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Průběh zkoušky EFP 
 

Časový harmonogram 

 

 

08:20 až 09:00  prezence účastníků; seznámení s průběhem zkoušky  

09:00 až 10:30  
písemná část zkoušky; základní vzorce budou k dispozici; možno využít 
kalkulátorů (nesmí být použito mobilních telefonů)  

10:30 až 11:30  přestávka  

11:30 až 12:00  
vyhlášení výsledků písemné části zkoušky; rozdělení úspěšných účastníků u 
písemné části zkoušky k jednotlivým komisím pro ústní část zkoušky; 
oznámení místa konání ústní části zkoušky pro jednotlivé komise  

12:00 až 15:00  
zpracování řešení případové studie (příprava na ústní část zkoušky); základní 
vzorce budou k dispozici; možno využít kalkulátorů (nesmí být použito 
mobilních telefonů)  

15:00 až 19:00  
ústní část zkoušky před komisí; obhajoba odevzdaného řešení případové 
studie a rozprava na související odborná témata  

19:00  závěr   

 

 

 

 

Požadavky na certifikační zkoušku EFP 

 

Certifikační zkouška se skládá ze dvou dílčích částí 

 Dopolední test na 90 minut, výběr ze 4 možností, pouze jedna správná odpověď, tři kategorie otázek 

(znalostní, analytické, aplikační), za špatnou odpověď se odečítají body, otázka bez odpovědi nula 

bodů. 

Typ otázky Správná odpověď Špatná odpověď Bez odpovědi 

Znalostní +   1 bod - 0,33 bodu 0 bodů 

Analyticko - aplikační +   3 body - 0,99 bodu 0 bodů 
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 Pro úspěšné splnění písemné části certifikační zkoušky je nutno splnit obě z následujících podmínek: 

- splnění minimálního počtu správně zodpovězených otázek v rámci jednotlivých typů otázek u 

písemné části zkoušky, a to: 

 12 znalostních otázek, 

 8 analyticko – aplikačních otázek, 

- dosažení nejméně 45 bodů z maximálně možných 90 bodů v rámci písemné části zkoušky. 

 Po úspěšném absolvování písemného testu následuje řešení případové studie na 180 minut, ke které 

se vztahuje cca. 12-13 dílčích úkolů, které jsou dle složitosti obodovány 1-4 body. Minimální počet 

bodů pro úspěšné absolvování je 50 % z celkového počtu. Po absolvování případové studie, 

následuje její ústní obhajoba před tří člennou komisí, která trvá zpravidla 15-20 minut, kdy na 

základě reakcí uchazeče a bodů získaných ze studie, komise rozhodne o udělení titulu EFP a 

úspěšném absolvování celé zkoušky.  

 Na zkoušce (jak testová část, tak i případové studie) je povolená kalkulačka, potřebné vzorce uchazeč 

obdrží na místě. 

 


