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Dobrý den, posílám své sepsané pocity na certifikát: 
 
Vážená paní Kreslíková, 
  Uvažoval jsem jak všechny své pocity a zkušenosti ohledně národního certifikátu vystihnout 
a doufám, že se mi to dostatečně podaří. Rozhodně mě můžete před svými ostatními 
studenty citovat, protože si myslím, že by jim takový názor mohl pomoci. 
Když jsem se poprvé setkal s možností udělat si tento certifikát, byl jsem velmi zklamán, 
protože jsem si myslel, že mi bude k ničemu. Platnost certifikátu je pouze na pět let. Rok z 
této doby budu studovat, minimálně rok budu zaměstnán jako junior programátor a to mi   
nikdo, žádnou odpovědnou práci nesvěří. Dle mých odhadů jsem byl schopen za pět let 
platnosti certifikátu dosáhnout maximálně na senior programátora a to by mi v oblasti řízení 
projektu a lidí byl certifikát celou dobu k ničemu. Přesto jsem si certifikát udělal, protože 
jsem doufal, že mi pomůže se v budoucnu nasměrovat cestou managementu a ne pouhého 
programátora. 
Veškerá moje skepse zmizela, když jsem později žádal o zaměstnání, protože se ukázalo, že 
certifikát, který dle mých prvotních odhadů byl zbytečný, mě oddělil od řady ostatních 
uchazečů a to natolik, že jsem ve finále nejen, že byl přijat, ale dokonce jsem byl přijat s   
nadstandartním platovým ohodnocením, vzhledem k pozici, na kterou jsem se dostal. 
Ukázalo se, že certifikát a mé komunikační schopnosti přesvědčily HR oddělení o mé 
výjimečnosti. Na rozdíl od ostatních programátorů u mne mohla firma reálně předpokládat, 
že se stanu nějakým leadrem oddělení, což je velmi cenný předpoklad. Poplatek za certifikát 
se mi tudíž vrátil v jediném odpracovaném dnu. Když jsem byl přijat do zaměstnaneckého 
poměru, již jsem měl odvahu otevřeně si promluvit s vedením oddělení HR a bylo mi 
vysvětleno, v čem jsem byl pro firmu tolik zajímavý. Pokud je z člověka jen dobrý 
programátor, je pravděpodobné, že bude produktu, který vyvíjí postupem času rozumět 
nejlépe a stane se neformálním nebo formálním vedoucím. Ale protože typický programátor 
nemá dobré komunikační schopnosti, stává se v oblasti vedení špatně použitelným. Pokud 
do projektu na produktu přijme firma nového zaměstnance, není tento vedoucí schopen mu 
vysvětlit práci a celý zaškolovací proces je složitější. Na poradách není programátor 
dostatečně průbojný a progresivní a tak projekt stále musí řídit top management, což je pro 
ně otravné a zbytečně vysilující.  Pro společnost je také nevýhodné sehnat dobrého 
vedoucího, protože nezná produkt a musí se jej naučit s vysokým platem, který jeho pozice 
přináší. Takže varianta levného programátora, který se produkt a fungování ve firmě naučí a 
pak převezme vyšší pozici je výhodné. 
Společnosti, které myslí do budoucna a plánují růst (nová oddělení, která předají pod vedení 
svým zaměstnancům, protože je znají) ocení studenta, který tyto schopnosti má a hodlá 
rozvíjet. 
Pokud bych měl vše shrnout, tak je pravda, že je vám certifikát k ničemu, protože během pěti 
let, co certifikát platí, se pravděpodobně nedostanete na řídící pozice, ale pokud se 
nebudete hlásit do firmy, která shání nekomunikativní programátory, kteří celý život vydrží   
makat u jednoho stolu a nechtějí se rozvíjet (i takové firmy existují), tak je pro vás certifikát v 
podstatě vstupenkou do zaměstnaneckého poměru. A protože chytré firmy dobré 
zaměstnance ocení, tak se vám může stát, že váš plat bude vyšší než ostatních na stejné 
pozici a to je něco, co se za těch pár korun vyplatí. 
Michal Marša 


