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ABSTRAKT 

Outsourcing informačních technologií se během posledních desetiletí stává 

čím dál více rozšířeným jevem. V dnešní době je běžné převádět procesy a činnosti 

spojené s IT externímu poskytovateli, který se často nachází nejen v jiné zemi, ba 

dokonce na jiném kontinentu. Přenechání správy informačních technologií třetí 

straně vskutku zní velmi lákavě, jelikož zbavuje firmu nutnosti spravovat veškeré IT 

procesy interně a místo toho se tak firma může soustředit na důležitější věci. Navíc 

vzhledem k možnosti vybrat si poskytovatele prakticky z jakéhokoliv místa na světě 

se zde objevuje perspektiva podstatného snížení nákladů spojených s informačními 

technologiemi. Avšak dosažení všech těchto výhod zdaleka není zaručené. Tato 

práce stručně popisuje teoretické fungování IT outsourcingu, zkoumá současné 

trendy v outsourcingu informačních technologií, vyjmenovává časté kameny úrazu 

při rozhodnutích o IT outsourcingu, uvádí konkrétní příklady velkých IT 

outsourcingových smluv a následně zkoumá různé aspekty rozhodnutí o IT 

outsourcingu a jejich následky, načež pomocí ekonometrické analýzy představuje 

možné zákonitosti mezi jednotlivými rozhodnutími a výsledky, které z nich plynou. 

ABSTRACT 

Informational technology outsourcing has been increasing in popularity over 

the last decades. It became a trend to transfer IT related processes and activities to an 

external provider, often located not only in a different country, but on a different 

continent. Outsourcing IT porcesses to an external provider is an appealing prospect, 

since the firm can transfer the resources from IT to more important processes. 

Moreover, since provider can be chosen from virtually anywhere in the world, there 

is a valid chance of significant IT costs reduction. All those benefits, however, are far 

from guaranteed. This thesis briefly describes the theory of IT ousourcing, presents 

current trends in outsourcing of information technologies, lists the common dangers 

by the decision making process concerning IT outsourcing, presents particular 

examples of large IT outsourcing contracts and finally introduces analysis of various 

aspects of IT outsourcing decisions and their results followed by econometric 

analysis, which examines possible patterns between the particular decisions and their 

results. 
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ÚVOD 

V této diplomové práci se věnuji IT outsourcingu, konkrétně pak analýze 

trendů, smluv a outsourcingových rozhodnutí. 

Rozhodla jsem se zkoumat toto téma, jelikož je IT outsourcing v dnešní 

době čím dál více rozšířeným jevem, avšak veřejnost má o něm velmi malé 

ponětí. 

Vzhledem k tomu, že jsem již téměř dva roky zaměstnancem jednoho z 

největších poskytovatelů IT outsourcingu, společnosti Computer Science 

Corporation, začalo se mě téma IT outsourcingu bezprostředně týkat a po nějaké 

době jsem začala uvažovat o tom, jak vypadá IT outsourcing z hlediska klienta, a 

ne poskytovatele. 

Zahraniční literatury o IT outsourcingu je relativně mnoho, avšak česká 

literatura týkající se konkrétně IT outsourcingu prakticky neexistuje, přitom 

málokterá zahraniční literatura je dostupná online a přístup k tištěným verzím je 

mnohdy finančně a časově náročný. 

Ačkoliv mezi zahraničními publikacemi o IT outsourcingu jsem nalezla 

několik velmi kvalitních a zajímavých děl, téměř nikde jsem nenarazila na 

ekonometrickou analýzu dat spojených s IT outsourcingem, proto jsem se 

rozhodla zpracovat data, poskytnutá v jednom z těchto děl a využit je pro 

vytvoření několika ekonometrických modelů, na základě kterých pak je možné 

vyvodit procentuální vliv různých faktorů rozhodnutí o IT outsourcingu na 

výsledky z nich plynoucí. 

Struktura této práce se skládá ze tří částí. V té první stručně popisuji teorii 

IT outsourcingu, aby si čtenář mohl udělat představu co IT outsourcing je a jak 

funguje. 
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Ve druhé části práce uvádím současné trendy IT outsourcingu, oblíbené 

praktiky firem ohledně IT outsourcingu a pro představu uvádím i příklady IT 

outsourcingu ve formě shrnutí případových studií velkých IT outsourcingových 

smluv. 

V závěrečné a nejrozsáhlejší části se věnuji analýze uvedeného datasetu a 

sestavení ekonometrického modelu.   
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1 TEORIE IT OUTSOURCINGU 

K pochopení toho, jaké výhody a rizika může obnášet IT outsourcing a 

jaké následky mohou plynout z různých rozhodnutí o IT outsourcingu, je třeba 

nejdřív pochopit, co IT outsourcing vlastně představuje. Proto bych chtěla tuto 

kapitolu věnovat teorii IT outsourcingu a praktikám, týkajícím se tohoto tématu. 

Informační technologie jsou všestranné a komplexní. Tato složitost se stále 

rapidně zvyšuje zároveň se vznikem dalších součástí a infrastruktury 

vybudovávané pomocí nových technologií. Rychlost, s jakou je třeba si osvojit 

tyto nové technologie, aby společnost byla schopna udržet tempo s konkurencí, 

opravdu není zanedbatelná. Informační technologie jsou všudypřítomné, a tudíž se 

staly nezbytnou součástí většiny obchodních procesů. 

Outsourcing se stal jedním z nejkontroverznějších témat nového století. 

Pro některé je outsourcing strategií nezbytnou k dosažení konkurenceschopnosti, 

pro jiné představuje příležitost pro ekonomický rozvoj a vstup do světového 

hospodářství. Najdou se i tací, pro něž je outsourcing strašákem spojeným 

s přesunem pracovních míst a uzavíráním lokálních podniků. Je třeba tedy 

především zodpovědět otázky ohledně toho, co je to outsourcing, co podléhá IT 

outsourcingu a co je třeba vědět pro učinění správných rozhodnutí o IT 

outsourcingu. 

Praktikování outsourcingu rozhodně není novinkou, naopak, outsourcing 

je snad stejně starý jako samotné obchodování a je základem každého vztahu, ve 

kterém jedna osoba vykonává určitou činnost za osobu druhou. Proč se však 

outsourcing stal tak žhavým tématem poslední době? Důvodem je typ a rozsah 

aktivit, které se staly námětem pro outsourcing. 
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1.1 TEORIE OUTSOURCINGOVÝCH PROCESŮ 

Jelikož si společnosti uvědomují nezbytnost informačních technologií, 

začínají čelit četným problémům, jako je udržování plně funkčních IT procesů. To 

je problematické proto, že IT většinou nepatří mezi hlavní funkce společnosti a je 

tudíž těžké věnovat dostatečnou pozornost těmto procesům. Proto se IT 

outsourcing stal velmi lákavým prospektem, který umožňuje mnoha společnostem 

udržovat plně funkční IT procesy za vynaložení jasně určených nákladů a přitom 

se soustředit na své hlavní obchodní cíle. Zapojení třetí strany za účelem správy 

IT systémů se tedy zdá jako ideální řešení. Avšak při spojení IT systému 

s outsourcingem vznikají také rizika, která se nevyskytují nikde jinde než v tomto 

prostředí. 

1.1.1 PODSTATA OUTSOURCINGU 

Ve své podstatě je outsourcing přenosem odpovědnosti. 

V outsourcingovém vztahu jedna strana (zákazník) žádá stranu druhou 

(poskytovatel) o vykonání jisté úlohy. Poskytovatel tak přebírá odpovědnost za 

vykonání této úlohy dle pokynů a očekávání zákazníka. Žádná organizace není 

odborníkem ve všech oblastech a úlohách, které využívá pro své fungování. 

Každá společnost má procesy, které jsou jejím jádrem a na kterých se specializuje, 

a vykonávání aktivit, které nepatří k tomuto jádru, ale přitom jsou nezbytné pro 

jeho fungování, je pro společnost ztrátou času a zdrojů, které by bylo možné jinak 

investovat do důležitějších procesů. Je mnohem efektivnější přenechat tyto 

aktivity organizacím, pro které jsou právě ony jádrem
1
. 

Na základě toho mohou společnosti těžit jak z přímých tak i nepřímých 

úspor outsourcingu. Přímé úspory jsou spojeny s výkonem zaměstnanců. Jelikož 

poskytovatel outsourcingu dovede vykonat určitou úlohu efektivněji než zákazník, 

relativní náklady na tuto úlohu se snižují zároveň se zvýšením její kvality. 

                                                 
1
 Dekhuizen, A. a spol. (2009): IT Outsourcing – An introduction 
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Nepřímé úspory souvisí s udržováním zaměstnanců na pracovišti. Tyto úspory 

zahrnují benefity spojené se zaměstnáním pracovníků (např. zdravotní a sociální 

pojištění) náklady na vzdělávání a trénink potřebný k poskytnutí zaměstnancům 

aktuálních znalostí a dovedností pro tyto vedlejší procesy, materiál potřebný pro 

vykonávání těchto procesů, infrastruktura potřebná pro udržování zaměstnanců 

vykonávajících tyto procesy, náklady na nábor a administrativu spojenou s těmito 

zaměstnanci. 
2
 

Je tedy vidět, že tyto položky mohou být časově a finančně velmi náročné 

a znemožňovat společnosti maximální možný rozvoj svých hlavních procesů. 

Mnohdy je tedy outsourcing méně nákladný než vykonávání vedlejších procesů 

pod vlastní střechou, s pomocí outsourcingu lze snížit podobné náklady až o 60%, 

které je možné dále investovat do jádrových procesů společnosti a zajistit si tím 

konkurenceschopnost na dlouhou dobu
3
. 

Na první pohled se tento postup zdá jako velmi přímočarý, jsou zde ovšem 

i jiné náklady, které musí společnost zvážit při zavádění outsourcingu. Jedním 

z těchto faktorů jsou transakční náklady, které mohou snadno zlikvidovat úspory 

vytvořené outsourcingem, pokud budou zanedbány. Aby se zabránilo případným 

ztrátám, musí být tyto transakční náklady identifikovány a zhodnoceny před 

přijetím rozhodnutí o outsourcingu. 

Transakční náklady jsou jedním z rizik, jimž musí společnost čelit při 

svém rozhodnutí o outsourcingu. Obecně jsou tato rizika spojená s tím, do jaké 

míry může zákazník kontrolovat proces poté, co ho předal poskytovateli 

outsourcingu. Rozhodnutí o tom, zda přenechat proces třetí straně či ne se pak 

stává záležitostí zhodnocení a předurčení těchto rizik a potenciálních problémů. 

Poté, co je takovéto zhodnocení provedeno, je třeba společnost určí, jaká je 

                                                 
2
 Rodgers, T.J. (2005): “The truth about outsourcing”. IEEE Design & Test of Computers 

3
 Rodgers, T.J. (2005): “The truth about outsourcing”. IEEE Design & Test of Computers 
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pravděpodobnost výskytu těchto rizik, je-li možné ovlivnit faktory rizika a zda 

potenciální výhody převáží potenciální rizika outsourcingu. 

V mnoha případech se potenciální rizika stávají záležitostí důvěry. Čím 

více zákazníci důvěřují poskytovateli outsourcingu, tím spíše ti zákazníci využijí 

služeb tohoto poskytovatele a tím větší a důležitější procesy budou poskytovateli 

přenechány. Tato důvěra může být vybudována díky předchozí spolupráci 

s poskytovatelem, nebo přes zhodnocení obchodních vztahů poskytovatele 

s jinými zákazníky, či pomocí pečlivé prohlídky a výběru potenciálních 

poskytovatelů. Na základě toho může důvěra zmírnit některé obavy ohledně rizik 

a dopomoci ke konečnému rozhodnutí o outsourcingu. 

Výše zmíněné aspekty jsou základní podstatou outsourcingu. Nesmí se 

tedy brát na lehkou váhu a musí být pečlivě zváženy před přijetím jakéhokoliv 

rozhodnutí. Existují různé koncepty a přístupy k outsourcingu společnosti musí 

rozumět zákonitostem a modelům outsourcingu v té či oné oblasti, pokud chtějí 

učinit správné rozhodnutí o tom na co, jak a do jaké míry je možné outsourcing 

aplikovat. 

1.1.2 HISTORIE IT OUTSOURCINGU A POSTUP ZAVÁDĚNÍ 

OUTSOURCINGU DO NOVÝCH OBLASTÍ 

V IT sektory dominovaly společnosti pocházející z industrializovaných 

států. Tato dominance byla poháněná především faktory, jako je dostupnost a 

blízkost. Společnosti totiž potřebovaly snadno a rychle dostupné vycvičené 

pracovníky pro to, aby si udržely flexibilitu nutnou pro zachování 

konkurenceschopnosti ve světě IT. Kvůli otázce dostupnosti byla zeměpisná 

poloha klíčová, vzhledem k tomu, že pracovní síla musela být ve fyzické blízkosti 

společnosti, aby bylo možné ji rychle a efektivně využít. 

To vše se však změnilo s příchodem online médií. Takové technologie 

jako je Internet a světová síť (World Wide Web) vyhladily bariéry fyzické 
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vzdálenosti a umožnily společnostem snadný a rychlý přístup k pracovní síle 

v prakticky každé oblasti světa. Čím více se tyto technologie rozšiřovaly, tím více 

kvalifikované pracovní síly mohly společnosti využít. Z tohoto důvodu pracovníci 

IT, kteří dříve těžili z jejich geografické blízkosti k té či oné společnosti, začali 

čelit konkurenci kvalifikovaných IT pracovníků z opačného konce světa. Tito 

nové konkurenti navíc mnohdy nabízeli stejnou úroveň dovedností za mnohem 

nižší cenu. Z tohoto důvodu stále více společností začalo převádět různé procesy – 

včetně IT procesů – do zahraničí. Takto započala éra IT outsourcingu a 

offshoringu
4
. 

V průběhu posledních několika desítek let se outsourcing stal strategií 

mnoha průmyslů. Počet procesů, které podléhají outsourcingu, se v poslední době 

rozšířil o řadu specializovaných procesů spojených s IT produkty a službami. 

Ačkoliv se typy těchto procesů liší, samotný proces při zavádění outsourcingu je 

většinou celkem standardní u všech průmyslů a aktivit. 

Tento proces většinou začíná tím, že několik menších podniku zkouší 

outsourcing jako možnost snížení nákladů a možná i zvýšení 

konkurenceschopnosti v rámci daného trhu. Většinou bývají tyto počáteční testy 

malého rozsahu a zahrnují omezený počet mechanických úloh. K provedení těchto 

úloh je zpravidla třeba pouze minimální dohled a méně rozsáhlé specifikace ze 

strany zákazníka. Záměrem je zhodnocení rizika za podmínek, kdy i v případě 

vzniklých problémů je snadné situaci zvládnout. Čím lépe zvládá poskytovatel 

svůj úkol, tím větší důvěru vybuduje vůči němu zákazník a tím větší a 

komplexnější úlohy mu budou svěřeny
5
. 

                                                 
4
 Raisinghani, M. R. a spol. (2008): “Information technology systems offshore 

outsourcing: Key risks and success factors”. Journal of Information Technology Research 

5
 Lee, J.N., Miranda, S. M., Kim, Y.-M. (2004): „IT outsorucing strategies: 

Universalistic, contingency, and configurational explanations of success.“ Information Systems 

Research 
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S postupem času podniky, které jako první ve svém odvětví osvojili 

outsourcing, začínají pociťovat výhody jako je snížení nákladů a možnost 

investovat více času a peněz do rozvoje svých hlavních procesů. V důsledku toho 

začínají tyto podniky nabývat konkurenční výhody ve své oblasti. Poté si začnou 

jejich konkurenti uvědomovat, že by mohli ztratit část trhu díky této konkurenční 

výhodě a začnou také zvažovat outsourcing jako možnost pro udržení své 

konkurenceschopnosti v oboru. Takto se pak praktikování outsourcingu rozšiřuje 

v rámci jedné oblasti. 

