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1. Úvod 

Slovo cloud pochází z angličtiny a doslovný překlad znamená mrak či oblak. V IT 

terminologii se jedná o zažitý název, pod kterým si je možno představit komplexní síťové 

prostředí, které zahrnuje veškeré informační technologie. Cloud také může představovat 

pouze jedinou službu, kterou uživatel v dané chvíli využívá. Službou může být software, 

infrastruktura nebo platforma. Uživatel nebo firma může používat buď jen jednu z těchto 

služeb, nebo i její kombinace v rámci potřeby.   

Výhody cloudových služeb pro firmy jsou především ekonomické, které jsou vždy 

prioritní. Náklady na využívání a provoz těchto služeb jsou v porovnání s využitím klasické 

IT infrastruktury natolik nižší, že pro firmy často bývají hlavním impulsem pro jejich 

implementaci. Další výhodou je přístup z kterékoliv pracovní stanice nebo jednotky, která má 

přístup k internetu. Firmám odpadá nutnost potřeby nákupu dodatečného HW vybavení, které 

by bylo nezbytné pro zaměstnance na pracovních cestách. Nesporným pozitivem je vyšší 

zabezpečení dat, která lze v případě cloudu mnohem obtížněji odcizit. Na rozdíl  

od odcizeného pracovního notebooku, který obsahuje citlivá a důležitá data, je konečná ztráta 

v případě odcizeného notebooku s absencí dat pro firmu mnohem méně zničující. Není nutné 

se o poskytované služby starat, firma ušetří za specializované pracovníky, kteří by museli  

na HW i SW provádět nezbytnou údržbu. Zaměstnanci nemusí znát principy funkčnosti těchto 

služeb, jejich povinností je umět s těmito službami pracovat a dokázat se po proškolení 

orientovat ve využití.  

Cílem mé diplomové práce je poskytnout firmě Thermes spol. s r.o. a jejím 

zaměstnancům, ať už odborníkům nebo laikům z hlediska problematiky IT, ucelený přehled 

využití těch nejznámějších služeb technologie cloud computingu. Součástí cíle je i návrh 

inovace informačního systému včetně možné následné implementace ve firmě. Tato součást je 

primárním cílem diplomové práce. Firma by měla získat jednoduché, avšak přehledné shrnutí 

dostupných služeb a programů na trhu, z nichž si může vybrat. Ty nejužitečnější by měla být 

schopna používat ke své každodenní činnosti s ohledem na její pracovní prostředí za účelem 

zjednodušení rutinních akcí pro všechny zaměstnance.    
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2. Teoretická a metodická východiska cloud computingu 

2.1.  Historie cloud computingu 

Ačkoliv by se mohlo počítat stáří této technologie v řádu pár let, skutečnost je taková,  

že historie cloud computingu je starší než u řady jiných technologií. Prvotním nápadem 

na počítačovou síť založenou na technologii cloud pochází ze šedesátých let. Zrodila  

se v hlavě J. C. R. Licklidera, který mimo jiné stojí také za nápadem sítě ARPANET. Hned 

poté byl zmíněn člověkem, který je považován za duchovního otce této myšlenky a je jím 

John McCarthy, profesor z prestižní americké univerzity MIT, který v roce 1961 jako první 

prezentoval myšlenku sdílení počítačových technologií ve stejné logice jako například sdílení 

elektrické energie. Elektrickou energii využívá řada domácností a firem, které disponují 

nejrůznějšími elektrickými spotřebiči. Bylo by náročné najít aspoň jednu domácnost nebo 

firmu, která by si pořizovala vlastní elektrárnu. Mnohem častější je model, kdy jednu 

elektrárnu využívají tisíce a desetitisíce odběratelů, kteří se k ní připojují vzdáleně – pomocí 

elektrorozvodné sítě. Tato analogie je o to geniálnější, že i když v roce 1961 ještě 

neexistovala hardwarová a softwarová virtualizace, týká se i jí. Pro ilustraci a převedení 

tohoto modelu do informačních technologií, funguje elektrárna jako datové centrum 

poskytovatele cloud computingu, elektrorozvodná síť jako Internet. Zrovna pomocí tohoto 

takřka padesát let starého srovnání počítačů a elektřiny a podobných služeb souhrnně 

nazývaných v angličtině utility se cloud computingu někdy říká také Utility computing.  

S vývojem dalších technologií a to zejména zpřístupnění cen HW, internetového pokrytí  

a žádanosti IT v mnoha firmách se dostalo cloudové řešení mezi aktuálně řešené 

problematiky, které jsou nasazovány jak v podnikových tak i uživatelských oblastech. Tentýž 

pojem „Cloud computing“ se vyskytl až v roce 1997 v přednášce Ramnatha Chellapa. Pojem 

„Cloud“ či oblak je přitom pouze popisným vyjádřením schematického obrázku, ve kterém je 

nakreslena infrastruktura poskytovatele Utility computingu. Cloud je totiž historicky využíván 

v telekomunikacích pro zobrazení telekomunikační sítě. A právě z telekomunikací si IT toto 

zobrazení vypůjčilo, neboť v telekomunikacích se koncové stanice připojené do internetu 

zobrazují jako krabičky připojené do oblaku s nápisem Internet a Utility computing právě 

s internetem hodně operuje. Od roku 1997 se tak neříká už Utility computing, ale cloud 

computing. Na myšlence to ovšem nic nemění. Co se trochu změnilo, je určitá standardizace 

názvosloví. Dalším stěžejním rokem vývoje je rok 1999, kdy Salesforce nabídlo řešení 

podnikových aplikací pomocí webových stránek. V roce 2002 společnost Amazon představila 

sadu cloudových služeb. O čtyři roky později (2006) Amazon spustil produkt Elastic compute 
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cloud (EC2) jako komerční webovou službu pro malé firmy a jednotlivce k pronájmu 

počítačů pro jejich vlastní aplikace. Zároveň došlo k používání platebního modelu „pay-per-

use“. Tento platební model můžeme označit za standardní. Rok 2006 byl stěžejní taktéž  

pro společnost Google, která spustila svoje Google Apps. Nejdůležitějším aspektem  

v novodobé historii je určitě Web 2.0, který znamenal změnu podoby internetových stránek. 

Pevný obsah byl zaměněn prostorem pro sdílení a společné vytváření obsahu, na jehož 

podobě se mohli aktivně podílet uživatelé. Byl využíván aktivněji po roce 2004 a taktéž byla 

zprovozněna platforma Google App Engine. V dalších letech se přidávají další známé 

společnosti se svými řešeními a platformami jako například Oracle se Sun Cloud nebo 

Microsoft se svým řešením Microsoft Azure. Cloud computing se začal rozšiřovat a používat  

i mimo podnikovou sféru. Z novodobých služeb stojí za zmínku uložiště Dropbox nebo 

Skydrive. V současné době se tento princip rozvinul do takové míry, že prakticky každý 

uživatel Internetu, jednu z cloudových služeb používá a často o tom ani neví. Téměř každý 

má zřízenou emailovou schránku od známých poskytovatelů jako Google Gmail nebo v ČR 

populární email poskytovaný firmou Seznam a právě tato služba se může pyšnit s přívlastkem 

cloudová.  

