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Přístup studenta k zadanému úkolu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Studentka ve své práci dostatečně popsala všechny typy outsourcingu a dalších systémů 
s outsourcingem spojených resp. na něj navazujících. Je zde poměrně podrobně popsán 
rozhodovací systém pro zavedení outsourcingu včetně výčtu rizik, výhod a nevýhod jehož 
součástí je i autorkou podrobně zpracovaná analýza SWOT. Ve výčtu současných metod 
nechyběla ani metoda "Brainstormingu" v současnosti běžně praktikované ve většině 
moderních mezinárodních společností.  Celkově lze říci, že studentka přistoupila k zadanému 
úkolu zodpovědně a snažila se najít nejvhodnější způsoby výpočtů, díky kterým došla ke 
zdárnému cíli zadání. 
 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Výpočty použité v DP, odpovídají reálným hodnotám, které jsou používány ve 
společnosti v rámci optimalizace přeprav. Výsledky popisující úspory nákladů za přepravu 
zavedením systému 3PL jsou nadějné a uskutečnitelné a budou výzvou ke vzniku dalších 
distribučních center v jiných evropských státech.  
 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům: 

Práce (vyjma transportu zboží) nezasahuje do jednotlivých odvětví outsourcingu natolik 
detailně, aby její výsledky byly ovlivněny jakýmikoli předpisy či zákony. Vliv dopravní 
legislativy na národní i unijní úrovni rovněž nebude mít vliv na výsledky DP. 
 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava apod.): 

Studentka nesladila všechny tabulky do stejného formátu. I přesto je DP přehledná a 
úprava vyhovující. 
 

Obsahuje práce originální řešení vhodné pro autorské osvědčení, patent apod.?  NE 

      
 

Připomínky a dotazy k práci: 



Existují ještě další možnosti využití outsourcingu ve společnosti? Jaké? Stručně popsat 
vlastní návrh.  

Nechala se autorka inspirovat výsledky podobného systému u jiných společností? 
V jakém rozsahu je tento typ outsourcingu využíván u nás a ve světě?  
 

Práci klasifikuji stupn ěm:  Výborně minus (1-) 

 

 

V Pardubicích dne 31.5.2012 . 
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