Až do nedávna byla aplikace outsourcingu pro maximalizaci konkurenční 

výhody omezena jedním klíčovým faktorem, kterým je přístup. Jediní 

poskytovatelé, které společnost mohla využít z hlediska outsourcingu, byli ti, ke 

kterým měla snadný a rychlý přístup. Z tohoto důvodu byly procesy, které mohla 

společnost přenechat poskytovatelům, podstatně omezeny. To se však podstatně 

změnilo díky dvěma klíčovým pokrokům – globálnímu rozšíření online médií, 

které umožnilo snadný přístup k mezinárodnímu trhu kvalifikované pracovní síly 

a zbouralo tím fyzickou bariéru outsourcingu, a také díky řadě mezinárodních 

obchodních smluv, jako je Všeobecná dohoda o obchodu a službách (GATS), 

které zúžily počet právních omezení mezinárodního pohybu obchodu a služeb.  

1.1.3 IT PROCESY PODLÉHAJÍCÍ OUTSOURCINGU 

IT procesy, pro které je možné outsourcing aplikovat, jsou ty, které 

vyžadují vysokou odbornou znalost, ale zároveň menší znalost odvětví, ve kterém 

jsou aplikovány. 

Management hardwaru a softwaru (servery, pracoviště, LAN, WAN) 

dosáhl vzhledem ke své povaze a frekvenci využití vysoké úrovně standardizace. 

V tomto případě je velmi častým jevem i offshoring, jelikož konkurence stále 

roste a ceny se stále snižují. Operační ITIL procesy a management standardních 

aplikací se také staly častou komoditou pro outsourcing. Také podpora 
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specifických aplikací jejich poskytovatelem je v současné době mnohdy cenově 

nevýhodná oproti offshore outsourcingu
6
. 

Na druhou stranu IT management a plánování jsou zřídkakdy 

přenechávány třetí straně. Ačkoli poskytovatelé IT služeb často zmiňují 

partnerství a spolupráci se zákazníkem v tomto ohledu, většinou se však soustředí 

především na organizaci svých služeb tak, aby se pokryly náklady, a tak se 

málokdy začnou věnovat proaktivnímu strategickému managementu, ba dokonce 

vytváření IT strategie a plánování pro své klienty. 

Operační procesy též podléhají outsourcingu jen výjimečně, ale vzhledem 

k tomu, že jsou vysoce specializovány a úzce spojeny s procesy té či oné 

společnosti, považujeme jejich outsourcing za outsourcing obchodních procesů, 

spíše než za IT outsourcing
7
. 

1.1.4 NÁSTROJE IT OUTSOURCINGU A JEJICH APLIKACE 

Ačkoliv podstatná část outsourcingu spoléhá na technologii a procesy, 

jednu z nejdůležitějších funkcí při efektivním outsourcingu plní texty a 

dokumenty, které definuji předpisy komunikace v outsourcingových činnostech. 

V mnohých pramenech IT literatury je uvedeno, že pro efektivní outsourcing se 

musí zákazník a poskytovatel shodnout na těchto třech bodech
8
: 

 Jaké procesy budou podléhat outsourcingu? 

 Jak se budou tyto procesy vykonávat? 

                                                 
6
 Voříšek, J., Bruckner, T. (1998): Outsourcing a jeho aplikace pri rízení informacního 

systému podniku 

7
 Voříšek, J., Bruckner, T. (1998): Outsourcing a jeho aplikace pri rízení informacního 

systému podniku, 1st ed., Praha, CZ : Ekopress 

8
 St. Amant, K (2010).: IT Outsouring: Concepts, Methodologies, Tools, and 

Applications, Carolina(USA): East Carolina University 
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 Kdy je proces úspěšně vykonán? 

Podobně se musí zákazník a poskytovatel shodnout i na kritériích, která 

budou sloužit k posouzení kvality finálního produktu či procesu. Tomuto procesu 

se říká benchmarking (neboli porovnání výkonnosti). Bez takovéto dohody by 

mohl poskytovatel dodat zákazníkovi položky, které pak nebude potřebovat nebo 

nebude moci využít. Poskytovatel může navíc ohrozit zákazníkovy jádrové 

procesy (např. tím, že bude poskytovat neefektivní IT podporu klientům 

zákazníka). Tudíž jsou nástroje, které dopomáhají dosažení porozumění mezi 

zákazníkem a poskytovatelem během outsourcingového projektu patří ke 

klíčovým faktorům, které jsou ale přitom často přehlíženy. Tyto komunikační 

nástroje mají navíc tendenci ovlivňovat veškeré aspekty outsourcingových vztahů 

a mnohé problémy spojené s outsourcingem (obzvlášť v případě offshoringu) jsou 

důsledkem nedostatečné komunikace. 

Prvním a nejspíš nejdůležitějším nástrojem pro vzájemné porozumění je 

smlouva. Smlouva mezi poskytovatelem a klientem určuje, jaké procesy budou 

podléhat outsourcingu, podmínky, které musí poskytovatel splňovat během 

vykonávání těchto procesů, jaké budou jejich výsledky a jaká kritéria budou 

použita při zhodnocení jejich efektivity. Tento fyzický dokument je označován 

jako právní smlouva
9
. 

Avšak interpretace této právní smlouvy není jednoznačná a záleží na tom 

jak členové té či oné společnosti rozumí určitým slovům a podmínkám v této 

smlouvě. Tento aspekt pak vytváří druhý typ smlouvy, kterému se často říká 

smlouva psychologická, a který existuje v rámci vytvořeném právní smlouvou. 

Psychologické smlouvy jsou problematické, jelikož jsou založeny na 

nepsaných znalostech, vzájemném porozumění, interpretaci a subjektivních 

                                                 
9
 St. Amant, K (2010).: IT Outsouring: Concepts, Methodologies, Tools, and 

Applications, Carolina(USA): East Carolina University 
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předpokladech. Jsou tedy plodem organizační kultury zákazníka. Jelikož 

poskytovatel není součástí této organizační kultury, může dojít na základě stejné 

právní smlouvy k odlišným předpokladům a interpretaci a výsledkem může být 

neshoda mezi stranami či dokonce dodání produktů neodpovídajících 

zákazníkovým očekáváním. Takovýto rozpor mezi právní a psychologickou 

smlouvou tak může představovat riziko zvýšení transakčních nákladů a snížení 

výsledných výhod outsourcingu
10

. 

Proto musí právní smlouva představovat pro poskytovatele pouze nástroj 

pro počáteční definici zákazníkových očekávání. Zákazníci na druhou stranu musí 

využívat tuto smlouvu nejen jako mechanismus pro ustanovení odpovědností 

poskytovatele, ale i pro další vyjasnění svých očekávání za cílem dosažení 

společné interpretace. 

1.1.5 PRŮBĚH OUTSOURCINGOVÉHO PROJEKTU 

Při vytváření outsourcingového projektu zákazník zpravidla navrhuje plán 

a dále se podle něho řídí. Poté je dle předvedených služeb vybrán poskytovatel a 

následně musí zákazník a poskytovatel organizovat přechod a dohodnout se na 

společném projektu, který se obvykle skládá ze dvou částí – převod procesů a 

následné poskytování služeb. Obě strany musí též vybrat fázový model, dle 

kterého budou aplikovat outsourcingový projekt. 

Existuje množství různých fázových modelů, některé vznikly z literatury, 

jiné byly navrženy poradenskými společnostmi. 

                                                 
10

 St. Amant, K (2010).: IT Outsouring: Concepts, Methodologies, Tools, and 

Applications, Carolina(USA): East Carolina University 
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Jako příklad fázového modelu zde uvádím fázový model navržený PON
11

 

(Platform Outsourcing Netherlands). Tento model se skládá z pěti fází. 

Obr 1. Fázový model PON 

 

Zdroj: Dekhuizen, A. a spol. (2009): IT Outsourcing – An introduction 

 

První fází je rozhodnutí. Rozhodování ohledně outsourcingu v IT není 

jednoduché a je třeba při něm brát v potaz několik faktorů. Nejpodstatnějšími 

faktory je minimalizace nákladů a maximalizace kvality. Pro dosažení svých cílů 

si společnost proto volí svou outsourcingovou strategii. 

Ve druhé fázi firma vybírá z potenciálních poskytovatelů IT služeb. V této 

fázi se běžně uplatňuje takzvané Information Services Procurment Library (ISPL), 

                                                 
11

 Dekhuizen, A. a spol. (2009): IT Outsourcing – An introduction, Zaltbommel: Van 

Haren Publishing. 
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což je jakási knihovna, ve které jsou shromážděny optimální metody pro 

management procesů spojených s informačními technologiemi. 

Ve fázi přechodu jde především o tři kroky – oddělení, převod a přeměna. 

Oddělení znamená uvolnění a odtržení pracovníků, hardwaru, softwaru atd. 

z outsourcingové firmy. Převodem je myšlen přenos služeb k jejich poskytovali 

jako takový. Při tom se přesouvají zároveň veškeré s tímto spojené zdroje. Převod 

je obvykle organizován ve spolupráci se zákazníkem. Přeměna je transformací 

služeb a úpravou převedených služeb a zdrojů tak, aby vyhovovaly možnostem 

poskytovatele IT služeb. Existují tři stupně přeměny v závislosti na rozsahu – 

přeměna jak-je, při které poskytovatel poskytuje již existující procesy a zdroje, 

integrace – zde jsou implementovány procesy a nástroje poskytovatele IT služeb, 

a nakonec transformace, jejímž záměrem je podstatné zlepšení kvality a rozvoj 

služeb. 

Čtvrtou fází poskytování služeb. Tato fáze je procesem, který může trvat i 

roky. Do procesu jsou zapojeny obě strany, zákazník jakožto management 

poptávky a poskytovatel jakožto management dodání služeb. 

Konečnou fází je ukončení smlouvy. Ačkoliv je smlouva o IT 

outsourcingu uzavírána na určitou dobu, je také možné ji ukončit předčasně, 

pokud si ta či ona strana přeje
12

. 
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1.2 TEORIE OFFSHORINGU 

V současnosti je běžným typem outsourcingu offshoring, obzvláště 

v oblasti IT služeb. Jednou z nejoblíbenějších destinací pro offshore outsourcing 

je Indie. Vzhledem k podstatné převaze nabídky nad poptávkou pracovní síly, 

nízkým nákladům na živobytí a velmi nízkým mzdám dokáže tato země 

konkurovat západnímu světu, navíc je nezanedbatelným faktem, že každý 

vzdělaný člověk Indii mluví anglicky a tradičně je tam vysoký počet vzdělaných a 

ambiciózních lidí. Proto v Indii kromě rozvinutého textilního a kovového 

průmyslu vzniklo i odvětví inteligenčních pracovníků.  

Začátkem roku 2006 zahrnoval v Indii offshoringový průmysl 1,3 milionu 

zaměstnanců, z čehož 878 tisíc bylo zaměstnáno v IT outsourcingu. Přičemž tato 

čísla se rapidně mění s každým rokem – je zaznamenán růst kolem 30% za 

poslední léta. Ačkoliv mzdy v tomto oboru v Indii stále rostou, v průměru je mzda 

na ekvivalentní pozici v Evropě čtyřikrát vyšší. Proto nabyl offshoring IT 

outsourcingu do Indie a podobných destinací v současnosti takových rozměrů – 

přibližně 70% světového trhu offshore služeb spadá na Indii
13

. 

Rapidní pokrok IT offshore outsourcingu doprovázejí také četné příběhy o 

neúspěchu takových projektů. Příčinou toho je v drtivé většině případu hrubé 

podceňování úsilí, které musí vynaložit management. Stejně jako v každém 

obchodním projektu je i tady třeba zvážit veškeré výhody a nevýhody, a následně 

zajistit, aby druhé nepřevyšovalo to první. 

1.2.1 VÝHODY IT OFFSHORE OUTSOURCINGU 

Offshore outsourcing je zdrojem mnoha výhod, a to jak hmotných tak i 

nehmotných. Zde je velmi podstatným bodem pro mezinárodní společnosti 
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 Tho, I. (2005): Managing the Risks of IT Outsourcing, Oxford: Elsevier Butterworth-
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poskytování služeb čtyřiadvacet hodin denně, což je zjednodušeno díky různým 

časovým pásmům a je proto možné pohodlně rozšířit pracovní hodiny service 

desku. 

1.2.2 NÁKLADY IT OFFSHORE OUTSOURCINGU 

Dle klasické ekonomické teorie zboží a služby vždy poskytuje dodavatel 

s nejnižší cenou. Pokud by to ve skutečnosti takto fungovalo, offshoring by se 

musel uplatnit prakticky na všechno v oboru IT, jelikož pracovní síla v IT je 

podstatně levnější v zemích třetího světa. Avšak tato teorie byla později upravena 

teorií transakčních nákladů, a samozřejmě platí i pro IT outsourcing. V současné 

době jsou náklady pro onshore IT outsourcing relativně předvídatelné – pohybují 

se většinou kolem 8% smluvní ceny. Avšak v relativně mladším offshoringu jsou 

tyto náklady nejen vyšší, ale i hůře předvídatelné – mohou se pohybovat mezi 

12% a 52% smluvní ceny. Z toho je vidět, že offshoring je stále riskantní 

záležitostí a nebyl k ní ještě utvořen optimální přístup. Proto je zde potřeba hlubší 

analýzy
14

. 

Výběr vhodného poskytovatele IT služeb v zahraničí je i tak mnohem 

komplikovanější záležitostí, než vyhledání poskytovatele domácího, a navíc zde 

jsou další položky zvyšující celkové náklady. Za prvé, náklady na ukončení 

pracovních poměrů – aby se firmě vyplatilo ukončit existující pracovní smlouvy, 

musí zahraniční pracovní síla být podstatně levnější než domácí. Druhou 

položkou je přenos vědomostní báze – jelikož se IT outsourcing mnohdy týká 

specializovaných systémů či aplikací, je zde vyžadována poměrně široká 

vědomostní báze, kterou je leckdy obtížné přenést do zahraničí, a navíc se musí 

počítat i s jazykovou a kulturní bariérou. Třetím bodem je management. Vztahy 

mezi stranami v západní kultuře jsou dosti přímočaré. Ačkoliv je toto u nás 

považováno za efektivní a účelné, v jiných kulturách se takové jednání bere jako 
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nezdvořilé a hrubé. Odpovídat na jakoukoliv otázku přímo „ne“ nemusí být 

zdvořilé a tak i když se něčemu nerozumí úplně, odpovídá se „ano“, a tak vznikají 

chyby a nedorozumění, která se následně vlečou do krajních mezí. Z tohoto 

důvodu musí být management přísnější, než je zvykem. Vyžaduje se častá 

komunikace, explicitní dohody a ověřování toho, jak jsou tyto domluvy 

dodržovány. Mnohé problémy spojené s offshore outsourcingem spočívají právě 

v nedocenění tohoto typu komunikace
15

. 

1.2.3 PROBLÉM ČISTÉHO OFFSHORINGU 

Čistý offshore outsourcing by znamenal, že veškeré služby jsou přeneseny 

do zahraničí a pouze management zůstane doma. Dle dosavadních zkušeností se 

však tato metoda ukázala jako neúčinná. Důvodem je typový rozdíl 

poskytovaných služeb na západě a například v Indii. Indický systém se zakládá na 

tom, že je vše provedeno dokonale podle dodaných požadavků a specifikací. 

Západní systém staví spíše na flexibilitě. Indické společnosti si neváhají 

přisuzovat podle objektivních kritérií nejvyšší stupeň výkonnosti, avšak ve 

skutečnosti to nic neznamená, jelikož západní společnosti by musely zaručit 

stoprocentní přesnost a úplnost specifikací, aby ve výsledku nedocházelo 

k žádným chybám, jenomže to prakticky není možné. 