 

Obr. 2.1: Historické milníky ve vývoji. Zdroj:cloud.kozirs.cz 

2.2.  Cloud obecně 

Cloud computing představuje způsob zabezpečení výpočetních zdrojů, kde jsou masivně 

škálovatelné IT prostředky poskytované více externím zákazníkům prostřednictvím 

internetových technologií jako služba (Gartner, 2011). Jiná definice rozumí pod pojmem 

cloud computingu IT zdroje a služby plně automatizované a abstrahované od infrastruktury, 

prostřednictvím které jsou poskytovány. Navíc musí být poskytované „na požádání“  

a ve sdíleném prostředí, dostatečně škálovatelném a flexibilním (Lacko, 2012). Cloud 

computing je na Internetu založený jako model vývoje a užití počítačových technologií. 

Služby či programy uložené na serverech Internetu jsou poskytovány za účelem,  

aby uživatelům bylo umožněno k nim přistupovat pomocí webového prohlížeče a mohly být 

využívány téměř odkudkoliv. Uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho používání. 
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Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované 

výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích (Pochyla, 2012). Lze najít další 

definice, které by mohly lépe vystihnout daný pojem, ale není to nezbytné. Pro koncové 

uživatele je vše, co je vně firewallu, jednoduše cloud. Výpočetní prostředky jsou nabízeny  

za úhradu (typicky v desítkách centů za uložený gigabajt dat či hodinu práce CPU) – uživatele 

ovšem zajímá nikoliv infrastruktura samotná, ale služby, které jsou poskytované. Cloud 

computing již není v informačních technologiích žádným nováčkem, používáme tuto 

funkcionalitu každý z nás, aniž bychom si to často uvědomovali. Ať už se jedná  

o jednotlivého uživatele nebo společnost. 

Jednoduché uživatelské rozhraní, které využívá rozšířené programy a protokoly, činí 

cloud computing velmi zajímavým pro okamžité použití nejen pro velké uživatele (firmy),  

ale i pro malé (soukromé) uživatele (Pužmanová, 2008). Cloud computing představuje 

nastupující trend, který je podobně jako například Web 2.0 založen na už existujících  

a ověřených technologiích. Měl by zpřístupňovat každý element IT infrastruktury jako službu 

na vyžádání: operační systémy, aplikace, úložiště, servery, zařízení a správu obchodních 

procesů.  

Cloud computing je vyvrcholením trendu využívání aplikací bez toho, abyste museli mít 

cokoliv nainstalované na svém počítači. K aplikacím, službám a údajům můžeme přistupovat 

odkudkoliv, kdykoliv a prakticky z libovolného klientského prostředí, zahrnující široký výběr 

mobilních zařízení. Není nutné investování ani správa prostředí. Koncoví uživatelé jen 

„konzumují“ požadovanou funkcionalitu, nepotřebují tedy znát žádné technické detaily,  

co se děje pod povrchem. Uživatel, který přistupuje k elektronické poště přes webové 

rozhraní nebo pracuje s dokumenty prostřednictvím cloudových služeb, nemusí mít žádné 

znalosti o cloudu, a už vůbec ne kontrolu nad jeho infrastrukturou. Cloud je velmi komplexní, 

ale vůči uživateli se tváří jako nepřítomný, vše proto, aby uživatele nic nevyrušovalo a mohl 

se v klidu soustředit na práci. Proto uživateli stačí umět ovládat jednoduché a intuitivní 

uživatelské rozhraní.  
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Obr. 2.2: Využití Cloud computing technologie. Zdroj: http://www.gts.cz/sluzby/cloud/virtual-hosting-environment 

 

Základním atributem všech služeb cloud computingu by měla být schopnost poskytovat je 

„na vyžádání“ ve formě a objemu, které jsou adekvátní okamžitému požadavku zákazníka. 

Proto se poskytovatelé řízených cloudových služeb většinou snaží zabezpečit automatizované 

zřizování prostřednictvím tzv. samoobslužných portálů bez potřeby komplikované 

komunikace se zákaznickým centrem. Z hlediska klienta může být někdy obtížné poznat, 

které služby jsou poskytovány prostřednictvím cloudu a které už ne. Například webový  

e-mail. My jakožto klienti, vidíme pouze rozhraní – a na druhé straně u poskytovatele  

se nachází dost věcí, o kterých nemusíme mít ani tušení. Třeba jeden vyhrazený server 

provádějící příslušné operace. Nebo jen část serveru, který většinu svého výkonu věnuje 

nějaké zcela odlišné činnosti. Naskytuje se možnost více serverů, které jsou vzájemně 

propojeny a podílejí se na potřebných operacích s tím, že pokud jejich kapacita přestane 

stačit, přidají se bez problému servery další. O existenci cloudu se uživatel dozví  

jen z prohlášení poskytovatele služby. Zde nastává potenciální problém v tom, že špatně 

navržené řešení může velmi rychle narazit na své výkonnostní limity. Naopak dobře 

rozvržený systém může mít téměř neomezenou kapacitu. Služby cloudu si lze pořídit 

v různých podobách od řady různých dodavatelů. Konkrétní značky jsou zmíněny dále.  

Pro začátek jsou představeny obecně aplikace typu e-mailového klienta, on-line kancelářský 

balík a podobně. Jejich uživatel po nezbytné úvodní konfiguraci dostává k dispozici hotové 

aplikace, ke kterým přistupuje prostřednictvím webového prohlížeče. Jinou formu cloudových 

služeb představuje poskytnutí serverové/cloudové infrastruktury pro provozování vlastních 

aplikací. Ty nejznámější poskytovatele budou uvedeni. Cloud poskytuje neomezený výkon 

přesně podle potřeb uživatelů. Vše se samozřejmě odvíjí od nároků uživatelů, tudíž pojem 
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„neomezený“ nemusí platit vždy, ale je nutné považovat nároky uživatelů za omezené 

v nějaké reálné míře.  

 Naplněním vizí cloud computingu je maximálně spolehlivá IT infrastruktura, která  

by z pohledu uživatele byla stejně jednoduchá jako další služby, které si platí. Stačí si službu 

objednat a používat v takovém rozsahu, v jakém potřebujeme. Když službu nepoužíváme, nic 

neplatíme. Služba musí splňovat účel, pro jaký byla vytvořena a kromě těchto vlastností  

by měla být spolehlivá, vysoce kvalitní a cenově nenákladná. Cloudové technologie pronájmu 

dokáží pružně nabídnout více zařízení, vyšší výkon, větší přenosové pásmo po dobu zvýšené 

zátěže. Podobná pružnost je možná pouze díky technologii virtualizace, která tvoří podstatu 

cloudu. Zde je důležité zmínit, že samotná virtualizace ještě neznamená cloud. I když cloudy 

nabízejí možnost spouštět virtuální servery, neznamená to, že každý poskytovatel virtuálních 

serverů je zároveň cloudem. Důležité rozdíly jsou právě v nabídce dalších virtualizovaných 

služeb, do kterých jsou zahrnuta úložiště a databáze.  

2.3.  Výhody a nevýhody cloud computingu 

Je zřejmé, že cloud computing začali prosazovat giganti IT průmyslu. IT paradoxně  

se právě svým rychlým vývojem začalo ubírat směrem, který nebyl pro výrobce počítačů  

a ostatního hardware ideální. Naskytla se šance, která byla výhodou jak pro cloud computing, 

tak pro velké společnosti. Nejvýznamnějšími výhodami jsou: 

 Rychlé nasazení – cloud přináší koncepci centralizované platformy, která je kdykoliv 

připravená k použití, stačí si službu samoobslužně zřídit. Najednou dostaneme přístup 

ke všem dostupným prostředkům i k výpočetnímu výkonu s relativně rozumnými 

náklady,  

 Vysoká flexibilita – přístupové zdroje mají virtuální charakter, výsledný potenciál 

cloudu není limitován výkonností a kapacitou lokálních nebo vzdálených počítačů. 

