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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
V předložené práci je zpracována analýza výhod a rizik outsourcingu, vyhotovená na základě
formulování kvalitativních a kvantitativních kritérií. V první části je uvedena podstata outsourcingu,
čili podpůrných činností a důvody, proč je v podnikání využívat. Následně je popsána charakteristika
činností společnosti ISS Facility Services s.r.o. a nabízených podpůrných služeb. V další části je
zpracována problematika využití outsourcingu ze všeobecného hlediska ve Facility managementu a
dále pak vysvětlení k zpracování jednotlivých dílčích kroků při aplikaci analýzy z hlediska
společnosti ISS Facility Services s.r.o. v ústeckém regionu. Následuje zhodnocení výhod a rizik při
využití outsourcingu a ověření výsledků analýzy. V další části jsou uvedeny návrhy a doporučení k
eliminaci rizik, zlepšení současného stavu a postup při implementaci výsledných rozhodnutí. V
závěru jsou shrnuty výsledky analýz, doporučení možných řešení ke stávajícím problémům
outsourcingu, a zda došlo k naplnění cílů práce.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Posluchačka pracovala na problému poměrně samostatně. Byla v kontaktu s vedoucím práce. Po
stránce odborné využívala zejména svých praktických zkušeností.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce směřuje od úvodu do problematiky až po vlastní závěry posluchače. Oceňuji, že od
počátku až do konce se věnuje vlastnímu tématu práce a neodbíhá do obecných poloh.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práce řeší nejenom technologické problémy, ale posluchačka se schopna uvažovat i ekonomicky a
uzavřít  výsledky své práce i ve finančním vyjádření.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka je na dobré úrovni, posluchač má vyspělou formulační techniku. Formální
zpracování je velmi dobré.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce je řešením konkrétního problému z praxe.

7. Celkové hodnocení práce.
Práce je na dobré úrovni.

Práci doporučuji k obhajobě.
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