Na základě těchto zkušeností bylo vytvořeno několik optimálních přístupů, 

které se obecně označují jako duální outsourcing. Vývoj programů a aplikací pak 

probíhá tak, že se nejdřív doma získají co nejpřesnější specifikace, a to hlavně při 

spolupráci s uživateli, kteří je budou používat, následně domácí vývojáři 

přepošlou získané specifikace zahraničním vývojářům, kteří na jejich základě 

rozběhnou fáze designu, programování a testování. Poté, co systém dosáhne 
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technické dokonalosti, vrátí se zas k domácím vývojářům, kteří ho společně 

s uživateli otestují
16

. 

1.2.4 AUTOMATIZACE PROCESŮ 

Bohužel, mnohdy mohou být náklady na trénink offshore zaměstnanců a 

následnou kontrolu toho, zda jsou procesy vykonávány správně, příliš vysoké. 

Z tohoto důvodu je nezbytná určitá forma standardizace, aby se zajistila patřičná 

kvalita produktů a služeb, které jsou výsledkem offshoringu. Častým řešením se 

v tomto případě stává automatizace. 

V případě outsourcingu automatizace představuje technologii – nejčastěji 

počítačové programy – jež poskytuje pracovníkům mechanismus, který jim 

umožňuje vykonávání procesu ve standardizované formě. V některých případech 

pracovník pouze zadává data do programu, a ten pak vykoná proces dle 

zákazníkem zadaných požadavků. V jiných případech program hodnotí, zda 

výsledek práce daného zaměstnance odpovídá specifikacím zákazníka. 

Automatizace také znamená, že zákazníkovy požadavky na vykonání 

určitého procesu mohou být splněny za využití menších nákladů a je možné se 

vyhnout většině časově náročných tréninků. Tím pádem se díky automatizaci 

snižuji transakční náklady a umožňuje společnostem maximalizovat výhody 

offshoringu. Díky automatizaci se též snižují obavy vůči riziku a zvyšuje důvěra 

zákazníka na základě „automatické“ záruky, že bude proces vykonán dle jeho 

očekávání. Automatizace tak vytvořila větší poptávku po IT pracovnících a 

popohnala růst mezinárodního IT outsourcingu
17

. 
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1.3 IT OUTSOURCING A EKONOMICKÉ TEORIE  

Ekonomické teorie zpravidla vidí outsourcing jako verzi rozhodování mezi 

variantami „vyrobit“ a „koupit“, které musí firmy podstoupit. Rozhodnutí o 

outsourcingu se tak zakládá na relativních nákladech. Outsourcing je tedy za 

jistých okolností prostředkem ke snížení nákladů na poskytování služeb. 

1.3.1 TEORIE TRANSAKČNÍCH NÁKLADŮ 

Ekonomická teorie, která se považuje za nejrozšířenější a je nejčastěji 

využívána ve výzkumu outsourcingu, je teorie transakčních nákladů (TTN)
18

. 

Tato teorie byla vypracována na základě toho, že cílem firmy je efektivita 

nákladů. Transakční náklady jsou spojeny s námahou, časem, a náklady na 

hledání, vytváření, vyjednávání, kontrolu a vynucování servisní smlouvy mezi 

kupujícím a poskytovatelem. S každou službou jsou spojeny dva druhy nákladů – 

výrobní a koordinační. Výrobní náklady jsou vynaloženy na výrobu produktu 

nebo poskytnutí služby. Zahrnují náklady na pracovní sílu, materiál a kapitál. 

Koordinační náklady zahrnují náklady na správu, kontrolu a řízení pracovních 

procesů. Pokud je tato úloha přenechána třetí straně, koordinační náklady se 

stávají transakčními náklady. 

Transakční náklady obvykle zahrnují spolupráci a kompatibilitu. Pod 

součinností se rozumí logistika procesu dodání produktu či služby poskytovatelem 

klientovi. Jsou případy, kdy poskytovatel dokáže vyprodukovat zboží nebo 

poskytnout službu levněji mimo klientovo pracoviště. Logistický proces spojený 

s dodáním tohoto produktu či služby klientovi či jeho zákazníkům však může být 

natolik komplikovaný či nákladný, že eliminuje veškeré úspory vznikající 
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z outsourcingu
19

. Zde je vhodné uvést praktický příklad z IT outsourcingu: 

řekněme, že poskytovatel IT outsourcingu dokáže provést údržbu databáze o 10 

dollarů na hodinu levněji, než sám zákazník na svém pracovišti. Avšak úspěšná 

spolupráce s tímto poskytovatelem by vyžadovala přechod klienta z jednoho 

operačního systému na jiný a následné koupě nového softwaru, který by byl 

kompatibilní s tímto operačním systémem
20

. V tomto případě náklady na takový 

přechod mohou značně převážit úspory vzniklé outsourcingem této služby. Firma 

tedy musí provést předběžnou analýzu transakčních nákladů, aby zjistila, zda je 

outsourcing nejlepší variantou v případě toho či onoho procesu. K tomuto zjištění 

je třeba dojít zavčas, a to dříve, než je podepsaná outsourcingová smlouva a klient 

pozbude schopnost tento proces vykonávat samostatně. V opačném případě může 

dojít k finančně katastrofálním důsledkům. 

Na druhou stranu, v případě kompatibility klienta s poskytovatelem mohou 

být dané produkty či služby dodány rychle a levně. Může však dojít i k jiným 

komplikacím. Například v případě, kdy je určitý produkt či služba dodáván ve 

formě, která je pro klienta nezvyklá, a on tím pádem musí věnovat čas a 

prostředky určené pro jeho hlavní činnost přizpůsobení a integraci tohoto 

produktu či služby. Například, poskytovatel outsourcingu zavedl online 

troubleshooting pro klientovy zákazníky, avšak mnozí zákazníci na tuto pomůcku 

nejsou zvyklí, což může vyústit ve vyšší frekvenci návratu zboží a klient tak 

přichází o čas a zdroje, které by mohl investovat produkci zboží či vývoji služeb. 
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1.3.2 TEORIE PRINCIPÁL – AGENT 

Další ekonomickou teorií, která se dá aplikovat na IT outsourcing, je teorie 

delegace neboli principál-agent. Tato teorie definuje vztah zákazníka a 

poskytovatele IT outsourcingu jako komplexní proces, během kterého jsou zájmy 

obou stran uváděny do vzájemné rovnováhy vymezené IT outsourcingovou 

smlouvou. Zákazník zde představuje principála, který najímá poskytovatele IT 

outsourcingu – agenta, aby mu poskytl produkty a služby spojené s informačními 

technologiemi.  

Základním předpokladem teorie principál – agent je existence nejistoty, 

informační asymetrie a různého pojetí rizika mezi principálem a agentem. 

Existence těchto faktorů mezi klientem a poskytovatelem IT outsourcingů je 

vysoce pravděpodobná. 

Aby se agent choval tak, jak si principál přeje, zavádí principál určitě 

podněty. Pro zjištění optimálního rozsahu těchto podnětů bere principál do úvahy 

náklady na kontrolu agenta
21

.  
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2 CELOSVĚTOVÉ TRENDY V IT OUTSOURCINGU 

2.1 SOUČASNÝ STAV SVĚTOVÉHO IT 

OUTSOURCINGU 

V dnešní době nejsou několikamilionové či několikamiliardové smlouvy o 

IT outsourcingu nijak zvláštním jevem. Mezinárodně známé společnosti jako 

například Kodak, Boeing, Nasa, Coca Cola, Zurich Insurance přenechaly 

podstatnou část svých IT procesů poskytovatelům IT outsourcingu. Po tom, co 

byly podepsány první z těchto mega smluv, začal trh IT outsourcingu rapidně růst 

– dle výzkumu Dataquestu v období od roku 1990 do roku 1994 přesáhlo tempo 

jeho růstu 25% ročně. International Data Corporation odhadovala hodnotu 

světového trhu IT outsourcingu v roce 1995 na 76 miliard dollarů, což se v roce 

1998 zvedlo na 100 miliard dollarů a následně na 120 miliard v roce 2002 dle 

údajů Gartner Group. Za současný rok 2012 Gartner Group odhaduje, že hodnota 

světového trhu IT outsourcingu přesáhne 251 miliard
22

. 

Rozsah IT outsourcingu se zvětšuje nejen z hlediska různých odvětví, ale i 

z hlediska regionálního. Trh IT outsourcingu se rozšířil do Jižní Ameriky, částí 

Jihovýchodní Asie a Západní Evropy, ačkoliv se tyto oblasti zpočátku tomuto 

trendu bránily. 

Klíčovým faktem je, že zvýšená konkurence na trhu IT outsourcingu 

v kombinaci se zvyšujícím se objemem zkušeností klientů umožnila zákazníkům 

dosahovat čím dál tím výhodnějších a flexibilnějších smluv. Menší dodavatelé 

hledají mezery na trhu, které jim umožní do něj vstoupit, větší dodavatelé 

diverzifikují poskytované služby, aby zaplnili tyto mezery (např. AT&T Solutions 

rozdělila svoje oddělení outsourcingu na tři sekce – budování sítě, správa sítě a 

poradenská činnost). Trh IT outsourcingu odstoupil od univerzálního modelu pro 
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všechny, ve kterém si jednotliví poskytovatelé ujímají každý jedné funkce, ať už 

to je správa počítačů, sítě, call centra, databáze či aplikace. Místo toho se ve 

větších smlouvách často využívá tzv. pod-smluv. Například společnost CSC, 

jeden z největších poskytovatelů IT outsourcingu ve světě, uzavřela smlouvu se 

společností Zurich Insurance. Jelikož je Zurich Insurance také nadnárodní 

společností s pobočkami v mnoha zemích, není pro CSC možné přímo poskytovat 

veškeré IT služby, které Zurich vyžaduje, proto má CSC pod-smlouvy 

s poskytovateli jako je Orange Business Solutions, který přebírá správu sítí a 

telekomunikací, Ricoh, který spravuje tiskárny své vlastní výroby, nebo 

Getronics, který poskytuje tzv, onsite support (podpora technika na místě). 

2.1.1 OFFSHORING VS. ONSHORING 

IT outsourcing se stal samozřejmostí pro většinu firem. V současné době 8 

z 10 firem využívá IT outsourcing v té či oné podobě
23

. Offshoring není tak 

rozšířený, jak by se dalo čekat – pouze 4% firem využívají čistého offshoringu (tj. 

veškeré jejich IT systémy jsou spravovány ze zahraničí), a 41% firem využívá 

čistého onshoringu. Jak je vidět, většina firem se přiklání ke kombinaci 

offshoringu a onshoringu – často domácí poskytovatel přenechává velkou část 

práce zahraničním vývojářům, ale řízení projektu nechává místnímu manažeru. 
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Obr 2. Využití offshore a onshore poskytovatelů IT outsourcingu 

 

Zdroj: Hoffman, R. (2012): "Research: 2012 State of IT Outsourcing", 

InforamtionWeek 

2.1.2 PROČ STÁLE BEZ IT OUTSOURCINGU? 

Jak je tedy vidět, většina firem využívá IT outsourcingu a pro velkou část 

z nich už je IT outsourcing dokonce nezbytností k zachování 

konkurenceschopnosti na trhu. Proč tedy těch zbylých 20% firem IT outsourcing 

nevyužívá? Z uvedeného grafu je vidět, že největší podíl těchto firem (44%) 

nevidí IT outsourcing jako nezbytnost
24

. To se však postupem času může změnit 

vzhledem k neustálému vývoji IT outsourcingu. Nezanedbatelná část firem vidí 

náklady na zavedení IT outsourcingu jako příliš vysoké a kvalitu výsledného 

produktu jako příliš nízkou. A samozřejmě pak také existují firmy, které 

nedůvěřují poskytovatelům IT outsourcingu, ať už z důvodů vlastních negativních 

zkušeností, nebo cizích. 
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Obr 3. Důvody firem pro nevyžívání IT outsourcingu 

 

Zdroj: Hoffman, R. (2012): "Research: 2012 State of IT Outsourcing", 

InforamtionWeek 

2.1.3 ASPEKTY K ZOHLEDNĚNÍ PŘED ROZHODNUTÍM O IT 

OUTSOURCINGU 

Firmy, které nevyužívají IT outsourcing, ale uvažují o přenechání jistých 

IT procesů externímu poskytovateli, by si měly položit následující otázky: 

 Jak důležitý je daný proces pro fungování firmy? 

Některé firmy se zdráhají přenechávat nejdůležitější procesy externímu 

poskytovateli – a to je správné. Mnohdy perspektiva mírného snížení nákladů 

nestojí za potenciální narušení hladkého fungování firmy z důvodu ztráty kontroly 

nad těmito procesy. 
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 Má firma dostatek zdrojů na efektivní kontrolu poskytovatele IT 

outsourcingu? 

Firmy někdy očekávají, že po uzavření smlouvy už je vše pouze na 

poskytovateli a ony mohou s klidem zapomenout na procesy, které byly 

přenechány externímu poskytovateli. Takový přístup však většinou nepřináší 

očekávané výsledky, a poskytovatel zde nenese veškerou vinu. 

 Jaké jsou právní aspekty? 

V některých oblastech (např. zdravotnictví či státní správa) se musí při 

outsourcingu zohlednit zvláštní body, jako je bezpečnost a důvěrnost. Vzhledem 

k existenci právních omezení v ohledu ochrany důvěrných dat mohou být některé 

procesy nevhodné pro IT outsourcing nebo budou vyžadovat ještě větší kontrolu, 

než je obvyklé. 

 Dokáže firmy kvantifikovat náklady, potřebné na správu 

outsourcingového projektu? 

Aby se dosáhlo očekávaného výsledku, jimž je často mimo jiné snížení IT 

rozpočtu, je třeba správně určit náklady, které plynou ze zavedení IT 

outsourcingu. Bohužel mnoho firem podceňuje tento aspekt, a tak ve výsledku 

pouze 14% společností může prokázat jak snížení nákladů, tak i zvýšení kvality 

IT systému po zavedení IT outsourcingu. 21% naopak zaznamenává jak snížení 

kvality, tak i zvýšení nákladu na IT
25

.  
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2.2 UPLATŇOVÁNÍ A ROZSAH IT OUTSOURCINGU V 

SOUČASNOSTI 

Ačkoliv je rozšiřování a rozmanitost trhu IT outsourcingu pozitivní věcí, 

stále se zvyšující počet trendů, možností, podmínek a poskytovatelů ztěžuje 

klientům se na tomto trhu vyznat. IT outsourcing má nesčetně podob a vedoucí 

manažeři tak čelí mnoha těžkým rozhodnutím. Jakých výhod a zlepšení můžeme 

outsourcingem dosáhnout? Jsou tyto výhody podstatné? Pomůže IT outsourcing 

soustředit se na hlavní, jádrové procesy a úlohy společnosti? Je IT outsourcing 

možností využívat informační technologie špičkové úrovně a prostředkem 

k dosažení vyššího příjmu? Může naopak vyústit v narušení hladkého běhu firmy 

a ohrozit její šance na trhu? 

Dle průzkumu Information Week za rok 2012 naprostá většina firem 

využívá strategii, která se nazývá selektivní outsourcing. 

2.2.1 SELEKTIVNÍ OUTSOURCING 

Selektivní outsourcing je v současné době nejrozšířenější volbou firem, 

které využívají IT outsourcing. Ačkoliv v novinách čteme převážně o 

dlouhodobějších mnohamiliardových mega-smlouvách, z četných výzkumů 

uvedených v literatuře o IT outsourcingu jednoznačně plyne, že selektivní 

outsourcing je mnohem více využívaným řešením. 

Důvodem je jednak to, že málokterá firma chce skočit po hlavě do 

totálního IT outsourcingu, ale spíš postupně vyzkoušet, jaký vliv bude mít IT 

outsourcing na jednotlivé procesy – podle toho se pak rozhodne, zda přenechat 

třetí straně i další IT procesy.  

Dalším důvodem je prokázaná úspěšnost právě selektivního outsourcingu. 