Prvotní a současně největší předností pro nás samotné je dostupnost dat. Nejsme 

omezeni jedním počítačem (nebo obecně jednou klientskou stanicí), ale k našemu 

internetovému úložišti jsme schopni se připojit z jakéhokoli zařízení, které se dostane 

na internet, přičemž ze všech zařízení pracujeme se stejnými daty. Pokud tedy máme 

počítač v práci, počítač doma, chytrý telefon a třeba tablet, vždy se dostaneme  

ke stejným datům. Můžeme tak postupovat v rozdělané práci, rozpracovaném projektu 

nebo můžeme procházet uložené obrázky, 
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 Sdílení zdrojů – sdílení hardwarových prostředků umožňuje lépe distribuovat výkon 

mezi jednotlivé uživatele. Tato docela často opomíjená vlastnost přináší velké výhody 

za situace, kdy je potřeba, aby s jedním typem dat pracovalo více lidí v jeden okamžik. 

Další pozitivum je eliminace nadměrných příloh v e-mailových zprávách. Jednoduše 

umístíme data do cloudového úložiště a přidělíme dané složce (nebo jednotlivým 

souborům) odpovídající oprávnění (explicitně, nebo pomocí unikátního URL).  

Do posílaného emailu pak již vložíme odkaz a příjemce si data zobrazí u sebe  

na počítači, může s nimi pracovat, případně si je stáhnout, 

 Eliminace nákladů na správu a údržbu – eliminujeme podstatnou část aktivit 

spojených s údržbou jako projektování, výběr softwarových a hardwarových 

platforem, prostorů i personálu. Firma si může vše pronajmout (HW, SW a služby)  

a náklady jsou pouze na vybavení klientů, nastavení přístupových technologií  

a přesuny dat, 

 Časová nenáročnost – infrastruktura je v cloudu už hotová a není nutné ji instalovat, 

 Úspory v oblasti spotřeby energie – lepší využívání elektrické energie eliminací 

plýtvání,  

 Zálohování, zabezpečení a dostupnost dat - vysoké procento poskytovatelů datových 

úložišť na internetu zaručuje dostupnost dat, jejich pravidelné zálohování a kvalitní 

zabezpečení. Obzvlášť bezpečnost dat je často diskutovaným tématem, avšak  

s ohledem na dnešní možnosti šifrování se jedná spíše o zbytečné obavy. Pokud jsou 

naše data v cloudu navíc regulérně zálohována, je jejich uchovávání často  

i bezpečnější (s ohledem na potencionální ztrátu dat), než by tomu bylo v našem 

počítači, pokud data pravidelně nezálohujeme, nemáme nakonfigurovaný prostor  

z více disků, 

 Základní datová kapacita zdarma - neplatí to vždy, ale v naprosté většině případů 

dostaneme po registraci u poskytovatele cloudového úložiště základní prostor, za který 

není potřeba platit. Pokud je naším hlavním cílem datová kapacita pro firmu, počítá  

se zde s dodatečnými náklady. 

Významnost cloudu pro malé firmy není zanedbatelný, protože z něj mohou 

několikanásobně těžit. Hlavním kladem cloudu pro malé firmy jsou určitě profesionální 

technologie, které si malá firma zpravidla sama nemůže dovolit. Pokud menší společnost 
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začne využívat některé cloudové služby, dostává se tím do profesionálního prostředí, které  

si dříve pořizovaly jen velké firmy – profesionální místnost serveru (diesel agregát, 

klimatizace, zabezpečení, požární ochrana), profesionální hardware v podobě zdvojených 

systémů, kvalitních diskových, v rámci softwarového vybavení jsou využívána clusterová 

řešení, bezpečnostní prvky i přístupový software, jako je například Citrix. Pokud  

se společnost rozhodne pro využívání komplexní služby cloudů, je zahrnuta i správa hardwaru 

a virtualizace systémů, aplikací, monitoringu, helpdesku a zálohování. Z tohoto aspektu 

význam spočívá nejen v úspoře času při zavádění jednotlivých služeb, které kdyby měly být 

zaváděny in-house, nebyly by v určitých společnostech zavedeny vůbec, ale také právě  

v dostupnosti profesionálního prostředí. Mezi hlavní benefity patří neodmyslitelně i úspora 

nákladů, a to jak těch investičních, tak provozních. 

 Je více než pravděpodobné, že lze najít i další benefity, které z technologie cloud 

computingu plynou, nicméně i tato technologie má řadu nevýhod, z nichž zmíníme 

především: 

 Závislost na poskytovateli – zákazník využívající cloud ztrácí možnost rozhodovat, 

který software a kterou verzi používat. Uživatelé musí počítat i s možností,  

že poskytovatel může zdražit ceny služeb, to se pro nekomerční použití většinou týká 

dokupování úložné kapacity, a dokonce i s krajní možností, že poskytovatel může 

zkrachovat. U společností jako je Google nebo Microsoft je ovšem velice 

nepravděpodobné, že by k takové situaci mohlo dojít. Pro uživatele je vhodné,  

aby umístily svá data do cloudových úložišť více poskytovatelů, protože v jejich 

případě za prostory pro základní potřebu neplatí, 

 Nedůvěra – cloud computing je stále relativně zánovní pojem v IT. Zatím neexistují 

dlouhodobá a spolehlivá doporučení ohledně používání technologie cloudu.  

A i samotné používání přes Internet vyvolává hodně otázek ohledně bezpečnosti dat. 

Na druhé straně jsou zde dlouhodobé zkušenosti se službami, které se poskytovaly 

přes web jako služba, například mailhostingem, ještě předtím, než se pojem cloud 

etabloval (Lacko, 2012), 

 Méně funkcí a horší komfort uživatelského rozhraní – cloudové řešení většinou 

poskytuje méně funkcí v porovnání s desktopovým, i přesto že se situace neustále 

mění a vývojáři přicházejí s neustálými vylepšeními. Samozřejmě to není způsobeno 

možnostmi serverů v datových centrech, ty jsou prakticky neomezené, ale omezeními 
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vyplývajícími z protokolu http, který je základním pilířem webu. Tato omezení jsou 

dnes do značné míry překonaná pomocí technologií AJAX, Flash, Silverlight,  

 Menší stabilita – ani tato výhrada se netýká datových center a technologií v nich 

instalovaných, spíše naopak. Datová centra momentálně představují  

to nejspolehlivější, co si v IT jsme schopni představit. Problém je v připojení. 

Software, ke kterému přistupujeme online, může občas fungovat pomaleji, nebo 

vůbec, v případě že selže internetové připojení, 

 Legislativní problémy – tyto problémy vyplývají z toho, že poskytovatel a konzument 

služby sídlí v různých zemích s různými právními normami. Například společnost 

sídlící v USA nebo poskytující služby z USA jsou povinny podstoupit data klienta 

vládě, což může představovat pro zákazníky mimo USA problém. Podobně je  

to s povinností ochrany osobních údajů. Lékař, který si chce uložit svou agendu  

i do cloudu, musí s tímto aspektem počítat.  

