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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Ve své diplomové práci se autorka věnuje otázce outsourcingu informačních technologií, jakožto
významnému jevu poslední dekády, a za pomoci binárních modelů analyzuje dopad jednotlivých částí
rozhodnutí o IT outsourcingu na naplnění očekávání spojených s IT outsourcingem.

První část se zaměřuje na teorii o IT outsourcingu, kdy nejprve dochází k vymezení základních pojmů
a k popisu jednotlivých fází outsourcingového projektu (rozhodnutí, výběr poskytovatele, přechod,
služba a ukončení smlouvy). Následně je představena teorie offshoringu (přemístění výroby/služeb do
zahraničí) a jsou definovány hlavní výhody, náklady a případná rizika spojená s IT offshore
outsourcingem. Závěr první kapitoly je věnován ukotvení outsourcingu v rámci ekonomické analýzy za
pomoci teorie transakčních nákladů a teorie principál agent.

V druhé kapitole je čtenář seznámen se současným vývojem v oblasti IT outsourcingu a novodobými
trendy (onshoring vs. offshoring, selektivní vs. totální outsourcing). Zde oceňuji zejména druhou část
kapitoly, kde autorka přibližuje současné trendy za pomoci dvou případových studií, a nabízí tak
čtenáři možnost praktického náhledu na zkoumanou problematiku. Ačkoliv je práce zejména v prvních
dvou kapitolách popisného charakteru, není to na škodu, neboť v dané oblasti je zapotřebí čtenáře
seznámit s širokou škálou pojmů a procesů.

Poslední část se věnuje ekonometrické analýze různých aspektů rozhodování o IT outsourcingu
(délka smlouvy, typ smlouvy, atd.) a zkoumá dopady jednotlivých aspektů na výsledné hodnocení
implementace IT outsourcingu (naplnění očekávání). Pro analýzu autorka využívá dotazníková data ze
studie Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000) z let 1992 – 2000. V první polovině kapitoly jsou představeny
jednotlivé veličiny ekonometrické analýzy a následně v rámci předběžné analýzy dochází k jejich
deskriptivnímu popisu. K ekonometrické analýze autorka využívá lineární pravděpodobnostní model
(LPM) a Probit model.

Celkově působí hodnocená magisterská práce poměrně pěkně, bohužel však trpí určitými nedostatky,
zejména v části věnující se analýze, a snižuje tak celkový dojem z předkládané práce. Mé připomínky
(z nichž některé lze využít jako náměty pro případnou diskusi u SZK) jsou následující:

 Autorka v průběhu práce jasně nevymezila zkoumané hypotézy, což stěžuje čtenářovu
orientaci, zejména v případě ekonometrické analýzy a následné prezentace výsledků.

 Popis jednotlivých proměnných (Obr. 13 Soubor proměnných s popisky) by si zasloužil
přesnější popis. Například dummy proměnné pro délku smluv D_Delky1 je popsána jako
dummy s hodnotu 1 v případě smlouvy tři roky a méně a dummy D_Delka2 s hodnotou 1
v případě smlouvy nad tři roky. Pokud by jednotlivé dummy byly takto definovány, nebylo by
možné získat odhady koeficientů pro obě proměnné (Model 1 a Model 4), neboť by se jednalo
o problém kolinearity a jedna z proměnných by byla z regrese vyloučena.

 Dále v rámci popisu jednotlivých proměnných je u veličiny D_skutecnyvysledek1 popis „ano
očekávání byla naplněna“, ovšem v textu dále je uvedeno „ jako proměnnou Y dummy
proměnnou DSkutecnyvysl_2, která nabývá hodnot 1 v případě, že očekávání firmy ohledně
IT outsourcingu byla naplněna“. Není tedy zřejmé, zda došlo k pouhému překlepu anebo zda
byly jednotlivé proměnné zaměněny. V takovém případě by to ovšem mělo významný dopad
na interpretaci výsledků.
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 V průběhu ekonometrické analýzy autorka vynechává vybrané proměnné (DGarant1
DGarant2, DProces_3 a DProces_4) a za pomoci sdružené signifikance testuje tento postup.
Zejména v případě proměnných DGarant1 a DGarant2, které jsou v případě modelů
obsahujících všechny proměnné (Model 1 a Model 4) jedinými signifikantními veličinami, se mi
tento krok jeví jako velmi nestandartní. Na první pohled to působí účelově, a bylo by proto
žádoucí čtenáři osvětlit důvod(y) pro takovýto postup.

Celkově mohu říct, že předkládaná práce splňuje veškeré náležitosti magisterské práce, a je možno jí
tedy připustit k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným připomínkám hodnotím tuto magisterskou práci
stupněm velmi dobře (B).
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