Například z dat shromážděných Lacity a Willcocksem, která budu zkoumat v další 



 

39 

 

kapitole, je vidět, že 77% rozhodnutí o selektivním outsourcingu vedlo k naplnění 

většiny očekávání firem ohledně IT outsourcingu
26

. 

Proč je selektivní outsourcing tak úspěšný? Informační technologie 

zahrnují obrovskou řadu různých činností a procesů, přístup k outsourcingu těchto 

činností a procesů se liší u každého z nich, a jediný poskytovatel často není 

schopen zajistit jejich nejefektivnější provoz. Některé IT procesy, které jsou jasně 

definovány, mohou být jednoduše předány třetí straně, avšak jiné mohou 

vyžadovat mnohem pečlivější správu. 

Které IT procesy tedy nejčastěji podléhají IT outsourcingu? Různé 

průzkumy většinou uvádí programování, správu mainframů, vzdělání a trénink, 

podporu stolních počítačů a zadávání dat. Zřídkakdy se přenechává třetí straně IT 

management a strategické plánování. Vývoj a správa aplikací také převážně 

zůstávají ve firmě
27

. 

Často využívaným druhem selektivního IT outsourcingu je transitivní 

outsourcing. To znamená, že firma dočasně využívá IT outsourcing, zatímco 

přechází z jednoho systému na druhý. Vzhledem k tomu, že firmy většinou nemají 

kapacitu na udržování starého systému a současné budování a zavádění nového 

systému, transitivní IT outsourcing je praktickým řešením v této situaci. 

Příkladem je tříletá smlouva Sun Microsystems (v současnosti Oracle) a CSC 

z roku 1993, kdy CSC mělo na starost běh současného systému Sun 

Microsystems, zatímco zaměstnanci Sun Microsystems budovali nový systém
28

. 
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Transitivní outsourcing je většinou úspěšný, vzhledem k tomu, že jde o 

outsourcing starého, známého systému, a firma tedy může definovat konkrétní 

přehlednou smlouvu, ve které jasně uvede, co má poskytovatel zajistit. Firmy 

navíc mají možnost využít část kapacity poskytovatele i na vývoj nového systému. 

Selektivní outsourcing se tedy zdá jako výhodná a hojně využívaná 

varianta, především díky širokému výběru produktů, odborných znalostí a 

dovedností, který umožňuje firmám zvolit optimální kombinaci poskytovatelů pro 

efektivní pokrytí svých potřeb. Dále pak selektivní outsourcing udržuje 

konkurenční prostředí, které motivuje poskytovatele stále nabízet nejlepší řešení. 

Firmy pak mohou být flexibilnější vůči změnám a nepodléhají příliš velkému 

riziku. 

Avšak selektivní IT outsourcing má jednu velkou nevýhodu – a to 

transakční náklady spojené s udržováním vztahů s několika různými 

poskytovateli. Proto některé firmy odmítají využívat tuto variantu a raději jdou do 

totálního outsourcingu. 

2.2.2 TOTÁLNÍ OUTSOURCING 

První mega-smlouvy o totálním IT outsourcingu většinou definovaly 

dlouhodobý vztah na základě výměny určitých služeb a produktů za fixní cenu. 

Zákazníci se převážně chybně domnívali, že dokážou předpovědět a definovat 

svoje dlouhodobé potřeby a nesprávně považovali poskytovatele IT outsourcingu 

za „partnera“, ačkoliv on nesdílí zákazníkovy rizika a benefity. Problémy těchto 

smluv byly následující
29

: 

 Dodatečné poplatky za služby, které nebyly zahrnuty ve smlouvě 

(nebo o kterých si zákazník myslel, že jsou zahrnuty ve smlouvě) 

                                                 
29

 2004 Global IT Outsourcing Study. (2004). [cit. 2012-11-13] z  

www.diamondcluster.com/Ideas/Viewpoint/PDF/2004%20Global%20IT%20 

Outsourcing%20Study_single.pdf 
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 Fixní ceny, které postupem času převyšovaly tržní ceny 

 Zhoršující se (nebo se nezlepšující) úroveň poskytovaných služeb 

(převážně kvůli nedostatečné definici úrovně služeb ve smlouvě) 

 Neschopnost přizpůsobit smlouvu měnícím se obchodním a 

technologickým podmínkám 

 Ztráta kontroly vzhledem k získání poskytovatelem monopolu nad 

zákazníkem 

Firmy byly nuceny mnohé z těchto smluv z výše uvedených důvodů 

předčasně ukončit, nebo úplně změnit jejich podmínky. Avšak i tak většina 

takových mega-smluv dříve či později narazí na nějaký větší problém. V takových 

případech je ale běžné pro zákazníka a poskytovatele si sednou a znovu projednat 

smlouvu, načež se dospěje ke společnému kompromisu. Přerušení smlouvy si 

často zákazník nemůže dovolit, jelikož je příliš závislý na poskytovateli. 

Dle průzkumu Information Week za rok 2012, 29% firem přerušilo 

smlouvu s poskytovatelem. Co se týče následků, 5% firem je označilo za 

katastrofální, 18% jako velmi vážné, 52% jako mírné a 25% nezaznamenalo 

žádné negativní následky
30

. 

  

                                                 
30

 Hoffman, R. (2012): "Research: 2012 State of IT Outsourcing", InforamtionWeek 
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Obr 4. Následky přerušení smlouvy s poskytovatelem IT outsourcingu 

 

Zdroj: Hoffman, R. (2012): "Research: 2012 State of IT Outsourcing", 

InforamtionWeek 

Proč totální IT outsourcing často naráží na problémy nebo selhává? 

Z různých průzkumů plyne, že firmy, které se rozhodnou využít totálního IT 

outsourcingu mají problémy s výkonností, ať už ve finančním ohledu nebo 

v ohledu IT – totální IT outsourcing se jim tedy jevil jako jednoduché řešení všech 

problémů. Avšak totální IT outsourcing není řešením, jak zachránit slabou 

společnost – naopak, mnohé průzkumy (např. Bleek a Ernst, průzkum 200 dohod) 

ukazují, že dohody o IT outsourcingu mají tendenci selhávat, pokud je zákazník 

slabý a poskytovatel silný
31

.   

                                                 
31

 Bleeke, J., & Ernst, D. (1995). "Is your strategic alliance really a scale?" Harvard 

Business Review 
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2.3 PŘÍKLADY PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ IT 

OUTSOURCINGU 

Jak je možné vidět z předchozí části, selektivní outsourcing vybraných IT 

procesů patří mezi nejrozšířenější praktiky, avšak pokud se podíváme na literaturu 

a média, nejčastěji narazíme na informace o tzv. mega-smlouvách. Důvodem je 

nejspíš to, že tyto obrovské mnohamiliardové smlouvy jsou pro společnosti 

mnohem zajímavější a fascinující. Rozsah a délka těchto smluv udivují 

společnosti, které mají problém odevzdat byť jen i některé IT procesy externím 

poskytovatelům. Jak je možné uzavřít desetiletou smlouvu o IT outsourcingu, 

když je velmi obtížné naplánovat IT procesy už jen na tři roky dopředu? V této 

části uvádím rozbor dvou příkladů takových mega-smluv, konkrétně pak stav IT 

systému před outsourcingem, rozhodovací proces a výsledky plynoucí z těchto 

smluv. 

2.3.1 VLÁDA JIŽNÍ AUSTRÁLIE 

2.3.1.1 Situace před IT outsourcingem 

60% z 90000 lidí zaměstnaných jihoaustralskou vládou před využitím IT 

outsourcingu využívalo počítače. Vláda vlastnila nebo pronajímala 12 serveroven, 

11 mainframů, 376 minipočítačů, 1102 LAN serverů a 3193 WAN zařízení. V té 

době byly rozhodnutí týkající se IT systémů kompletně decentralizována a 

důsledkem toho byla nedostatečná efektivita způsobená nedostatkem úspor 

z rozsahu a různými zbytečnými IT funkcemi. Například, vláda měla 24 různé 

systémy pro správu věřitelských účtů, a když se IT manažeři snažili o nějakou 

standardizaci a výsledné snížení nákladů, tak se jednotlivé úřady těmto snahám 

protivily
32

. 
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IT náklady nebyly efektivně spravovány vzhledem k odlišným účetním 

systémům jednotlivých úřadů, které schovávaly některé IT náklady nebo je 

neklasifikovali jako náklady spojené s IT systémem. 

2.3.1.2 Rozhodovací proces 

Začátkem roku 1994 jihoaustralská vláda stanovila tyto cíle: 

 Předat správu IT infrastruktury třetí straně 

 Standardizovat počítače a běžné aplikace 

 Přesunout v důsledku outsourcingu přebytečné vládní zaměstnance 

na klíčové funkce a procesy. 

Ačkoliv úmyslem bylo uzavřít smlouvu o IT outsourcingu během několika 

měsíců od stanovení cílů, IT manažeři spolu s externími konzultanty přesvědčili 

premiéra, že smlouva musí být co nejdetailnější, aby měla úspěch, a tak nakonec 

celý rozhodovací proces trval skoro dva roky. 

Jihoaustralská vláda se rozhodla vynechat ze smlouvy tyto části: 

 Telekomunikace – vláda předpokládala, že v budoucnosti díky této 

rychle se vyvíjející oblasti získá jiného, zajímavějšího 

ekonomického partnera. 

 Stolní počítače – vláda byla schopná získat lepší ceny na tento 

produkt, než mohl nabídnout poskytovatel. Dle IT manažera, ceny 

v této oblasti se mění každých pár měsíců a je tedy nerozumné se 

zavazovat nějakou dlouhodobější smlouvou. 

 Vývoj a podpora aplikací – neexistuje poskytovatel, který by mohl 

zahrnout tak širokou škálu aplikací (aplikace pro nemocnice, 

veřejné služby, vládní úřady atd.)
33

. 
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Vláda Jižní Austrálie vybrala dva poskytovatele – EDS (v současné době 

součást HP) a IMB. V září roku 1994, po pečlivém prozkoumání obou nabídek se 

vláda nakonec rozhodla pro nabídku EDS, avšak do uzavření finální smlouvy bylo 

ještě daleko. V průběhu dalšího roku obě strany pracovali na definování 

aktuálního stavu veškerých IT systému za účelem určení co nejpřesnějších dohod 

o úrovni poskytovaných služeb (SLA).  

Na konci října roku 1995 byla nakonec podepsána smlouva o IT 

outsourcingu mezi EDS a vládou Jižní Austrálie. Plná verze smlouvy nebyla 

zveřejněna v zájmu obou stran – pro udržení náskoku před konkurenty EDS 

nechtělo odhalovat detaily této smlouvy veřejnosti a v zájmu vlády Jižní Austrálie 

bylo udržování konkurenceschopnosti a rozvoje EDS, a tak měla veřejnost přístup 

pouze ke zkrácené dvacetistránkové verzi smlouvy. 

Smlouva zahrnovala dvě části – část o ekonomickém rozvoji, ve které se 

EDS mimo jiné zavazovalo vygenerovat 200 milionů australských dolarů ve 

prospěch vlády Jižní Austrálie během devítiletého období, a část týkající se IT 

systému jako takového, ve které se EDS zavazovalo udržovat stanovenou úroveň 

poskytovaných IT služeb za nižší náklady
34

. 

2.3.1.3 Výsledky 

Z hlediska ekonomického rozvoje EDS překročil stanovené roční cíle. 

Během dvou prvních let EDS zaměstnalo 600 dalších lidí a založilo v hlavním 

městě Jižní Austrálie Adelaide jednu ze svých největších serveroven, Centrum 

informačního managementu, Centrum vývoje systémů a Centrum vzdělávání. 

Dále EDS umožnila mnoha malým softwarovým firmám v Adelaide přístup na 

světový trh. 

                                                 
34

 Smlouva mezi vládou Jižní Austrálie a EDS, dostupné na 
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Co se týče nákladů na IT jako takových, výsledky jsou sporné. EDS ve 

spolupráci s vládou Jižní Austrálie podniklo mnoho kroků ke snížení nákladů na 

IT, avšak odpůrci IT outsourcingu tvrdí, že náklady úřadů na IT se zvýšily. 

Zastánci namítají, že se náklady jako takové nezvýšily, ale skryté náklady, které 

byly odhadovány na 20% IT rozpočtu, se po zavedení IT outsourcingu 

zviditelnily. Dle správce smlouvy jihoaustralské vlády bylo očekávané snížení 

nákladu dosaženo. Avšak s postupem času začali jednotlivé úřady pochybovat o 

tom, zda dostávají od EDS některé produkty a služby za aktuální tržní cenu, 

jelikož na trhu viděli v některých případech nižší ceny, což ale často nebylo 

možné ověřit, jelikož tyto ceny zpravidla nezahrnovaly doprovodné služby jako 

např. správu, která ve smlouvě s EDS už zahrnuta byla. 

Z hlediska vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem, výsledky opět byly 

nejednoznačné. Vyšší instance, jako státní finanční správa a nejvyšší vládní 

úředníci, kteří realizovali snížení nákladů, byli samozřejmě naprosto spokojení a 

jednoznačně podporovali spolupráci s EDS. Na druhou stranu jednotlivé státní 

úřady a zařízení tak spokojení nebyly, jelikož veškeré změny v IT u nich byly 

vynuceny a často se jejich náklady na IT zvýšily, jelikož teď museli platit plné IT 

náklady místo částečných. Určitou roli zde hrálo také to, že úřady neměli přístup 

k detailům smlouvy mezi EDS a vládou, a tak mohli pouze hádat, co konkrétně 

EDS mělo poskytovat a za jakou cenu. 

Smlouva mezi vládou Jižní Austrálie a EDS je jedinečná, a to právě kvůli 

části, která se týká ekonomického rozvoje. Zákazník a poskytovatel se zde 

opravdu stávají strategickými partnery.  

Avšak problémy, vzniklé zavedením IT outsourcingu jako takového už tak 

jedinečné nejsou. Překopání celého systému za účelem standardizace a sjednocení 

obvykle ústí ve finanční redistribuci, díky které jeden získává a jiný zas tratí. 
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Dalším kamenem úrazu se pak stalo to, že EDS získal další velké 

zákazníky v Austrálii a musel přesunout velké množství zaměstnanců na správu 

nového projektu, načež zaznamenalo akutní nedostatek IT pracovní síly. 

Po skončení devítiletého období se vláda Jižní Austrálie rozhodla vydat se 

cestou selektivního outsourcingu, při které nechala určité produkty a služby na 

EDS, ale zvolila si další poskytovatele, které dle jejího názoru nabízeli lepší cenu 

a úroveň služeb v jiných oblastech. Dále se také vláda rozhodla už nikdy více 

neuzavírat dlouhodobé smlouvy
35

.  

2.3.2 DUPONT 

2.3.2.1 Situace před IT outsourcingem 

Před zavedením IT outsourcingu bylo oddělení IT vedeno místopředsedou 

a ředitelem informační činnosti (CIO). CIO se přitom zodpovídal Radě 

obchodních informací, sestavené s vedoucích pracovníků. Rada měla oficiálně 

pomáhat určovat IT strategii, ale ve skutečnosti jen kontrolovala stav IT oddělení. 

Dupont byl rozdělen na 20 strategických obchodních jednotek, které 

podporovalo přibližně 3000 centralizovaných IT odborníků a dále pak regionální 

IT centra v Asii, Kanadě, Evropě, Mexiku, Jižní Americe a USA
36

. 

Náklady na takovou globální IT podporu v době před IT outsourcingem 

přesahovaly 1,2 miliardy dollarů a vedení Dupontu považovalo takový IT 

rozpočet za příliš vysoký. Dupont se tak vydal cestou globalizace a standardizace, 

díky které během šesti let snížil tento IT rozpočet o 45%, a to prakticky bez 

podstatného narušení fungování strategických obchodních jednotek. Uživatelé 
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akceptovali veškeré změny vzhledem k tomu, že je k tomu nutili jejich manažeři, 

kteří jednoznačně podporovali snahy IT oddělení o snížení nákladů
37

. 