Pokud bychom chtěli výhody a nevýhody vyplývající z využívání technologie cloud 

computingu porovnat, mohlo by se zdát, že jsou zastoupeny shodně ve stejném počtu. Vzato 

z hlediska pravděpodobnosti výdrže, větší šanci například na záchranu dat má cloud než 

klasické PC. Alespoň v tomto případě, kdy cloud computing přináší okamžitou dostupnost 

dokumentů a výpočetní kapacity kdykoliv a odkudkoliv bezpečnost dat před viry a jinými 

hrozbami. Pokud na klasickém počítači selže pevný disk, je vysoce pravděpodobné,  

že přijdeme o všechna data. Na druhé straně pravděpodobnost, že by podobná situace nastala 

v cloudu, je téměř nulová. V datovém centru jsou všechny údaje zálohované, a navíc je možné 

díky virtualizaci úkol, případně celý virtuální počítač ze serveru, který má poruchu, okamžitě 

přesunout na jiný server, a to bez přerušení poskytování služeb, tímto si uživatel toto 

přerušení neuvědomí. V případě ztráty nebo krádeže klientského zařízení, tedy notebooku  

či tabletu, se škoda dá vyčíslit jen hodnotou daného zařízení. Jeho majitel totiž nepřijde  

o žádné dokumenty ani údaje. Obnovení agendy uživatele po takovéto události, stejně jako  

po koupi novějšího a modernějšího zařízení, je prakticky okamžité, úplně odpadá potřeba 

migrace dat ze starého zařízení. 
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Výhody Nevýhody 

Rychlé nasazení Závislost na poskytovateli 

Vysoká flexibilita Nedůvěra 

Sdílení zdrojů Méně funkcí a horší komfort uživ. rozhraní 

Eliminace nákladů na správu a údržbu Menší stabilita 

Časová nenáročnost Legislativní problémy 

Úspory v oblasti spotřeby energie Nutnost stabilního síťového připojení 

Zálohování, zabezpečení a dostupnost dat Omezená datová kapacita zdarma 

Základní datová kapacita zdarma  
Tab. 2.1: Výhody a nevýhody cloud computingu. Zdroj: Vlastní zpracování. 

2.4.  Model nasazení 

Díky znalostem SOA a virtualizace, jsme nyní schopni se zaměřit na celkovou 

architekturu cloudu. Architektura cloudu se velmi podobá filozofii systému UNIX zahrnující 

rozmanité komponenty, které spolupracují přes celá rozhraní. Je nutné zmínit, že model 

nasazení cloud computingu reprezentuje servisně orientovaný mechanismus řízení  

a přiřazování zdrojů. Předtím, než budou zmíněny jednotlivé modely nasazení, je důležité  

si uvědomit možné charakteristiky, které budou požadovány k realizaci daného systému. Není 

výjimkou, že podmínky architektury cloudu se budou lišit s požadavky na aplikace, pro které 

je cloud využíván:  

 Veřejný cloud computing (Public cloud computing) - Někdy je označován jako 

klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je poskytnuta a nabídnuta 

široké veřejnosti výpočetní služba (Pochyla, 2010). Veřejným cloudem je například 

Skype nebo Seznam.cz a to z důvodu, že je určen pro celou populaci nebo pro velký 

počet klientů. Pro všechny většinou poskytuje stejnou nebo velmi podobnou 

funkcionalitu. Podobá se outsourcingu, ale musí splňovat všechny charakteristiky 

cloud computingu. Schopnost poskytovat prostředky na vyžádání, elasticky  

a samoobslužně, síťový přístup a také měřitelnost spotřebované služby v rámci 

sdíleného fondu prostředků. Záleží jen na rozhodnutí daného poskytovatele, které 

prostředky zpřístupní kterému zákazníkovi, a proto může být služba zabezpečená  

i nezabezpečená a prostředky mohou, ale nemusí být federovány s jinými 

(soukromými) prostředky, 
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  Obr. 2.3: Příklad nasazení veřejného cloudu. Zdroj: cloud.korzis.cz 

 

 Soukromý cloud computing (Private cloud computing) - Cloud je v tomto případě 

provozován pouze pro organizaci, a to buď organizací samotnou, nebo třetí stranou 

(Pochyla, 2010). Službu poskytuje firma sama sobě, přesněji IT oddělení ji poskytuje 

pro ostatní organizační složky firmy, případně ji pro konkrétní firmu nebo organizaci 

poskytuje třetí strana. Poskytovaná infrastruktura je vytvořena na virtuálních strojích 

ve vlastním privátním datovém centru (Lacko, 2012),  

 Hybridní cloud computing (Hybrid cloud computing) – Hybridní cloudy kombinují  

jak veřejné, tak soukromé cloudy. Navenek vystupují jako jeden cloud, ale jsou 

propojeny pomocí standardizačních technologií. Jedná se o prostředí, které je 

vytvořeno federací a sdružením prostředků z privátního cloudu určité organizace  

s prostředky od jiného poskytovatele, 

 Komunitní cloud computing (Comunity cloud computing) – Jedná se o model, kdy je 

infrastruktura cloudu sdílena mezi několika ogranizacemi, skupinou lidí, kteří  

ji využívají. Tyto organizace může spojovat bezpečnostní politika, stejný obor zájmu.  

Pro malé firmy a organizace do 100 serverů, jsou privátní cloudy neúměrně drahé 

v porovnání s veřejnými.  
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Obr. 2.4: Modely nasazení. Zdroj: http://www.cleverandsmart.cz/wp-content/uploads/private-public-hybrid-
community-cloud-400x300.jpg 

V malých firmách bude upřednostňován privátní cloud, který je pro firmy tohoto typu 

nejvhodnější. Impuls ke vzniku tohoto modelu nasazení byl ze strany firem, kdy hlavně velké 

firmy přesunuly část infrastruktury, a tím i výpočetního výkonu a úložných kapacit  

do velkých datových center. Eliminovaly tak vysoké provozní náklady, roztříštěnost 

decentralizované infrastruktury, datová centra byla více „green“, jak tvrdí Lacko (2012,  

s. 243) a tudíž byla schopna ušetřit více energie. S masivním zahájením virtualizace se tento 

proces ještě více zefektivnil, takže najednou byly k dispozici volné kapacity, které se daly 

nabídnout dalším subjektům. Technologie a filozofie privátního cloudu umožňuje nový, 

výkonný způsob zajištění základů pro podnikání – naší infrastruktury a aplikací. Technologie 

privátního cloudu nabízejí nebývalé možnosti škálování, zařizování, automatizace  

a flexibility. Privátní cloud je implementace služeb cloudu s využitím prostředků vyhrazených 

pro naši organizaci, které se mohou nacházet uvnitř naší organizace nebo mimo ni. Při využití 

privátního cloudu získáme většinu výhod, které nabízí veřejný cloud computing, včetně 

samoobslužných funkcí, škálovatelnosti a pružnosti. Navíc máme stoprocentní možnost 

kontroly a přizpůsobení díky vyhrazeným prostředkům. Mezi hlavní atributy privátních 

cloudů patří samoobslužnost, automatizovaná správa, škálovatelnost a vysoká dostupnost.  

 Od klasického hostingu se cloud computing odlišuje hlavně tím, že nabízené služby 

jsou poskytované pružně, na základě aktuálních potřeb zákazníka a mohou být dočasné. Podle 

aktuálních potřeb je možné měnit parametry využívaných služeb, a to samoobslužně. 

