoP řeší řízení „vyšších pater“ změn nad 

úrovní projektů – t.j. programů a portfolií 

• P3O dává návod, jak v organizaci vybudovat resp. 

zefektivnit a provozovat portfoliové, programové 

i projektové kanceláře 
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3. Co nabízíme 

• kurzy PRINCE2 
• certifikační kurzy PRINCE2 Foundation (3-denní) 

• certifikační kurzy PRINCE2 Practitioner (2-denní) 

• kombinované certifikační kurzy PRINCE2 Foundation + Practitioner (5-denní) 

• kurzy Úvod do PRINCE2 (1/2 dne) 

• přípravné kurzy na certifikaci PMI PMP/ CAPM a IPMA A-D 

• akreditované certifikační kurzy MSP (řízení programů), MoP 

(řízení portfolií) a P3O (portfolio, programové a projektové 

kanceláře) 

• v případě zájmu také akreditované kurzy ostatních standardů 

AXELOS a doplňkové kurzy  

• kurzy přizpůsobené na míru zákazníkům postavené na výše 

uvedených standardech 

 

• poradenství, mentoring a coaching v těchto oblastech  

• certifikační zkoušky všech standardů AXELOS a EXIN 
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4. Proč POTIFOB? 

1. léty ověřená kvalita, kupř. školení PRINCE2 již od 6.7.2009 

2. největší poskytovatel certifikačních kurzů PRINCE2 v Česku 

a na Slovensku – již přes 1.500 vyškolených 

3. jako první máme více než jednoho vlastního česky mluvícího 

akreditovaného trenéra PRINCE2 

4. jediná akreditovaná tréninková organizace MSP a P3O v ČR 

5. jediný česky mluvící akreditovaný trenér MSP a P3O 

6. významný poskytovatel školení PMI a IPMA – pokrýváme 

všechny mezinárodní standardy projektového řízení 

7. vysoká úspěšnost absolventů na certifikaci, kupř. PRINCE2 

Foundation 98,5% 

8. u PRINCE2 na výběr české, anglické a slovenské materiály 

9. náš jedinečný soubor záruk kvality, termínu, nejlepší ceny, 

udržení know-how a fair play – viz potifob.cz/zaruky.htm 
20 
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5. Často kladené otázky 

a odpovědi na ně  

Q: Dostanu po absolvování kurzu PRINCE2 mezinárodní certifikát? 

A: Když na konci kurzu složíte certifikační zkoušku, získáte mezinárodní certifikát 

zkušebního institutu (examination institute – EI) oprávněného vlastníkem metodiky. 

Q: V jakém jazyku jsou kurzy a zkoušky PRINCE2? 

A: Kurzy PRINCE2 realizujeme v češtině, na požádání také v angličtině a slovenštině. 

Materiály i zkoušky Foundation a naše materiály Practitioner jsou na výběr v češtině, 

angličtině a slovenštině. Zkoušky Practitioner se píší anglicky nebo česky. Oficiální kniha 

pro zkoušku Practitioner (Managing Successful Projects with PRINCE2) je v angličtině. 

Q: Jsou kurzy, které nabízíte, akreditované? 

A: Ano, například kurzy PRINCE2, které nabízíme, jsou akreditovány EI PEOPLECERT, 

BCS i LCS, k tomu MV ČR a MŠ SR. Akreditace se dá ověřit na potifob.cz/akreditace nebo 

na stránkách jednotlivých EI.   

Q: Je možné absolvovat u Vás pouze zkoušku PRINCE2 bez kurzu? 

A: Ano, je. Bližší informace viz potifob.cz/PRINCE2_zkousky. 

Q: Musím se připravovat před kurzem, jak je uvedeno a věnovat tomu tolik času? 

A: Když chcete mít relativní jistotu, že zkoušku složíte a nechcete ztratit záruku kvality, ano. 

Q: Není nějaká lehčí cesta? 

A: Zkoušky, na které připravujeme, nejsou triviální. Tomu odpovídá i objem předkurzové 

přípravy a intenzita samotného kurzu. Lehčí cesta žel není. 
 

Další časté otázky a odpovědi viz potifob.cz/dotazy_o_projektovem_rizeni.  
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6. Vaše otázky? 



Děkuji Vám! 

Děkuji za Vaši pozornost a účast. 

Hodně štěstí při řízení Vašich projektů, 

programů, portfolií a změn! 
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Štefan Ondek, managing partner a hlavní trenér 

E-mail: ondek@potifob.com 

Skype: stefan.ondek 

 

Monika Ondeková, ředitelka pro prodej 

E-mail: ondekova@potifob.com 

Skype: monika.ondekova 
 

Tel.: +420-228 880 206 nebo +421-2-4524 1000 
 

www.potifob.cz 

Kontakty 
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