Avšak snížení nákladů na informační technologie o 45% se nemohlo obejít 

bez negativních následků. IT zařízení a znalosti se neobnovovaly, IT 

infrastruktura byla nedostatečná a vyžadovala značné investice. Příkladem byla 

potřeba záložních generátorů a plánů pro případ nějakých poruch a havárií – 

ačkoliv IT systémy fungovali dobře, jakákoliv nehoda mohla způsobit 

katastrofální následky vzhledem k absenci jakékoli pojistky. Avšak manažeři 

strategických obchodních jednotek byli proti investici do takovéto pojistky. 

IT outsourcing se tak stal reálnou možností, o které Dupont začal 

uvažovat, a to především z těchto důvodů: 

 Variabilní náklady – před outsourcingem bylo 90% IT rozpočtu 

Dupontu fixní. Dupont však chtěl předělat tento rozpočet tak, aby 

platil vždy za to, co využije. 

 Rychlost a flexibilita poskytovaných služeb 

 Obnovení IT znalostí a dovedností – Dupont chtěl mít přístup ke 

zkušeným IT odborníkům, moderním metodám a technologiím, 

které mohl poskytnout externí poskytovatel. 

 Snížení nákladů – vzhledem k šesti letům pravidelného snižování 

nákladů očekávali vedoucí pracovníci pokračování tohoto trendu. 

 Kariérový růst pro současné IT zaměstnance
38
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2.3.2.2 Rozhodovací proces 

Rozhodovací proces trval 14 měsíců. Začátkem roku 1996 Dupont vybral 

skupinu IT odborníků za účelem sestavení návrhu na IT outsourcing. Tento návrh 

byl předán dvanácti poskytovatelům IT outsourcingu, avšak odpověděli pouze 

čtyři z nich – IBM, Philips, CSC a Accenture (AC). Dupont se rozhodoval mezi 

těmito variantami: 

 Ponechat insourcing – avšak Dupont si byl jistý, že ze svých 

vlastních zdrojů už „vymačkal“ vše, co se dalo 

 Uzavření smluv s několika poskytovateli – tato varianta byla 

zamítnuta vzhledem k vysokým transakčním nákladům plynoucím 

z jednání s mnoha poskytovateli 

 Uzavření smlouvy pouze s jedním poskytovatelem – ačkoliv tato 

varianta byla nejjednodušší, Dupont si nemyslel, že jeden 

poskytovatel je schopen naplnit veškerá požadovaná kritéria. 

 Uzavření smlouvy se dvěma poskytovateli – Dupont vybral tuto 

variantu, jelikož výměnou za o něco vyšší transakční náklady mohl 

využívat nejsilnější stránky obou těchto poskytovatelů, a navíc to 

mělo sloužit jako motivace konkurence mezi těmito dvěma 

poskytovateli
39

. 

Dupont nakonec vybral společnosti CSC a AC. Pro sestavení smlouvy si 

Dupont najal firmu, jejíž specializací byly smlouvy o IT outsourcingu. Bylo 

rozhodnuto, že se podepíšou zvláštní smlouvy pro každou zemi, ve které Dupont 

operoval, tj. celkem 22 smlouvy pro 22 země, jelikož každá země má své 

regulace, daňové zákony a měnové problémy. Velkou snahu při vyjednávání 

smluv věnoval Dupont na zajištění převodu svých 3000 IT zaměstnanců – Dupont 
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se snažil o zachování stejných platových podmínek a benefitů pro tyto 

zaměstnance
40

. 

Výsledné smlouvy byly podepsány koncem roku 1997. 

2.3.2.3 Výsledky 

Při porovnání průběžných výsledků s výše uvedenými důvody, kvůli 

kterým se Dupont rozhodl pro IT outsourcing, se došlo k těmto závěrům: 

 Variabilní náklady – Dupont výrazně snížil své kapitálové investice 

v důsledku prodeje počítačových zařízení dodavatelům, čímž se 

snížily náklady na depreciaci. IT rozpočet tak zůstal fixním pouze 

z 50%. 

 Rychlost a flexibilita poskytovaných služeb – Dupont chtěl zvýšit 

rychlost a flexibilitu, a dle jeho vedoucích pracovníků bez IT 

outsourcingu by Dupont nemohl tak rychle mobilizovat dostatečný 

počet zaměstnanců na rychlé a efektivní zprovoznění a správu 

nových projektů. 

 Obnovení IT znalostí a dovedností – Dupont připisuje svým 

poskytovatelům IT outsourcingu rychlé vytrénování nových 

odborníků na speciální funkce, díky kterým se zlepšila efektivita 

produkce. Dupont označuje oba poskytovatele jako velmi 

kompetentní v oboru tréninku. 

 Snížení nákladů – Dupont očekával mírné snížení nákladů, avšak 

IT rozpočet se zvýšil, což ale mohlo být důvodem zvýšení 

poptávky po IT službách jako takové. S ohledem na tuto skutečnost 

se snaha snížit náklady změnila na snahu dostávat IT produkty a 

služby od poskytovatelů za aktuální tržní cenu. 
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 Kariérový růst pro současné IT zaměstnance – tento bod byl jedním 

z klíčových kritérií pro zhodnocení výsledků IT outsourcingu. Po 

zavedení IT outsourcingu byli bývalí zaměstnanci Dupontu 

úspěšně převedeni k novému zaměstnavateli. Dupont však začal 

mít obavy, že v důsledku toho přenechali poskytovatelů až příliš 

mnoho know-how a odborných znalostí, které následně nemuseli 

sloužit pouze zájmům Dupontu. V následujících letech Dupont 

převedl některé ze svých dřívějších zaměstnanců zpět do firmy. 

Obecně je těžké pro klienta předem určit, které zaměstnance si při 

IT outsourcingu ponechat a které převést k poskytovateli
41

. 

Ze zkušenosti Dupontu je možné vyvodit několik ponaučení. Za prvé, 

firma by se měla snažit o racionalizaci, standardizaci a z toho plynoucí snížení 

nákladů na IT už před zavedením IT outsourcingu, IT outsourcing by neměl být 

posledním východiskem v případě, že se jednotliví agenti firmy brání snahám o 

zavedení výše uvedených změn. 

Za druhé, IT outsourcing nemusí být pouze nástrojem na snížení IT 

rozpočtu. Dupont především nechtěl investovat příliš mnoho peněz do IT zařízení. 

CSC učinilo dle názoru Dupontu velmi výhodnou investici do IT infrastruktury a 

mimo jiné podstatně vylepšilo existující serverovny, které pak využívali i další 

klienti CSC, což naopak pokrylo investice CSC do těchto serveroven. Dupont tak 

získal možnost využívat těchto nových a zlepšených zařízení, aniž by do nich 

musel investovat. 

Mezinárodní smlouvy o IT outsourcingu mají výhodu nižších transakčních 

nákladů, ale také nevýhodu zvýšeného rizika při sestavování smlouvy.  Pokud se 

do smlouvy zahrnou veškeré země, kde firma operuje, je prakticky nemožné 
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definovat veškeré potřebné detaily, na to jich je příliš moc. Dupont by už zpětně 

neřešil vše najednou, nýbrž po částech. Avšak v současné době Dupont stále 

využívá služeb IT outsourcingu firem CSC a AC. 
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3 ANALÝZA IT OUTSOURCINGOVÝCH ROZHODNUTÍ 

A JEJICH VÝSLEDKŮ 

V této kapitole se budu věnovat analýze IT outsourcingových rozhodnutí a 

smluv na základě dat z dotazníků připravených M. Lacity a L. Willcocksem
42

. 

Tato data obsahují odpovědi 76 firem ve Spojených Státech, Británii, Evropě a 

Austrálii ohledně 116 rozhodnutí týkajících se IT outsourcingu v období od roku 

1992 do roku 2000. 

3.1 POPIS DAT 

Tato data byla získána rozhovory s 271 osobami – autoři se dotazovali 

vždy několika příslušníků od každé společnosti, výsledkem čehož získali více 

perspektiv na jednotlivá rozhodnutí o IT outsourcingu. Mezi dotazovanými bylo 

56 manažerů dodávek, 64 IT manažerů, 52 ředitelů informačních činností, 45 

vedoucích pracovníků a 24 konzultantů a jiných IT odborníků. 
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Obr 5. Pozice 271 dotazovaných osob 

 

Zdroj: Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology 

Outsourcing: In Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na 

http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 

Z dostupných dat jsem využila těchto kategorií: 

 Rozsah outsourcingu – zda se jedná o totální outsourcing, 

selektivní outsourcing nebo totální insourcing. 

 Garant – kdo přijímá rozhodnutí o IT outsourcingu: vedoucí 

pracovník, IT manažer nebo oba. 

 Proces zhodnocení nabídek – žádné nabídky, pouze externí 

nabídky nebo porovnání externí a interní nabídky 

 Délka smlouvy – krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé smlouvy 

 Typ smlouvy – detailní, detailní s nedostatky, volný, smíšený 
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Během analýzy budu zkoumat vliv těchto proměnných na následující 

kategorie: 

 Očekávaný výsledek – zda firma očekává nějaké úspory 

nákladů, jaký procentuální podíl úspor očekává, nebo firma 

očekává jiné benefity 

 Skutečný výsledek – očekávání byla naplněna, očekávání nebyla 

naplněna nebo byla naplněna částečně. 

3.1.1 PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ 

Z DOTAZNÍKU 

3.1.1.1 Příklad pozitivního výsledku 

Komerční banka v USA (označená v dotazníku jako BANK1) 

zaznamenala výrazný pokles výdělků na konci osmdesátých let, což donutilo 

vedení této firmy poohlédnout se po možnostech, jak výrazně snížit firemní 

náklady. IT manažer dostal za úkol snížit roční výdaje na informační technologie 

o 25 milionů dollarů. IT manažer najal externí IT konzultanty pro zhodnocení IT 

nákladů firmy a ve výsledku bylo zjištěno, že velká část nákladů se investovala do 

provozu serveroven, které byly velmi zastaralé na daný moment.  

IT manažer se rozhodl, že investice do modernizace serveroven, proto 

firma najala externího poskytovatele IT outsourcingu, který převzal správu 

serveroven. Smlouva byla uzavřena na 10 let s očekávaným snížením nákladů o 

15 až 18 %. IT manažer měl v úmyslu vypracovat velmi detailní smlouvu a najal 

za tímto účelem několik IT poradců a právníků. Během prvního roku vybraný 

poskytovatel přestěhoval systém firmy do jedné ze svých serveroven v Atlantě. IT 
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Očekávání na snížení nákladů se naplnilo, jelikož měsíční náklady poklesly o 

15%
43

.  

3.1.1.2 Příklad smíšeného výsledku 

Na rozdíl od firmy BANK1, americká letecká společnost (označená 

AERO1) naplnila svá očekávání ohledně IT outsourcingu pouze částečně. Firma 

AERO1 utrpěla obrovské ztráty v devadesátých letech kvůli snížení rozpočtu na 

vojenskou obranu. Společnost nutně potřebovala propustit podstatný počet 

zaměstnanců, aby se ubránila krachu. IT outsourcing se zde projevil jako velmi 

atraktivní varianta. Jistý poskytovatel IT outsourcingu nabídl firmě 300 miliónů 

dollarů a převod 1500 zaměstnanců výměnou za desetiletou smlouvu v hodnotě 3 

miliard dollarů. 4 roky po uzavření smlouvy se projevily smíšené výsledky. 

V důsledku této smlouvy se zlepšila finanční situace firmy díky okamžitému 

poskytnutí peněz, které firma nutně potřebovala a zároveň se zlepšila 

infrastruktura zahnutá ve smlouvě (operační systémy, sítě, telekomunikace). 

Avšak další body smlouvy nefungovaly zdaleka tak dobře a byly zrušeny během 

prvního roku spolupráce firmy a poskytovatele IT outsourcingu. Firma AERO1 

prohlásila, že společnosti, se kterou uzavřela outsourcingovou smlouvu, chyběla 

dostatečná obchodní znalost pro správu strategických technických systémů. 

Zákazník se navíc nechtěně ocitl v situaci, kdy přenechal poskytovateli IT 

outsourcingu monopol na správu svých informačních technologii – firma AERO1 

chtěla provést upgrade paměti svých počítačů, za který si jejich současný 

poskytovatel chtěl účtovat 2500 dollarů za kus, načež se AERO1 rozhodla pořídit 

si stejný upgrade od jiného poskytovatele za 1000 dollarů za kus. Současný 
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poskytovatel na to reagoval tak, že odmítl podporovat všechny stroje, které byly 

upgradovány, jelikož obsahovaly cizí hardware
44

. 

3.1.1.3 Příklad negativního výsledku 

Americké společnosti (uvedené v dotazníku jako DIVERSE1, CHEM1 a 

RUBBER), které využily totálního outsourcingu, nedosáhly naplnění svých 

očekávání. Nejočividnějším příkladem úplného selhání je hrozba soudního sporu a 

předčasné ukončení smlouvy. Ačkoli IT outsourcing v těchto třech společnostech 

selhal z odlišných důvodů, předčasné ukončení smlouvy je jasným indikátorem 

neúspěchu
45

. 

3.2 PŘEDBĚŽNÁ ANALÝZA DAT 

Dostupná data poskytují informace o 116 rozhodnutích týkajících se IT 

outsourcingu. Klíčovými body jsou očekávání společností a jejich naplnění či 

nenaplnění. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny procentuální podíly naplněných, 

nenaplněných a částečně naplněných očekávání
46

. 

  

                                                 
44

 Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology Outsourcing: In 

Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 

45
 Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology Outsourcing: In 

Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 

46
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očekávání, především z důvodu příliš krátké platnosti smlouvy na moment provedení průzkumu. 
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Obr 6. Statistika naplnění očekávání (celkem 116 případů) 

 

Zdroj: Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology 

Outsourcing: In Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na 

http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 

3.2.1 STUPEŇ IT OUTSOURCINGU 

Jak jsem zmiňovala v předchozí části, v daném souboru 116 rozhodnutí 

jsou zastoupeny tři stupně IT outsourcingových rozhodnutí. Některé společnosti 

využívaly téměř výhradně své interní IT zdroje pro správu svých IT systémů, jiné 

se naopak rozhodly jít do dlouholetých mnohamiliardových smluv s externím 

poskytovatelem, který pak pokrýval prakticky všechny jejich potřeby týkající se 

informačních technologií. Mnohé společnosti však nezvolily ani jednu z těchto 

variant a vydaly se po zlaté střední cestě selektivního outsourcingu. Kritéria pro 

zařazení jednotlivých IT outsourcingových rozhodnutí byla následující: 

 Totální outsourcing: více než 80% IT rozpočtu přenecháno 

externímu poskytovateli 

 Totální insourcing: alokace více než 80% IT rozpočtu do interního 

systému 
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  Selektivní outsourcing: firma využívá externího poskytovatele, ale 

nechává správu 20%-80% IT rozpočtu interně.  

Na základě dostupných dat lze říct, že takové firmy přenechávají 

externímu poskytovateli IT outsourcingu 20%-30% IT rozpočtu. Co se týče firem, 

které volily totální outsourcing či insourcing, ve většině případů se jednalo o 

jednoho poskytovatele, ať už interního či externího. Avšak daný poskytovatel pak 

velmi často využíval pod-smluv. 

Obr 7. Stupeň outsourcingu (102 rozhodnutí
47

) 

 

Zdroj: Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology 

Outsourcing: In Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na 

http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 

3.2.1.1 Selektivní outsourcing 

Firmy, které zvolily selektivní outsourcing, měly největší úspěch 

s ohledem na naplnění očekávání – 77% takových rozhodnutí vedlo k naplnění 
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většiny svých očekávání ohledně IT outsourcingu. Volba selektivního 

outsourcingu umožnila firmám vybírat nejefektivnější možnost v případě 

jednotlivých IT funkcí a procesů. 