Zákazník je schopen nasadit a spustit libovolný software, který může obsahovat operační 

systémy a aplikace. Nemusí se starat o řízení základní cloudové infrastruktury, ale má  
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kontrolu nad operačními systémy, úložišti a nasazením aplikací. V některých případech může 

disponovat neomezenou kontrolou vybraných síťových komponent.  

2.4.1. Výhody a nevýhody privátního cloudu 

Mezi největší výhody privátních cloudů patří možnost adekvátní operativní reakce  

na požadavky dnešního dynamického byznysu. Reakce na změny v obchodní politice může 

být doslova okamžitá. V praxi to znamená jinými prostředky prakticky nedosažitelné rychlé 

zprovoznění IT služeb na podporu byznysu. Pokud bychom přišli s požadavkem  

na co nejrychlejší zprovoznění internetové aplikace, v klasickém IT by to znamenalo pro nás 

nákup, instalaci a konfiguraci nových serverů a jejich zapojení do existující infrastruktury, 

což trvá několik dní nebo i několik týdnů. S využitím privátního cloudu je možné uvedený 

scénář zprovoznit za několik minut potřebných ke konfiguraci vitruální infrastruktury.  

Nevýhodou můžou být vysoké náklady na provoz. Platí se čistě za spotřebovaný čas a zdroje, 

což je většinou výhoda. Otázkou je, zda se služba od určitého objemu dat a požadavků 

neprodraží nebo zda nenarazíme na nějaký limit, který bychom v případě, že bychom měli 

vlastní řešení, nemuseli řešit. Z technologického pohledu nelze říci, že by správa dat v cloudu 

přinášela problémy, se kterými by si technický personál s běžně dostupnými nástroji nebyl 

schopen poradit. Rozšířenějšímu využití cloudu pro firemní aplikace proto stojí v cestě spíše 

obavy o svěření dat externímu poskytovateli služeb, eventuálně legislativní omezení, účinné 

typicky pro správu dat státní správy a dalších organizací. Data jsou přemisťována  

pro uživatele do neznáma a s tím vyvstávají otázky typu: Kdo k nim může mít přístup?  

Co když dojde k problému s HW? Nepřijdu o svá data? 

   

 

Obr. 2.5: Náhled na Cloud computing z právního hlediska. Zdroj:http://cloud.kozirs.cz/img/06.png 
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2.5.  Bezpečnostní rizika 

Bylo definováno 7 bezpečnostních rizik Cloud computingu (Gartner, 2008): 

 Privilegovaný přístup uživatele – V případě, že data opouštějí infrastrukturu 

společnosti, vyvstávají zde rizika. V tomto případě dochází k outsourcingu. Nutným 

krokem je snaha zjistit si co nejvíce informací o společnosti, kde se data budou 

nacházet. Mezi tyto informace se řadí jednotlivé přístupové protokoly a taktéž  

i fyzické osoby. V případě využití úložišť například u společnosti Google je možné 

označit míru zabezpečení mnohonásobně vyšší než je běžně v podnikové sféře. 

Největším nedostatkem stále zůstává uživatel s nedostatečným důrazem na ochranu  

a volbu přístupových údajů, 

 Dodržování předpisů – Za svá data si je zodpovědný uživatel. Většina větších 

a spolehlivých poskytovatelů je podrobována externím auditům. Zároveň taktéž 

nebudeme jako poskytovatel uchovávat v tajnosti jak data zabezpečit. V případě,  

že nabízející firma není schopna doložit sumarizační data z jednotlivých auditů, 

vyplývá z toho jediný závěr a to ten, že se jedná o nedůvěryhodnou společnost.  

Už z této skutečnosti nebudeme mít zájem jako zákazník, který si platí za nejvyšší 

bezpečnost dat,  

 Segregace dat – Data jsou většinou ukládány dohromady s daty ostatních zákazníků. 

Jak je známo, šifrování není neprolomitelné. Navíc v případě selhání může dojít  

ke zničení dat nebo omezit jejich dostupnost. Poskytovatel řešení by měl jasně 

předložit, že na šifrovacích protokolech pracovali skuteční odborníci a následně  

i jejich otestování, 

 Poloha dat - V případě ukládání dat s využitím veřejného cloudu je možné se dostat  

do situace, kdy nebude možné zjistit, kde se data nachází fyzicky. Společnosti typu 

Amazon, Google a Microsoft svá jednotlivá data centra částečně zveřejnila  

a to na úroveň zemí. Gartner navrhuje zjistit si jednotlivé jurisdikce, s jakými data 

budou ukládána. Do smlouvy s provozovatelem je dobré doplnit informace  

o dodržování jednotlivých požadavků ukládání dat pro konkrétní zemi, 

 Investigativní podpora – Zkoumání nevhodné či nelegální činnosti je v Cloud 

computingu prakticky nemožné. Cloudové služby je velice obtížné vyšetřovat, protože 
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logovací data pro mnoho uživatelů můžou být umístěna a rozšířena přes měnící  

se hostitele a datová centra. Tudíž je velmi obtížné provádět šetření. Společnost  

by od svých poskytovatelů cloudového řešení měla vyžadovat podporu konkrétních 

typů šetření a to s podložením, že provider má s tímto typem šetření zkušenosti, 

 Obnova dat – Momenty, kdy technika zradí, jsou celkem časté. Gartner uvádí,  

že řešení, která postrádají schopnost obnovení dat a aplikací jsou vystavena velkému 

riziku selhání. Je dobré si zjistit, zda je možná kompletní obnova dat a současně  

za jakou dobu je to možné, 

 Dlouholetá životnost – Poskytovatel řešení by se neměl dostat do problému nebo být 

zakoupen jinou společností. Současně je nezbytné mít jistotu, že data budou dostupná 

i v případě nastání této události. Gartner doporučuje zjistit si u svých potenciálních 

dodavatelů, zda jsou schopni získat data zpět a ve formátu, který je schopný dostat  

do replikované aplikace. 

2.6.  Distribuční modely cloud computingu 

Distribuční model se zabývá tím, co je v rámci služby nabízeno, obvykle software  

nebo hardware či jejich kombinace.  

2.6.1. Infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service, Iaas) 

IaaS je modernější termín, který nahradil původní HaaS (Hardware as a Service). 

Tento model předpokládá poskytování virtualizované infrastruktury. Obvykle jde o pronájem 

hardware v dojednané konfiguraci ve virtualizované podobě. Poskytovatel řešení je 

zodpovědný za dodávku objednaného výpočetního výkonu a propojení pomocí sítí, zákazník 

si následně instaluje operační systémy a zprovozní vše sám dle svých požadavků. Zákazníci 

se zbaví starostí a investičních nákladů souvisejících s nákupem a provozem serverů, úložišť 

nebo síťové infrastruktury. Kupují si je jako službu. Typickým příkladem takového modelu 

jsou lokální poskytovatelé, kteří jsou schopni pronajímat předem definované hardwarové 

konfigurace, případně připraví konfiguraci na míru. Příkladem může být Microsoft Hyper-v 

Cloud. O všechny problémy související s provozem hardwarové infrastruktury se u tohoto 

modelu stará poskytovatel. Model IaaS je výhodný například pro firmy, které mají nakoupené 

softwarové licence, ale nechtějí vázat kapacity na hardware. Stejným způsobem funguje i role 

Virtual Machine ve službě Windows Azure. IaaS lze rovněž využít v rámci privátního cloudu. 
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Společnosti mohou IaaS použít k rychlému vytváření nových verzí aplikací. Modelování  

na vyžádání pomocí zdrojů virtualizace vytváří z IaaS postačující dostatek pro jakýkoliv 

byznys.  

