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Předkládaná diplomovápráce se zabýváproblematikou softwarových nástrojů určených pro facility

management. Po úvodní teoretické části, kde jsou vysvětleny jednotlivé definice a přístupy, uvádí autor

softwarové nástroje a technologie, které se v této oblasti používaji. Čtvrtá kapitola uvádí případovou

studii implementace informačního systému určeného pro facility management. Postup implementace je

v práci poměrně stručně vysvětlen, tabulka popisující jednotlivé přínosy je z internetu , pátá kapitola

popisuje konkrétní vybrané činnosti facility managementu, zde autor přináŠí srovnání jednotlivých

procesů před zavedením a po implementaci systému. Práce je jinak pečlivě zpracována. tabulky a

obrázky jsou popsány. Autorův vlastní přínos tkví pouze v porovnání procesů před a po zavedení inf.

systému, a proto práci hodnotím stupněm velmi dobře.
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