Procesy, jejichž správa byla většinou přenechána externímu poskytovateli, 

byly například správa serveroven, vývoj a podpora softwaru, telekomunikace, sítě 

a podpora systémů. Externí poskytovatelé většinou dokázali zajistit tyto produkty 

a služby levněji, než firemní IT manažeři. Volba selektivního outsourcingu byla 

tedy často prostředkem, který umožňoval přesunout větší podíl firemních zdrojů 

na důležitější procesy. 

3.2.1.2 Totální outsourcing 

Firmy, které zvolily totální outsourcing, dosahovaly naplnění svých 

očekávání méně často v porovnání s těmi, které volily outsourcing selektivní. 

Pouze 11 z 29 takových rozhodnutí dosáhlo naplnění většiny svých očekávání. 

Přibližně 27% rozhodnutí zahrnujících tento stupeň outsourcingu, dosáhlo 

smíšených výsledků, kde část klíčových očekávání byla naplněna, ale zároveň 

další klíčová očekávání naplněna nebyla. Příkladem tohoto případu je výše 

zmíněná firma AERO1
48

. 

V ostatních 10 případech, kde bylo možné pozorovat konečný výsledek, 

většina očekávání nebyla naplněna. Příčinou toho byly následující problémy: 

 Dodatečné poplatky za služby nezahrnuté ve smlouvě či služby, o 

kterých si firmy myslely, že jsou zahrnuty ve smlouvě 

 Skryté náklady (např. poplatky za převod softwarových licencí) 

 Fixní ceny, které v pozdějších letech smlouvy začaly převyšovat 

tržní ceny 
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 Neschopnost přizpůsobit smlouvu k obchodním či technologickým 

změnám bez dodatečných nákladů 

 Nedostatečně inovativní poskytovatel 

3.2.1.3 Totální insourcing 

Rozhodnutí, zahrnující totální insourcing, se ukázala jako převážné 

úspěšná (76%), avšak tento úspěch je povětšinou způsoben strachem 

z outsourcingu. Hrozba externí konkurence byla často jediným pohonným 

zdrojem motivujícím změnu rigidních IT systémů, zavedení nových taktik 

snižujících náklady a poskytnutí produktů na obstojné úrovni. Pokud měli interní 

IT manažeři potřebnou motivaci, mohli být dokonce úspěšnější, než externí 

poskytovatelé, jelikož oproti externím poskytovatelům nemuseli brát v potaz svůj 

zisk a navíc už měli dostatek zkušeností se specifickými firemními systémy a 

aplikacemi. 

Obr 8. Stupeň outsourcingu vs. naplnění očekávání (102 rozhodnutí
49

) 

Stupeň outsourcingu 

Ano, většina 
očekávání 
naplněna 

Ne, většina 
očekávání 

nenaplněna 
Smíšené 
výsledky Celkem 

Totální outsourcing 11 (38%) 10 (35%) 8 (27%) 29 

Totální insourcing 13 (76%) 4 (24%) 0 (0%) 17 

Selektivní outsourcing 43 (77%) 11 (20%) 2 (4%) 56 

Celkový počet rozhodnutí 67 25 10 102 
Zdroj: Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology 

Outsourcing: In Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na 

http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 
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Avšak bez potenciální hrozby outsourcingu totální insourcing zřídkakdy 

dosahoval naplnění očekávání. Ve čtyřech dostupných případech neúspěchu 

interní IT manažeři propagovali neměnnost současného IT systému a jeho 

překáželi neustálému zlepšování. IT manažeři často využívali příkladů selhání IT 

outsourcingu, aby mohli odmítnout veškerá jednání s externími poskytovateli IT 

outsourcingu. 

3.2.2 GARANT IT OUTSOURCINGU 

Garantem outsourcingu se rozumí osoba, která přijala rozhodnutí týkající 

se IT outsourcingu. Na základě postavení těchto osob ve firmě jsem je rozdělila 

do dvou skupin – IT manažeři a vedoucí pracovníci. Navíc jsou zde případy, kdy 

bylo rozhodnutí přijato za spolupráce zástupců obou skupin. Je tedy vhodné 

prozkoumat, rozhodnutí kterých garantů měla největší úspěch. 

Obr 9. Garant IT outsourcingu (102 rozhodnutí
50

) 

Garant outsourcingu 

Ano, většina 
očekávání 
naplněna 

Ne, většina 
očekávání 

nenaplněna 
Smíšené 
výsledky Celkem 

Vedoucí pracovník 12 (43%) 10 (36%) 6 (21%) 28 

IT manažer 20 (71%) 6 (22%) 2 (7%) 28 

Oba 35 (76%) 9 (20%) 2 (4%) 46 

Celkový počet rozhodnutí 67 25 10 102 
 

Zdroj: Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology 

Outsourcing: In Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na 

http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 
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Na základě dostupných dat lze jednoznačně říci, že nejlepší výsledky 

přinesla rozhodnutí přijatá spoluprací IT manažerů a vedoucích pracovníků 

(76%). Úspěšná rozhodnutí týkající se IT outsourcingu vyžadují kombinaci vlivu 

spojeného s vysokým postavením ve firmě a technických znalostí a dovedností. 

První faktor pomáhá efektivněji implementovat ve firmě nutné radikální změny ve 

velkém měřítku a technické znalosti zas umožňují vypracovat adekvátní návrhy na 

smlouvu, ocenit nabídky externích poskytovatelů a následně sjednat optimální 

smluvní podmínky. 

3.2.3 PROCES ROZHODOVÁNÍ 

V případě rozhodovacího procesu se dala dostupná data roztřídit do těchto 

skupin: 

 Žádné oficiální nabídky: Firma učinila rozhodnutí týkající se IT 

outsourcingu, aniž by oficiálně žádala o nabídky externích 

poskytovatelů. 

 Jedna až dvě externí nabídky: Firma si vyžádala externí nabídky a 

srovnala jednu či dvě s výkonem svého současného interního IT 

systému. 

 Tři až čtyři externí nabídky: Firma si vyžádala externí nabídky a 

srovnala tři až čtyři nabídky s výkonem svého současného 

interního IT systému. 

 Srovnání externí a interní nabídky: Firma si vyžádala externí 

nabídky, ale zároveň umožnila internímu IT oddělení vytvořit 

alternativní nabídku, kterou následně srovnala s nabídkami od 

externích poskytovatelů. 

Data ukazují, že nejúspěšnějším rozhodovacím procesem je ten, který 

umožnil IT oddělení konkurovat svou nabídkou s externími poskytovateli (83%). 

Možným důvodem je to, že IT oddělení mělo možnost zohlednit a využít praktiky 
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uvedené v nabídce externího poskytovatele. Pokud však tedy měli IT manažeři 

kapacitu pro zlepšení fungování IT systému firmy, proč tak neučinili již dříve?  

V některých případech IT manažeři nemohli snížit náklady, protože se 

jednotlivá oddělení firmy bránila sjednocení jejich IT systémů, standardizaci 

softwaru a podobným taktikám, které by odebrali jednotlivým oddělením část 

kontroly nad svými systémy. 

V jiných případech jednoduše chyběla motivace pro změnu, která by 

narušila sice ne příliš efektivní, ale spokojené fungovaní zavedených praktik. 

Obr 10. Proces rozhodování (102 rozhodnutí
51

) 

Proces rozhodování 

Ano, většina 
očekávání 
naplněna 

Ne, většina 
očekávání 

nenaplněna 
Smíšené 
výsledky Celkem 

Žádné oficiální nabídky 11 (55%) 9 (45%) 0 (0%) 20 

Srovnání externí a interní 
nabídky 10 (83%) 1 (8,5%) 1 (8,5%) 12 

Jedna až dvě externí 
nabídky 8 (42%) 6 (32%) 5 (26%) 19 

Více než tři externí 
nabídky 38 (75%) 9 (17%) 4 (8%) 51 

Celkový počet rozhodnutí 67 25 10 102 
 

Zdroj: Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology 

Outsourcing: In Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na 

http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 
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 Vypustila jsem 14 rozhodnutí, u kterých nebyla uvedena míra naplnění očekávání 
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3.2.4 DÉLKA SMLOUVY 

U této proměnné je očividně třeba zjistit, zda délka smlouvy dokáže 

nějakým způsobem ovlivnit naplnění očekávání firem ohledně IT outsourcingu. 

Pro větší přehlednost a snazší zpracování jsem rozdělila různé délky smluv na tři 

kategorie – do tří let, mezi čtyřmi a osmi lety a delší než 8 let. 

Největší procento úspěšnosti dle dostupných 85 rozhodnutí měly smlouvy 

krátkodobé (87.5% z nich vedlo k naplnění očekávání). Možnými důvody k tomu 

mohly být menší nejistota, větší motivace pro poskytovatele outsourcingu 

předvést co nejefektivnější výkon, možnost rychlejší nápravy chyb a větší 

pravděpodobnost toho, že zákazník dostane cenu, která se shoduje s cenou tržní.  

Jak jsem zmínila výše, příčinou úspěšnosti krátkodobých smluv je stálá 

přítomnost nejistoty – IT systémy se relativně rychle mění a podmínky, určené ve 

smlouvě, mohou být optimální na začátku, ale zdaleka nemusí být po uplynutí 

jednoho či dvou let, nemluvě o delší době, tudíž krátkodobé smlouvy jsou více 

flexibilní vůči změnám. 

Zvýšená motivace poskytovatele poskytnout co nejlepší služby také není 

nepochopitelná – zákazník může lehce odmítnout prodloužení smlouvy a změnit 

poskytovatele, pokud nebude se svým současným poskytovatelem spokojen. Je 

dokonce možné říci, že čím bližší je konec smlouvy, tím lepší jsou poskytované 

služby. 

Dále, pokud je smlouva krátkodobá, může zákazník dostatečně rychle 

napravit chyby, které vyjdou najevo po zavedení outsourcingu. Častým příkladem 

je nedostatečně detailní smlouva. Pokud je smlouva dlouhodobá, nemá zákazník 

šanci zjištěné chyby rychle opravit. 

A nakonec, krátkodobé smlouvy jsou dobrou zárukou toho, že zákazníkovi 

budou účtovány tržní ceny – konkurence v oblasti IT outsourcingu se zvyšuje a je 

pravděpodobné, že se ceny na jednotlivé produkty mohou časem snižovat. Pokud 
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tedy zákazník podepíše dlouhodobou smlouvu na fixní částku, bude ji platit i 

v případě, že během dalších let cena daného produktu sníží na polovinu. 

Fixní ale nemusí být jen cena, ale například i množství poptávaného zboží. 

Problém nastává ve chvíli, kdy se firma rozhodne využívat jiný typ hardwaru, ale 

podle smlouvy musí zakoupit dané minimum hardwaru, určeného smlouvou. 

Obr 11. Délka smlouvy (85 rozhodnutí
52

) 

Délka smlouvy 

Ano, většina 
očekávání 
naplněna 

Ne, většina 
očekávání 

nenaplněna 
Smíšené 
výsledky Celkem 

0 až 3 roky 28 (87,5%) 4 (12,5%) 0 (0%) 32 

4 až 8 let 19 (59 %) 10 (32 %) 3 (9%) 32 

9 a více let 8 (38 %) 6 (29 %) 7 (33 %) 21 

Celkový počet rozhodnutí 55 20 10 85 
 

Zdroj: Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology 

Outsourcing: In Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na 

http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 

3.2.5 TYP SMLOUVY 

Většina IT outsourcingových smluv se zakládá na tom, že zákazník platí 

určitou fixní částku výměnou za poskytnutí předem definovaných IT produktů a 

služeb. Tyto smlouvy dělíme na: 
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 Vypustila jsem 31 rozhodnutí, u kterých nebyla uvedena míra naplnění očekávání nebo 

délka smlouvy 
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 Detailní: smlouva obsahuje zvláštní body definující rozsah 

poskytovaných služeb, úroveň těchto služeb, měřítka výkonu a 

pokuty za nenaplnění požadované úrovně. 

 Volné: takové smlouvy neobsahují výše uvedené body, ale 

jednoduše stanoví, že poskytovatel musí opakovat veškerou IT 

činnost zákazníka z předchozího roku, akorát tak musí činit s 10%-

30% úsporou nákladů. 

 Smíšené: ze začátku se chovají jako smlouvy detailní, ale jelikož 

účastníci takových smluv nedokážou definovat potřebné detaily i 

v dlouhodobém ohledu, tak se po několika letech projeví jako 

volné. 

Obr 12. Typ smlouvy (85 rozhodnutí
53

) 

Typ smlouvy 

Ano, většina 
očekávání 
naplněna 

Ne, většina 
očekávání 

nenaplněna 
Smíšené 
výsledky Celkem 

Detailní 45 (77,5%) 9 (15,5%) 4 (7%) 58 

Volná 0 (0%) 7 (100%) 0 (0%) 7 

Smíšená 7 (54%) 2 (15%) 4 (31%) 13 

Detailní s mezerami 2 (28,5%) 3 (43%) 2 (28,5%) 7 

Celkový počet rozhodnutí 55 20 10 85 
Zdroj: Lacity M. C.,Willcocks, L. P (2000).: Global Information Technology 

Outsourcing: In Search of Business Advantage, Appendix B, dostupné na 

http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm 
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 Vypustila jsem 31 rozhodnutí, u kterých nebyla uvedena míra naplnění očekávání nebo 

typ smlouvy 

http://www.umsl.edu/~lacitym/cases.htm
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Jak bylo možné čekat, největší procento úspěšnosti v ohledu naplnění 

očekávání měly detailní smlouvy (77,5% z nich dosáhlo naplnění očekávání). O 

něco méně úspěšné byly smlouvy smíšené, a ještě méně pak detailní smlouvy 

obsahující mezery. Žádná z volných smluv nedosáhla naplnění očekávání, a to ani 

z větší části, ani pouze částečně. Z toho vyplývá, že typ a struktura smlouvy mají 

nezanedbatelný vliv na výsledek IT outsourcingu. 

3.3 EKONOMETRICKÁ ANALÝZA 

Data, se kterými jsem pracovala, obsahují převážně kvalitativní proměnné. 

Zbytek kvantitativních proměnných jsou proměnné diskrétní. Proto jsem veškeré 

proměnné převedla na dummy proměnné.  

Jako optimální model jsem zvolila model lineální pravděpodobnosti 

(LPM). Pro kontrolu a srovnání pak také uvádím binární probit model. 

Dle předběžné analýzy dostupných dat jsem očekávala, že nejvíce 

signifikantními proměnnými, které ovlivňují naplnění očekávání firem ohledně IT 

outsourcingu, budou stupeň IT outsourcingu a typ smlouvy.  

3.3.1 SOUBOR DAT 

Při analýze tohoto souboru dat jsem využila programu GRETL. Pro 

snadnější orientaci uvádím soubor proměnných s popisky. 
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Obr 13. Soubor proměnných s popisky 

 

Zdroj: Gretl 

3.3.2 KORELACE 

Pro zjištění závislostí mezi skutečným výsledkem IT outsourcingu a 

ostatními proměnnými jsem vygenerovala korelační matici. Z prostorových 

důvodů zde uvádím pouze relevantní výřez z této matice. 

Jak je vidět z níže uvedené tabulky, nejviditelnější je vztah mezi 

skutečným výsledkem IT outsourcingu a stupněm outsourcingu, typem a délkou 

smlouvy. 

Konkrétně pak lez říci, že volba selektivního outsourcingu by mohla zvýšit 

pravděpodobnost naplnění očekávání ohledně IT outsourcingu, stejně jako 
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sestavení detailní smlouvy. Sestavení volné smlouvy nebo smlouvy dlouhodobé 

naopak mohou tuto pravděpodobnost snížit. 