 

Obr. 2.6: IaaS model poskytuje základní hardware (servery a úložiště). Klient musí instalovat a poté 

spravovat svůj operační systém, databázový software a podpůrný software. Zdroj: Cloud Computing: Concepts, 
Technology & Architecture. 

Hlavními společnostmi poskytující IaaS, jejich služby a následné výhody z nich 

plynoucí bezesporu jsou: 

2.6.2. Amazon Web Services (AWS) 

Pokud chceme dát přednost službám veřejného cloudu a potřebujeme k jeho cloudovému 

řešení nikoliv hotové aplikace, ale výpočetní výkon, pak nejspíš při zkoumání dostupných 

možností nemineme nabídku společnosti Amazon, která nabízí jednu z nejznámějších služeb 

tohoto typu. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) je službou, která uživateli poskytuje 

škálovatelnou výpočetní kapacitu podle jeho potřeb. Platit budeme za skutečně spotřebované 

zdroje, respektive za dobu běhu příslušné instance a za přenesená data. AWS, neboli Amazon 

Web Services , je v současnosti pravděpodobně nejrozvinutější cloud, minimálně co do počtu 

a šíře nabízených služeb. AWS se skládají z mnoha služeb, které si mohou zákazníci 

pronajmout téměř nezávisle na sobě. Amazon ve svých Web Services nabízí celou řadu 

služeb, od čistě počítačových až po obchodní. Zmíníme alespoň následující kategorie a jejich 

služby: 

Výpočetní služby 

 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) – Jedná se o službu virtuálních serverů. 

K dispozici je mnoho předpřipravených instalací virtuálních strojů, od čistých systémů 
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po komplexní řešení. Tato služba odpovídá zhruba běžným virtuálním serverům,  

až na to, že pronájem se účtuje po hodinách (Malý, 2011), 

 Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) – je webovou službou která umožňuje 

podnikům, výzkumníkům, data analytikům a vývojářům jednoduše a cenově přístupně 

zpracovat objemná data, 

 Auto Scaling – hlídá za nás zatížení EC2 instancí a v případě potřeby dokáže přidat 

nové nebo odpojit nepoužívané. Tuto službu uživatel ocení např. u aplikací, kde  

se v průběhu dne, týdne nebo jiného časového období výrazně mění zatížení. 

Doručování obsahu 

 Amazon CloudFront – Se službou S3 souvisí CloudFront – ten využijeme v případě, 

že je pro naši aplikaci nezbytné, aby data byla k dispozici pro uživatele rychle a aby 

nebyla závislá na jednom centru. CloudFront nabízí službu CDN, tedy síť  

pro distribuci obsahu. Ta funguje podobně jako jiné CDN, např. Akamai – 

požadovaný obsah je zkopírován do různých data center po celém světě, takže 

požadavky na data obslouží nejdostupnější datové centrum (ve většině případů 

geograficky nejbližší). Data jsou uložena v geograficky oddělených lokacích a budou 

dostupná i při selhání některého data centra, i při výpadku spojení. Technicky je 

CloudFront nadstavbou nad S3 – pouze určíme, která úložiště z S3 chceme 

distribuovat přes CloudFront a systém se postará o překopírování.  

Výhodami této služby je rychlost – používání sítí v okrajových lokacích  

po celém světě, Amazon CloudFront ukládá do mezipaměti kopie statického obsahu 

uživatele, snižuje prodlevu při stahování dat a poskytuje uživateli vysokou, trvalou 

propustnost přenosu dat potřebnou k doručení velkých objektů koncovým uživatelům.  

Databáze 

 Amazon SimpleDB - U webových aplikací je mnohdy značně důležitější schopnost 

uložit data tak, abychom s nimi mohli dál pracovat, než se je snažit vložit do pevně 

dané datové struktury. Amazon interně používá právě takovou NoSQL databázi  

na principu key-value – je jím právě SimpleDB. Databáze SimpleDB umožňuje uložit 

data, najít data a zase je přečíst, a to na základě nějakého klíče. Nekontroluje jejich 
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formát, což na jednu stranu umožňuje mnohonásobně vyšší dostupnost a propustnost, 

na druhou stranu klade nároky na obslužnou aplikaci.  

Databáze SimpleDB používá jednoduchou strukturu dat. Na nejvyšší úrovni je 

uživatelský účet (account). V každém účtu se data dělí do domén (domains).  

Do domén jsou ukládány položky (items). Každá položka má v rámci domény unikátní 

identifikátor (name) a může mít až 256 atributů (attributes). Atributy pak nabývají 

určité hodnoty (value). Amazon pro výklad používá příměru k tabulce z tabulkového 

procesoru (tabulkou je zde míněno to, co známe z Excelu, nikoliv databázovou 

tabulkou). Doména odpovídá listu dokumentu, položky jsou řádky, atributy sloupce 

a hodnoty pak konkrétní políčka (Malý, 2010). V případě, že bychom chtěli  

tyto pojmy vztahovat k řízení systémů báze dat, tak doména bude zhruba odpovídat 

databázové tabulce, položka záznamu, atributy budou odpovídat sloupcům. Ovšem je 

nezbytné, že tato analogie je velmi volná a to především z důvodu, že struktura dat 

není pevně daná. Omezením, které je nutné zmínit, je konzistence. Veškeré domény 

jsou ukládány, kvůli vysokým nárokům na trvanlivost dat, odolnost proti výpadkům  

a rychlost přístupu, v několika kopiích. Amazon uvádí, že v běžných případech jsou 

data změněna ve všech kopiích zhruba do jedné sekundy, ale současně dodává,  

že v případě značné zátěže může tato doba narůst. Není řečeno na jak velkou dobu,  

ale je zaručeno, že nakonec jsou data zapsána. SimpleDB nabízí dva přístupy  

ke konzistenci dat pro čtecí operace: Konzistentní čtení a Časem konzistentní čtení 

(Consistent read a Eventually consistent read). V případech, kdy na konzistenci 

opravdu záleží, lze specifikovat konzistentní čtení (pomocí parametru ConsistentRead 

true – v takovém případě je zaručeno, že data reflektují všechny předcházející 

zápisové operace, které byly ukončeny úspěšně. 

K SimpleDB je možné přistupovat prostřednictvím dvou API – REST a SOAP. 

Tato API nabízejí několik základních operací, jejichž funkci není ani nutné 

vysvětlovat, jelikož jejich jména jsou samo vysvětlující: 

o CreateDomain – vytvoření domény, 

o DeleteDomain – smazání domény, 

o ListDomains – výpis existujících domén, 

o DomainMetadata – informace o doméně, počty položek, atributů, velikost, 
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o PutAttributes – zápis dat k položkám, 

o GetAttributes – čtení atributů ze zadané položky, 

o DeleteAttributes – odstranění atributů z položky, 

o Select – obdoba dotazu SELECT ze SQL. 

 Amazon Relational Database Service (RDS) – Uživatelům, kteří skutečně potřebují 

relační databázi, nabízí AWS službu RDS, tedy hostovanou databázi, nicméně je 

možné si spustit např. MySQL v EC2 instanci. Amazon nabízí návody pro migraci 

databáze z Oracle nebo z MySQL do RDS.  