Obr 14. Výřez z korelační matice – korelační koeficienty mezi skutečným 

výsledkem a ostatními proměnnými 

  DTypsmlouvy_1 DTypsmlouvy_3 DTypsmlouvy_4 

DSkutecnyvysl_1 -0,3123 0,523 0,1261 

DSkutecnyvysl_2 0,428 -0,3954 -0,2176 

  DProces_4 DProces_2 DProces_3 

DSkutecnyvysl_1 -0,1751 -0,1224 0,0811 

DSkutecnyvysl_2 0,2055 0,1153 -0,2401 

  DDelka_1 DDelka_2 DStupenoutsou_1 

DSkutecnyvysl_1 -0,2135 0,1009 0,0073 

DSkutecnyvysl_2 0,3561 -0,0382 0,0813 

  DStupenoutsou_3 DGarant_1 DGarant_3 

DSkutecnyvysl_1 -0,152 -0,0753 -0,0769 

DSkutecnyvysl_2 0,2921 0,1132 0,1637 

 

Zdroj: Gretl 

3.3.3 MODEL LINEÁRNÍ PRAVDĚPODOBNOSTI 

Jak jsem zmínila výše, hlavním modelem pro analýzu tohoto souboru dat 

jsem zvolila model lineární pravděpodobnosti. 
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Proměnná Y je zde binární a odhadovaná hodnota je pravděpodobnost, že 

Y=1 za daného vektoru x. Zajímá nás ale především β, což je změna 

v pravděpodobnosti toho, že Y nabude hodnoty 1 při dané změně v hodnotě x. 

Avšak v případě tohoto souboru dat nabývají veškeré proměnné X stejně jako 

proměnná Y pouze hodnot 1 a 0, takže je možné říci, že pravděpodobnost Y=1 se 

změní o β, pokud x=1 . 

Na základě údajů z korelační matice jsem zvolila jako proměnnou Y 

dummy proměnnou DSkutecnyvysl_2, která nabývá hodnot 1 v případě, že 

očekávání firmy ohledně IT outsourcingu byla naplněna. 

Nejprve se podíváme na model, obsahující veškeré dostupné proměnné
54

. 

Jak je vidět, tento model obsahuje veškeré proměnné X, s výjimkou 

DStupenoutsou_2, která byla vypuštěna z důvodu kolinearity. 

Ačkoliv koeficient determinace zde dosahuje hodnoty přibližně 0,4, což je 

pro LMP a tento typ dat docela dobrý výsledek, signifikantní (tedy vykazující p-

hodnotu nižší než 0,05) je pouze jedna proměnná – DGarant_1, což nám v tomto 

případě naznačuje, že pokud je iniciátorem IT outsourcingu pouze IT manažer, 

pravděpodobnost naplnění očekávání se zvyšuje o 31%. Dle mých předběžných 

očekávání bych však čekala, že větší vliv na pravděpodobnost naplnění očekávání 

bude mít kombinace IT manažera a vedoucího pracovníka, přitom tato proměnná 

(DGarant3) je pouze slabě signifikantní (p-hodnota mezi 0,10 a 0,5) a dle tohoto 

modelu zvyšuje pravděpodobnost naplnění očekávání pouze o 24%. 
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 Vynechala jsem pouze proměnné představující očekávaný výsledek, jelikož po 

předběžné úvaze a analýze se mi nezdály relevantní. 



 

72 

 

Obr 15. Model 1 – LPM obsahující všechny dostupné proměnné X 

Zdroj: Gretl 

Dále, žádné z proměnných, které podle předběžné analýzy a logického 

předpokladu měly být korelované s danou proměnnou Y, signifikantní nejsou.  

Zkusme tedy vynechat všechny dummy proměnné garanta a procesu 

rozhodování. Pro ověření, zda není tento krok chybný, využiji test sdružené 

signifikance. Ověřuji tedy, zda koeficienty proměnných DGarant_1, DGarant_3, 

DProces_2, DProces_3 a DProces_4 jsou sdruženě nesignifikantní. 

Model 1: OLS, za použití pozorování 1-116 (n = 83) 

Chybějící nebo nekompletní pozorování byla vynechána: 33 

Závisle proměnná: DSkutecnyvysl_2 

Směrodatné chyby robustní vůči heteroskedasticitě, varianta HC1 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 0,360809 0,203036 1,7771 0,07984 * 

DStupenoutsou_3 0,124696 0,173228 0,7198 0,47399  

DTypsmlouvy_1 0,171758 0,17528 0,9799 0,33046  

DTypsmlouvy_3 -0,275922 0,180559 -1,5282 0,13092  

DTypsmlouvy_4 -0,25043 0,206094 -1,2151 0,22834  

DDelka_1 0,141981 0,220487 0,6439 0,52169  

DDelka_2 -0,00893725 0,201165 -0,0444 0,96469  

DGarant_1 0,312375 0,14514 2,1522 0,03478 ** 

DGarant_3 0,242994 0,140602 1,7282 0,08829 * 

DProces_2 -0,274037 0,267158 -1,0257 0,30849  

DProces_3 -0,203279 0,174692 -1,1636 0,24846  

DProces_4 -0,099938 0,142572 -0,7010 0,48561  
 

Střední hodnota závisle 

proměnné 

 0,650602  Sm. odchylka závisle 

proměnné 

 0,479678 

Součet čtvercù reziduí  11,40228  Sm. chyba regrese  0,400744 

Koeficient determinace  0,395665  Adjustovaný koeficient 

determinace 

 0,302035 

F(11, 71)  21,68597  P-hodnota(F)  1,61e-18 

Logaritmus věrohodnosti -35,39326  Akaikovo kritérium  94,78651 

Schwarzovo kritérium  123,8126  Hannan-Quinnovo 

kritétium 

 106,4476 
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Obr 16. Test sdružené signifikance pro proměnné DGarant_1, DGarant_3, 

DProces_2, DProces_3 a DProces_4 (Model 1 vs. Model 2) 

 

Zdroj: Gretl 

Jak je vidět z výše uvedeného výstupu, nulová hypotéza, dle které jsou 

koeficienty vybraných proměnných nulové, nemohla být zamítnuta, a vynechání 

těchto proměnných z Modelu 1 tedy není v rozporu s logikou.  

Obr 17. Model 2 – vynechány proměnné garanta a procesu outsourcingu 

             Zdroj: Gretl 

Model 2: OLS, za použití pozorování 1-116 (n = 83) 

Chybějící nebo nekompletní pozorování byla vynechána: 33 

Závisle proměnná: DSkutecnyvysl_2 

Směrodatné chyby robustní vůči heteroskedasticitě, varianta HC1 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 0,361404 0,181194 1,9946 0,04968 ** 

DStupenoutsou_3 0,199667 0,169316 1,1793 0,24198  

DTypsmlouvy_1 0,0854451 0,188751 0,4527 0,65206  

DTypsmlouvy_3 -0,402853 0,162684 -2,4763 0,01550 ** 

DTypsmlouvy_4 -0,275484 0,215189 -1,2802 0,20437  

DDelka_1 0,28903 0,181525 1,5922 0,11548  

DDelka_2 0,103622 0,16801 0,6168 0,53923  
 

Střední hodnota závisle 

proměnné 

 0,650602  Sm. odchylka závisle 

proměnné 

 0,479678 

Součet čtverců reziduí  12,61033  Sm. chyba regrese  0,407339 

Koeficient determinace  0,331637  Adjustovaný koeficient 

determinace 

 0,278871 

F(6, 76)  49,25720  P-hodnota(F)  3,23e-24 

Logaritmus věrohodnosti -39,57243  Akaikovo kritérium  93,14486 

Schwarzovo kritérium  110,0767  Hannan-Quinnovo 

kritétium 

 99,94714 
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V tomto novém modelu je signifikantní koeficient proměnné 

DTypmlouvy_3, což už není v rozporu s předběžnou analýzou, jelikož dle 

dostupných pozorování mělo sestavení volné smlouvy velký dopad na skutečný 

výsledek IT outsourcingu a soudě podle tohoto modelu snižuje pravděpodobnost 

naplnění očekávání o více než 40%. 

Avšak i zde jsou koeficienty veškerých ostatních proměnných 

nesignifikantní. Obzvláště pak koeficienty proměnných DTypsmlouvy_1 a 

DDelka_2, p-hodnota kterých přesahuje 0,5. Provedu tedy ještě jeden test 

sdružené signifikance na tyto dvě proměnné. 

Obr 18. Test sdružené signifikance pro proměnné DTypsmlouvy_1 a 

DDelka_2 (Model 2 a Model 3) 

 

Zdroj: Gretl 

Jak je vidět z výše uvedeného výstupu, nulová hypotéza, dle které jsou 

koeficienty vybraných proměnných nulové, opět nemohla být zamítnuta, a 

vynechání těchto proměnných z Modelu 2 také není v rozporu s logikou. 

Tento model již vypadá lépe z hlediska signifikance koeficientů 

proměnných, všechny p-hodnoty jsou nižší než 0,05. Nejvíce signifikantní 

(pomineme-li konstantu) je opět koeficient proměnné DTypsmlouvy_3.  
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Obr 19. Model 3 – vynechány DDelka_2 a DTypsmlouvy_1 

Zdroj: Gretl 

Rovnice modelu na základě výše uvedeného výstupy vypadá takto: 

 

Dle Modelu 3 se tedy pravděpodobnost naplnění očekávání zvyšuje o 27% 

v případě volby selektivního outsourcingu, snižuje o 45% při sestavení volné 

smlouvy, snižuje o 35% při sestavení detailní smlouvy s mezerami a zvyšuje o 

21% při volbě krátkodobé smlouvy. 

Tyto výsledky nejsou v rozporu s očekáváními, plynoucími z předběžné 

analýzy a vypadají věrohodně.  

Model 3: OLS, za použití pozorování 1-116 (n = 83) 

Chybějící nebo nekompletní pozorování byla vynechána: 33 

Závisle proměnná: DSkutecnyvysl_2 

Směrodatné chyby robustní vůči heteroskedasticitě, varianta HC1 

  Koeficient Směr. chyba t-podíl p-hodnota  

const 0,453387 0,108924 4,1624 0,00008 *** 

DStupenoutsou_3 0,272605 0,124618 2,1875 0,03170 ** 

DTypsmlouvy_3 -0,453387 0,108924 -4,1624 0,00008 *** 

DTypsmlouvy_4 -0,353583 0,154485 -2,2888 0,02480 ** 

DDelka_1 0,210953 0,0999876 2,1098 0,03808 ** 
 

Střední hodnota závisle 

proměnné 

 0,650602  Sm. odchylka závisle 

proměnné 

 0,479678 

Součet čtverců reziduí  12,74488  Sm. chyba regrese  0,404223 

Koeficient determinace  0,324505  Adjustovaný koeficient 

determinace 

 0,289864 

F(4, 78)  84,82110  P-hodnota(F)  1,29e-27 

Logaritmus věrohodnosti -40,01289  Akaikovo kritérium  90,02579 

Schwarzovo kritérium  102,1200  Hannan-Quinnovo 

kritétium 

 94,88456 

 

 

Pr (DSkutecnyvysl_2) = 0,453387 + 0,272605×DStupenoutsou_3 − 0,453387×DTypsmlouvy_3 

− 0,353583×DTypsmlouvy_4 + 0,210953×DDelka_1 
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Je však třeba ověřit, zda platí podmínka, která je často narušena v případě 

modelu lineární pravděpodobnosti. Je zřejmé, že výsledná pravděpodobnost 

naplnění očekávání nemůže být menší než 0 a větší než 1, což pro LPM není vždy 

platné. Jak je možné pozorovat z Modelu 1 a Modelu 2, v některých případech by 

pravděpodobnost vycházela záporně, což není možné. Je tedy nutné zkontrolovat 

minimální a maximální možnou pravděpodobnost, která vyplývá z Modelu 3. 

V nejhorším případě by zde tedy firma nevybrala selektivní outsourcing, 

sestavila by volnou smlouvu a uzavřela by smlouvu na dobu delší než 3 roky. 

V takovém případě by se pravděpodobnost naplnění očekávání ohledně IT 

outsourcingu rovnala 0%. Minimální hranice tedy není překročena.  

V nejlepším případě by zde firma vybrala selektivní outsourcing a 

sestavila by detailní nebo smíšenou smlouvu na dobu 3 let nebo méně. V takovém 

případě by se pravděpodobnost naplnění očekávání ohledně IT outsourcing 

rovnala téměř 94%, což taktéž nepřekračuje možnou hranici. 

Podívejme se na pár dalších variant a z nich plynoucí pravděpodobnosti 

naplnění očekávání. Dejme tomu, že firma zvolila jedno z extrémních řešení, tj. 

totální outsourcing nebo insourcing a uzavřela detailní či smíšenou smlouvu na 

dobu 3 let nebo méně. V takovém případě by se pravděpodobnost naplnění 

očekávání rovnala 66,4%.  

V případě, že by firma opět volila jeden ze dvou extrémů, ale uzavřela by 

volnou smlouvu na dobu kratší než 3 roky, pravděpodobnost naplnění očekávání 

by se rovnala pouze 21,1%. Kdyby firma za zachování všech ostatních podmínek 

uzavřela místo volné smlouvy detailní s mezerami, zvedla by se tato 

pravděpodobnost na 31,1%. 

Pokud by firma zvolila v současné době nejpopulárnější selektivní 

outsourcing, přitom by ale nevěnovala pozornost detailnosti smlouvy a uzavřela 

by volnou smlouvu na dobu 3 let nebo méně, výsledná pravděpodobnost naplnění 
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jejich očekávání by se rovnala 48,4%. Pokud by ale uzavřela detailní či smíšenou 

smlouvu, avšak na dobu delší než 3 roky, zvedla by se tato pravděpodobnost na 

72,6%. 

Ačkoliv hranice pravděpodobnosti jsou dodrženy a výsledky nejsou 

v rozporu s předběžnou analýzou, nemusí tento model odrážet skutečnost. U 

modelů lineární pravděpodobnosti existuje vždy nebezpečí toho, že jejich 

výsledky odrážejí pouze vztahy, týkající se daného souboru dat a vůbec nemusí 

odrážet obecnou situaci. Pro porovnání těchto výsledků vytvořím probit model. 

3.3.4 PROBIT MODEL 

Probit model není na rozdíl od LPM modelu lineární a jeho rovnice vypadá 

takto: 

 

Proměnná Y je zde taktéž binární a odhadovaná hodnota je 

pravděpodobnost, že Y=1 za daného vektoru x. Avšak koeficient β zde není 

hodnota, o kterou se změní pravděpodobnost toho, že Y=1, ale hodnota, o kterou 

se mění z-hodnota závislé proměnné. Vyhledáním konkrétní z-hodnoty v tabulce 

se pak zjistí pravděpodobnost naplnění očekávání. 

Vytvořme si tedy modely na základě třech předchozích LPM modelů. 

Nejprve model s využitím všech dostupných nezávislých proměnných. 

Co se týče správnosti modelu – McFaddenův koeficient determinace se 

nachází v intervalu od 0,2 do 0,4, což by mělo znamenat, že model je docela 

dobrý, avšak jak je vidět, výsledky jsou podobné s hlediska signifikance – 

pozorujeme signifikantní koeficient u proměnných garanta, ale v tomto modelu 

navíc i u proměnné typu smlouvy. 
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Obr 20. Model 4 – Probit obsahující všechny dostupné proměnné X 

 

Zdroj: Gretl 

Další je na řadě model redukovaný o proměnné DGarant_1, DGarant_3, 

DProces_2, DProces_3 a DProces_4. Opět provedu test sdružené signifikance 

koeficientu daných proměnných.  

Jak je vidět z výše uvedeného výstupu, nulová hypotéza, dle které jsou 

koeficienty vybraných proměnných nulové, nemohla být zamítnuta, a vynechání 

těchto proměnných z Modelu 4 tedy není v rozporu s logikou. 