Deployment aplikací a správa cloudu 

 AWS Elastic Beanstalk - Tato služba zjednodušuje nasazení aplikace – spustí potřebné 

služby, nastaví servery a její provozování. Kontroluje průběžně vytížení systému 

a podle potřeby zapíná či vypíná další instance, za chodu může měnit dynamicky 

parametry služeb, sleduje fungování aplikace zákazníka a může ho upozornit  

na problémy. Jde vlastně o obdobu řízených služeb u serverů, 

 AWS CloudFormation – V případě spouštění nového webu založeného na oblíbeném 

databázovém produktu, znamená to zhotovit nové instance, nové úložiště, nainstalovat 

software na EC2 servery, spustit databázové stroje, nastavit je. Jedná se o spoustu 

administrátorské práce. Tuto práci může ušetřit právě CloudFormation, pomocí něhož 

si můžeme vytvořit „šablony služeb“ – tedy předpřipravené složení serverů a služeb 

AWS, včetně load ballancerů1, databází, úložišť. Spuštění nového webu se stejnou 

konfigurací je pak mnohem snazší. 

E-Commerce 

 Amazon Fulfillment Web Service (FWS) - Pokud je naše podnikání založeno  

na dodávání fyzického zboží, může se nám hodit služba fulfillmentu, což je, 

zjednodušeně řečeno, služba, které předáme připravené zboží, a řekneme, komu se má 

poslat kolik kusů a čeho. Podle objednávky je pak zboží zabaleno a posláno.  

Pro poslání pěti kousků týdně se asi nevyplatí, ale v situaci, kdy budeme pokrývat celý 

svět, stojí rozhodně za zvážení. I pro tuto službu platí, že je snadno integrovatelná  

                                                             
1 Load ballancer (z angličtiny vyvažování zátěže) 
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s dalšími službami AWS, to znamená, že o zaslání na určitou adresu může přes jasně 

definované rozhraní požádat přímo aplikace, na základě zaplacené objednávky. 

Zprávy a synchronizace 

 Amazon Simple Queue Service (SQS) - U rozměrných webových aplikací, které jsou 

založené na současném zpracování požadavků, je klíčová synchronizace akcí. Pokud 

vše zařizuje jeden server, je snadné si v jeho rámci ohlídat např. vytvoření náhledu 

z nahraného obrázku apod. Pokud ale webová aplikace běží třeba na pěti stejných 

serverech, kde všechny obsluhují uživatelské požadavky, včetně uploadů2  

a zpracování náhledů zprostředkovává jiný stroj, je potřeba mít centrální místo  

pro komunikaci, nějakou frontu zpráv, které si budou jednotlivé stroje mezi sebou 

předávat a řídit tak práci. Právě k tomu slouží SQS – je to jednoduchá služba  

pro výměnu zpráv mezi servery v rozsáhlých systémech, 

 Amazon Simple Notification Service (SNS) – Na podobném principu jako předchozí 

služba pracuje i SNS – služba pro posílání notifikací. Namísto posílání zpráv  

„do fronty“ se zde zasílají upozornění přihlášeným příjemcům. Ti tak nemusí 

kontrolovat ustavičně frontu, jestli nečekají nové požadavky, 

 Amazon Simple Email Service (SES) – Jedná se o službu, která rozesílá e-maily. 

U webových služeb typu e-shopů je rozesílání mailů charakteristickou částí jejich 

činnosti. Pomocí SES lze toto rozesílání zjednodušit a spojit např. se statistikou 

úspěšnosti doručování. 

Monitorování 

 Amazon CloudWatch – Monitoruje kromě EC2 i další služby (EBS, RDS, load 

ballancery) a pomocí připravených scénářů dokáže odpovídat na konkrétní situace 

a automatizovat některé činnosti.  

Sítě 

 Amazon Route 53 – V situaci kdy bude naše aplikace tvořená větším množstvím 

serverů, je na místě začít uvažovat o provozování vlastního DNS. A stejně  

                                                             
2 Upload (z angličtiny nahrávání dat do systému, používá se anglický ekvivalent) 
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tak můžeme jej rozběhnout na virtuálním stroji v EC2, nebo můžeme využít 

dedikované služby Amazonu, v tomto případě konkrétně Route 53, 

 Amazon Virtual Private Cloud (VPC) – Ačkoliv se to může jevit jako zbytečné, VPC 

umožňuje vytvoření svého vlastního „cloudu v cloudu“, konkrétně virtuální 

izolovanou síť v rámci AWS. Na tomto místě může být definována, jako u fyzických 

sítí, vlastní topologie a vlastní adresace. Pomocí VPN ji můžeme spojit např. s firemní 

sítí a využívat tak výhod cloudu i privátních sítí zároveň. V případě VŠB lze rovněž 

přistupovat k databázím pomocí připojení VPN, 

 Elastic Load Balancing – Při rozdělení zátěže na více strojů potřebujeme zařízení, 

které bude přidělovat požadavky jednotlivým strojům. V AWS je k tomu určena 

služba Elastic Load Ballancing. Její úlohou je přesměrovávat požadavky uživatelů 

podle zatížení jednotlivých strojů. 

Platby a účtování 

 Amazon Flexible Payments Service (FPS) – Pokud hovoříme o zaplacené objednávce, 

FPS umožňuje akceptovat platby od zákazníků. Platby jsou vyřizovány Amazonem 

a zákazník může využít třeba platební karty. Poté je služba opět integrována s AWS, 

 Amazon DevPay – V případě že prodáváme řešení v AWS, nabízíme například nějaké 

aplikace „as a service“, usnadní nám DevPay účtování strojového času našim 

zákazníkům. Když budeme nabízet nějaké řešení na míru, můžeme jej provozovat 

v AWS a zákazníkům účtovat poplatky. Výběr peněz zprostředkovává Amazon. 

Úložiště 

 Amazon Simple Storage Service (S3) – Služba poskytuje téměř neomezený prostor. 

Využijeme ji samotnou nebo pro některé další služby (EC2 si do S3 ukládá obrazy 

virtuálních disků, CloudFront očekává v S3 data pro CDN3). S3 si můžeme představit 

jako jednoduchý webový server, kde jsou uložené soubory. Tyto soubory mohou být 

dostupné přes internet, a to jak přes web (klasickou http adresou), tak přes BitTorrent, 

což oceníme zejména v situaci, kdy potřebujeme dostat mezi uživatele velké objemy 

dat, např. instalační disky. K souborům můžeme přistupovat přes API, např. z aplikace 

běžící v EC2 nebo jinde. Poslední novinka umožnila nastavit chování úložiště S3 tak, 

                                                             
3 CDN = Content Delivery Network. Zdroj: zdrojak.cz 
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že funguje jako webový server. To znamená, že disponuje indexovým souborem, který 

je poslán při požadavku bez zadaného souboru. 