 

Model 4: Probit, za použití pozorování 3-116 (n = 83) 

Chybějící nebo nekompletní pozorování byla vynechána: 31 

Závisle proměnná: DSkutecnyvysl_2 

Směrodatné chyby QML 

  Koeficient Směr. chyba z p-hodnota  

const -0,232175 0,647146 -0,3588 0,71977  

DTypsmlouvy_1 0,730877 0,502598 1,4542 0,14589  

DTypsmlouvy_3 -6,14232 0,693237 -8,8604 <0,00001 *** 

DTypsmlouvy_4 -0,936952 0,621204 -1,5083 0,13148  

DStupenoutsou_3 0,281223 0,515005 0,5461 0,58503  

DDelka_1 0,680178 0,684211 0,9941 0,32017  

DDelka_2 -0,0411679 0,629578 -0,0654 0,94786  

DGarant_1 1,159 0,514069 2,2546 0,02416 ** 

DGarant_3 0,743157 0,436259 1,7035 0,08848 * 

DProces_2 -1,40042 0,932788 -1,5013 0,13327  

DProces_3 -1,12609 0,695868 -1,6183 0,10561  

DProces_4 -0,64826 0,569386 -1,1385 0,25490  
 

Střední hodnota závisle 

proměnné 

 0,650602  Sm. odchylka závisle 

proměnné 

 0,391588 

McFaddenův koeficient 

determinace 

 0,361078  Adjustovaný koeficient 

determinace 

 0,137644 

Logaritmus věrohodnosti -34,31459  Akaikovo kritérium  92,62918 

Schwarzovo kritérium  121,6553  Hannan-Quinnovo 

kritétium 

 104,2902 

 

Počet 'správně předpovězených' případů = 67 (80,7%) 

f(beta'x) pro střední hodnotu nezávisle proměnných = 0,392 

Test poměru věrohodnosti: Chí-kvadrát(11) = 38,7849 [0,0001] 
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Obr 1. Test sdružené signifikance pro proměnné DGarant_1, DGarant_3, 

DProces_2, DProces_3 a DProces_4(Model 4 a Model 5) 

 

Zdroj: Gretl 

Model pět má o něco nižší McFaddenův koeficient determinace, což je 

výsledkem vynechání několika proměnných, avšak je stále v rozmezí 0,2 až 0,4. 

Obr 2. Model 5 – vynechány proměnné garanta a procesu outsourcingu 

 

Zdroj: Gretl 

Model 5: Probit, za použití pozorování 3-116 (n = 83) 

Chybějící nebo nekompletní pozorování byla vynechána: 31 

Závisle proměnná: DSkutecnyvysl_2 

Směrodatné chyby QML 

  Koeficient Směr. chyba z p-hodnota  

const -0,449495 0,484999 -0,9268 0,35403  

DTypsmlouvy_1 0,296977 0,490672 0,6052 0,54502  

DTypsmlouvy_3 -6,0707 0,449057 -13,5188 <0,00001 *** 

DTypsmlouvy_4 -0,825778 0,635278 -1,2999 0,19365  

DStupenoutsou_3 0,595075 0,494444 1,2035 0,22877  

DDelka_1 1,00028 0,588551 1,6996 0,08921 * 

DDelka_2 0,285527 0,532495 0,5362 0,59182  
 

Střední hodnota závisle 

proměnné 

 0,650602  Sm. odchylka závisle 

proměnné 

 0,392034 

McFaddenův koeficient 

determinace 

 0,288754  Adjustovaný koeficient 

determinace 

 0,158418 

Logaritmus věrohodnosti -38,19891  Akaikovo kritérium  90,39782 

Schwarzovo kritérium  107,3297  Hannan-Quinnovo 

kritétium 

 97,20010 

 

Počet 'správně předpovězených' případů = 62 (74,7%) 

f(beta'x) pro střední hodnotu nezávisle proměnných = 0,392 

Test poměru věrohodnosti: Chí-kvadrát(6) = 31,0163 [0,0000] 

 



 

80 

 

Stejně jako v Modelu 2, kde byly stejné nezávislé proměnné, je i v tomto 

Modelu 5 signifikantní pouze proměnná DTypsmlouvy_3. Prozatím se zdají být 

výstupy obou modelů podobné. Zredukuji tedy Model 5 o proměnné s p-hodnotou 

větší než 0,5, stejně jako v předchozím LPM modelu. 

Nejprve však opět provedu test sdružené signifikance proměnných 

DTypsmlouvy_1 a DDelka_2. 

Obr 1. Test sdružené signifikance pro proměnné DTypsmlouvy_1 a DDelka_2 

(Model 5 a Model 6) 

 

Zdroj: Gretl 

Jak je vidět z výše uvedeného výstupu, nulová hypotéza, dle které jsou 

koeficienty vybraných proměnných nulové, opět nemohla být zamítnuta, a 

vynechání těchto proměnných z Modelu 5 také není v rozporu s logikou. 

V tomto novém modelu se hodnota McFaddenova koeficientu determinace 

téměř nezměnila oproti předchozímu modelu. Co se signifikance koeficientů týče, 

je na tom Model 6 podobně jako LPM Model 3, s výjimkou toho, že konstanta je 

zde nesignifikantní. 
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Obr 1. Model 6 – vynechány DDelka_2 a DTypsmlouvy_1 

 

Zdroj: Gretl 

Hodnoty koeficientů není možné srovnávat přímo, jelikož v probit modelu 

a v modelu LPM mají jiný význam, takže sestavím rovnici a vypočítám několik z-

hodnot pro různá rozhodnutí, ze kterých pak zjistím pravděpodobnost, kterou 

porovnám s výslednou pravděpodobností z Modelu 3 za stejných podmínek. 

 

Stejně jako u Modelu 3 vypočítám nejlepší a nejhorší možnou variantu. 

 Nehorší varianta: z = −6,349983, což znamená, že 

pravděpodobnost naplnění očekávání v tomto případě se blíží nule. 

Model 6: Probit, za použití pozorování 3-116 (n = 83) 

Chybějící nebo nekompletní pozorování byla vynechána: 31 

Závisle proměnná: DSkutecnyvysl_2 

Směrodatné chyby QML 

  Koeficient Směr. chyba z p-hodnota  

const -0,163323 0,279995 -0,5833 0,55969  

DTypsmlouvy_3 -6,18666 0,288717 -21,4281 <0,00001 *** 

DTypsmlouvy_4 -1,08596 0,495587 -2,1913 0,02843 ** 

DStupenoutsou_3 0,804716 0,34875 2,3074 0,02103 ** 

DDelka_1 0,795612 0,391705 2,0311 0,04224 ** 
 

Střední hodnota závisle 

proměnné 

 0,650602  Sm. odchylka závisle 

proměnné 

 0,392273 

McFaddenův koeficient 

determinace 

 0,282010  Adjustovaný koeficient 

determinace 

 0,188912 

Logaritmus věrohodnosti -38,56114  Akaikovo kritérium  87,12229 

Schwarzovo kritérium  99,21649  Hannan-Quinnovo 

kritétium 

 91,98106 

 

Počet 'správně předpovězených' případů = 64 (77,1%) 

f(beta'x) pro střední hodnotu nezávisle proměnných = 0,392 

Test poměru věrohodnosti: Chí-kvadrát(4) = 30,2918 [0,0000] 

 

z = −0,163323 − 6,18666×DTypsmlouvy_3 − 1,08596×DTypsmlouvy_4 + 
0,804716×DStupenoutsou_3 + 0,795612×DDelka_1 

 

Pr (DSkutecnyvysl_2) = Φ(z) 
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 Nejlepší varianta: z = 1,437005, což znamená, že pravděpodobnost 

naplnění očekávání v tomto případě je přibližně 92,5% 

Srovnejme tedy i pravděpodobnosti i pro další varianty. Dejme tomu, že 

firma zvolila jedno z extrémních řešení, tj. totální outsourcing nebo insourcing a 

uzavřela detailní či smíšenou smlouvu na dobu 3 let nebo méně. V takovém 

případě by se pravděpodobnost naplnění očekávání rovnala 73,6%.  

V případě, že by firma opět volila jeden ze dvou extrémů, ale uzavřela by 

volnou smlouvu na dobu kratší než 3 roky, pravděpodobnost naplnění očekávání 

by se stejně jako v nehorším případě blížila nule. Kdyby firma za zachování všech 

ostatních podmínek uzavřela místo volné smlouvy detailní s mezerami, zvedla by 

se tato pravděpodobnost na 32,6%. 

Pokud by firma zvolila v současné době nejpopulárnější selektivní 

outsourcing, přitom by ale nevěnovala pozornost detailnosti smlouvy a uzavřela 

by volnou smlouvu na dobu 3 let nebo méně, výsledná pravděpodobnost naplnění 

jejich očekávání by se opět blížila nule, stejně jako v jiných případech s volnou 

smlouvou. Pokud by ale uzavřela detailní či smíšenou smlouvu, avšak na dobu 

delší než 3 roky, zvedla by se tato pravděpodobnost na 73,9%. 

3.4 VÝSLEDKY 

Předběžná analýza ukázala, že: 

 Selektivní outsourcing a totální insourcing měly větší frekvenci 

úspěšnosti v porovnání s totálním outsourcingem 

 Rozhodnutí inicializovaná spoluprací IT manažera a vedoucího 

pracovníka jsou poměrně úspěšnější, než ta, která jsou 

inicializovaná pouze jedním z nich. Samotní IT manažeři však 

dosahují naplnění očekávání častěji než samotní vedoucí 

pracovníci. 



 

83 

 

 Firmy, které vzaly do úvahy jak externí, tak i interní nabídky, měly 

větší procento úspěšnosti, než ty, které pouze srovnávaly externí 

nabídky se současným IT systémem. 

 Krátkodobé smlouvy měly větší úspěch, než smlouvy dlouhodobé. 

 Detailní smlouvy měly podstatně vyšší frekvenci úspěšnosti, než 

jakékoliv jiné druhy smluv. Volné smlouvy neměly úspěch žádný. 

Dle modelu lineární pravděpodobnosti, obsahující proměnné stupně 

outsourcingu, typu a délky smlouvy, se pravděpodobnost naplnění očekávání 

zvyšuje o 27% v případě volby selektivního outsourcingu, snižuje o 45% při 

sestavení volné smlouvy, snižuje o 35% při sestavení detailní smlouvy s mezerami 

a zvyšuje o 21% při volbě krátkodobé smlouvy. Výsledky tohoto modelu nejsou 

v rozporu s předběžnou analýzou, model navíc splňuje pravděpodobnostní 

kritérium, dle kterého výsledná pravděpodobnost musí spadat do intervalu mezi 0 

a 1. 

V nejhorší variantě na základě tohoto modelu se pravděpodobnost 

naplnění očekávání ohledně IT outsourcingu rovná 0%. V nejlepším případě se 

pravděpodobnost naplnění očekávání ohledně IT outsourcing rovná téměř 94%. 

Výsledky, získané z probit modelu z větší části potvrzují to, co ukázal 

model lineární pravděpodobnosti. Proměnné v obou výsledných modelech (Model 

3 a Model 6) jsou signifikantní, oba modely jsou na základě jejich statistik 

relativně dobré a pravděpodobnosti naplnění očekávání ohledně IT outsourcingu 

v nejhorším a nejlepším případě jsou přibližně stejné (0 a 92,5% pro probit 

model). Stejně tak se podobají pravděpodobnosti naplnění očekávání ve většině 

dalších možných variant rozhodnutí, s výjimkou těch, ve kterých figuruje volná 

smlouva – dle probit modelu (na rozdíl od modelu lineární pravděpodobnosti) 

v případech, kdy firma uzavírá volnou smlouvu je nehledě na další faktory 

pravděpodobnost naplnění očekávání blízká nule. To není v rozporu s předběžnou 

analýzou, ba dokonce je možné říci, že v důsledku toho probit model odpovídá 
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mým očekáváním lépe, než LPM model, jelikož pokud porovnáme jejich výsledky 

s předběžnou analýzou, ve které žádné rozhodnutí, obsahující volnou smlouvu, 

nedosáhlo naplnění očekávání, zdají se závěry plynoucí z probit modelu jako 

relativně logické. 
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ZÁVĚR 

 Trh IT outsourcingu se v posledních letech podstatně rozrost a stále 

pokračuje růst rychlým tempem. Trendy IT outsourcingu se postupem let mění, 

vznikají trendy nové, některé trendy nahrazují trendy starší, jiné trendy 

přetrvávají.  

 V dnešní době stále převládá selektivní IT outsourcing, firmy si obzvlášť 

oblíbily transitivní outsourcing a řídí se zásadou přenechat staré, stabilní 

konkrétně definované procesy třetí straně, zatímco interní IT oddělení se věnuje 

vývoji procesů nových. 

 Outsourcing informačních technologií však stále zůstává problematickou 

oblastí a firmy musí čelit četným rizikům při přenechání správy svých IT systému 

třetí straně. Ačkoliv se počet poskytovatelů IT outsourcingu stále zvyšuje a rozsah 

poskytovaných služeb rozšiřuje, stávají se kvůli tomu rozhodnutí o IT 

outsourcingu čím dál komplikovanější. 

 Já jsem se v této práci pokusila definovat některá klíčová rozhodnutí, která 

musí firmy učinit a následně vymezit na základě dostupných údajů možné 

následky, které mohou z těchto rozhodnutí plynout. Došla jsem mimo jiné k tomu, 

že pokud zákazník chce motivovat poskytovatele k tomu, aby mu nabízel tržní 

ceny a služby na vysoké úrovni, měla by uzavírat smlouvu na kratší období a 

věnovat dost času a pozornosti na vymezení veškerých potřebných detailů. A čím 

delší je doba, na kterou je smlouva uzavírána, tím důkladněji je třeba smlouvu 

vypracovat, jelikož v případě nespokojenosti či nenaplnění očekávání je náročné 

cokoliv měnit. 

Obor IT outsourcingu je stále relativně neprobádanou oblastí 

z akademického hlediska a nabízí se mnoho dalších témat k dalšímu výzkumu, je 

však těžké získat přístup k potřebnému množství dostatečně kvalitních dat, jelikož 

firmy-zákazníci taková data prakticky nezveřejňují a firmy poskytovatelé se 
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zpravidla omezují poskytnutím informací, které jim dělají dobrou pověst. Je tedy 

potřeba investovat mnoho času a financí na dotazování se jednotlivých firem 

ohledně jejich zkušeností s IT outsourcingem, čímž se již zabývala řada vědců či 

profesorů univerzit, avšak ti většinou zveřejní pouze stručné shrnutí a své závěry 

na základě těchto dotazníků.   
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Obavy z IT outsourcingu (označené firmami na 

stupnici od 1 do 5) 

 

Zdroj: Hoffman, R. (2012): "Research: 2012 State of IT Outsourcing", 

InforamtionWeek 
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Příloha 2: Způsob kontroly poskytovatele IT outsourcingu 

 

Zdroj: Hoffman, R. (2012): "Research: 2012 State of IT Outsourcing", 

InforamtionWeek 
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Příloha 3: Jakou změnu kvality a nákladů pociťují firmy po 

zavedení IT outsourcingu 

 

Zdroj: Hoffman, R. (2012): "Research: 2012 State of IT Outsourcing", 

InforamtionWeek 
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Příloha 4: Jaké benefity firmy pociťují po zavedení IT 

outsourcingu (na stupnici od 1 do 5) 

 

Zdroj: Hoffman, R. (2012): "Research: 2012 State of IT Outsourcing", 

InforamtionWeek 

 

Příloha 5: Obsah přiloženého ZIP souboru 

K elektronické verzi této práce je přiložen ZIP soubor obsahující 

následující položky: 

 Dotazníky 76 firem sestavené Lacity a Willcocksem, 2000 

 Soubor .csv sestavený na základě dat z těchto dotazníků pro použití 

v programu Gretl 

 Soubor .gretl relace z programu Gretl 

 

3,3

3,3

3,2

3,2

3

2,9

2,6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Více interních zaměstnanců dostupných pro důležitější 
projekty

Schopnost vykonat projekty, které nebylo možné 
vykonat pouze s interními zdroji

Přístup k odborným znalostem

Snížení nákladů

Možnost vykonávat projekty rychleji

Přeměna IT nákladů na variabilní náklady

Kvalitnější vykonávání projektů
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