 

Obr. 2.7: Logo webových služeb společnosti Amazon. Zdroj: http://www.mcmahonweb.com/wp-

content/uploads/2010/11/logo_aws.gif 

 Základní pojmy, s kterými se u S3 setkáme, jsou object, bucket a key: 

o Object – Je základní jednotka „uložené informace“ – skládá se z vlastních dat 

a z metadat. Odpovídá zhruba souboru s atributy. Data mohou mít velikost  

od jednoho bajtu až po 5GB. Metadata jsou tvořena dvojicemi „klíč = 

hodnota“. Mezi nimi jsou některé standardní údaje, známé z protokolu HTTP 

(„Content- Type například). Je možné si specifikovat i vlastní atributy  

dle potřeby, 

o Bucket („kyblík“) – Je místo, do něhož jsou objekty ukládány. Bucket má 

v rámci celého S3 jedinečné jméno, a každý soubor v něm uložený musí mít 

opět jedinečné jméno. Takových „kyblíků“ můžeme mít na jediném AWS účtu 

maximálně 100, 

o Key – je jednoznačná cesta k danému objektu v určitém „kyblíku“. Každý 

objekt uložený v S3, má právě jeden unikátní klíč (key). Navíc existuje 

jednoznačné přiřazení mezi klíčem a dvojicí „bucket+objekt“. 

 Amazon Elastic Block Storage (EBS) – Pro uživatele, kterým nevyhovuje mít soubory 

uložené v S3, poskytuje Amazon službu „blokované úložiště“. Jedná se o obdobu 

virtuálních disků, které si lze připojit k běžící instanci virtuálního počítače. Systém 

s ním může pracovat jako s běžným diskem, hlavní výhodou je, že po vypnutí serveru 

zůstanou data zachována, 

 AWS Import/Export – Uživatelé, kteří mají zájem si data zálohovat, odnést nebo 

naopak nakopírovat do cloudu, nemusí je přenášet přes internet, můžou využít 

příležitost připravit si kompatibilní zařízení (externí disk), poslat jej do datového 

centra a požádat o zkopírování určených dat. Amazon zařízení akceptuje, dopraví  
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do datového centra, připojí k systému, zkopíruje data dle požadavku a zařízení vám 

opět vrátí.  

Podpora a využití AWS 

 AWS Premium Support – AWS podpora je symbolem jeden na jednoho, kanál 

podpory okamžitých odpovědí, který je vybaven 24x7x3654 zkušenou technickou 

podporou. Amazon rozlišuje 4 skupiny zákazníků členěných na základní uživatele, 

vývojáře, obchodní partnery a společnosti a nabízí tento typ servisu pro všechny typy 

zákazníků. Vzhledem k rozdělení, každá skupina platí odlišnou cenu od ostatních.  

Pro ilustraci, vývojáři platí $49 za měsíc, společnosti i více než $15,000,  

ale už z jiných podílů plateb za měsíc. Dokumentované aplikační rozhraní (API) 

umožňuje řídit všechny tyto služby programově, např. podle potřeby spouštět další 

servery. V případě potřeby náročné operace není nutné vytvářet nový proces, ale může 

se nechat vytvořit rovnou nový počítač. Aby vše fungovalo bez zbytečných 

komplikací, je nutné, aby systém byl od počátku navržen pro paralelní zpracování 

úloh. Z důvodu, aby aplikace postrádala kritická místa a nedošlo ke komplikacím  

při fungování procesů. 

2.6.3. Microsoft Hyper-V 

Technologie Hyper-V nabízí nejvyšší výkon a škálovatelnost ve své třídě pro aplikace 

společnosti Microsoft, jako jsou SharePoint, SQL a Exchange. Základním stavebním 

kamenem je virtualizační vrstva neboli hypervisor Hyper-V, který ve své první verzi byl 

spatřen roku 2008 jako součást některých edic Windows Serveru 2008. Následovala druhá 

generace, dostupná jako role ve Windows Serveru 2008 R2, případně jako samostatný 

produkt Microsoft Hyper-V Server 2008 R2. Funkcionalitu doplnily technologie Dynamic 

Memory a RemoteFX, obsažené v Service Packu 1 pro Windows Server 2008 R2. Aktuálně 

dostupná je třetí generace Hyper-V, jež je integrovanou součástí Windows Serveru 2012. 

V rámci Hyper-V jsou podporovány následující operační systémy: 

 Windows Server od verze 2003 výše, 

 Windows Client od verze XP Professional SP2 výše, 

 Suse Linux Enterprise Server verze 10 a 11, 

                                                             
4 24h denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce 
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 Red Hat Enterprise Linux verze 5.2 a 5.3, 

 CentOS Linux 6.0 a 6.2, 

 FreeBSD 8.2. 

Windows Server 2012 Hyper-V posouvá limity využitelnosti mnohem dál, než jeho 

předchůdci: 

 Až 1000 hostů na jednom hostiteli, 

 Využití až 320 procesorových jader a 4TB paměti pro Hyper-V roli na fyzickém 

hostiteli, 

 Přidělení až 64 virtuálních procesorů, 1 TB paměti a 255 disků (každý až o velikosti 

64 TB) pro systém ve virtuálním prostředí. 

Díky vyspělým technologiím pro dynamickou správu paměti, izolovaného síťového 

provozu, podpoře síťových úložišť a dalších technických vymožeností lze Hyper-V využít  

jak při základní konsolidaci serverů v malé firmě, tak pro vybudování datového centra  

o tisících fyzických serverech, kde se úspěšně využívají možnosti vysoké dostupnosti typu 

Hyper-V clusterů. Hyper-V je možné nainstalovat také na operačním systému Windows 8. 

Díky tomu získáme možnost virtualizovat i 64bitový systém, protože ve Windows Virtual PC 

to nebylo možné. Podmínkou pro běh Hyper-V na Windows 8 je kromě 64bitové instalace 

Windows 8 také nutnost podpory SLAT5 procesorem. U serverového Hyper-V je tato funkce 

požadována pouze v případě použití RemoteFX. Rovněž je doporučená podpora NX (Non 

eXecute) a SSE2 (Streaming SIMD Extentionsions 2). Hyper-V v rámci Windows 8 nabízí 

využití až 512GB RAM na VM, až 32 CPU na VM, využití Wifi pro připojení na virtuální 

switch, využití VHDX, režim spánku a hybernace, živá migrace datových úložišť  

bez výpadku. Naproti tomu bychom zde zbytečně hledali funkce vysoké dostupnosti, 

RemoteFX, Hyper-V Replica, SR-IOV, které zůstávají pouze v serverových operačních 

systémech. Pro správu Hyper-V ve Windows 8 je možné využít dobře známý Hyper-V 

manager, případně PowerShell. Instalace Hyper-V se provádí povolením vlastnosti v dialogu 

Přidat odebrat programy a vlastnosti. 

                                                             
5 SLAT – Second Level Address Translation, zdroj: http://www.kunal-chowdhury.com/2012/11/second-level-
address-translation-slat-in-hyperv.html 
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Obr. 2.8: Parametry a porovnání výkonových kapacit. Zdroj: Microsoft.com 

Formát VHDX 

Částečnou limitací v současné verzi Hyper-V je kromě nižšího množství virtuální 

paměti nebo procesorů oproti Windows 8 také maximální velikost souboru virtuálního disku 

(VHD) na 2040GB. Nicméně nový formát VHDX může dosahovat kapacity až 64TB. Pomocí 

nového způsobu operací s daty, které využívá log soubor obsahující informace o alokaci 

bloků, sledování změn ve VHDX, je navýšen výkon a ochrana při selhání při operacích 

sloučení. 

Extensible Virtual Switch 

Virtuální sítě a switche vytvářené na úrovni Hyper-V poskytují možnosti rozšíření  

pro řešení zabezpečení, sledování či zvýšení výkonu díky využití specifických funkcí 

konkrétního výrobce fyzického síťového adaptéru. Ve výchozím stavu už Hyper-V Extensible 

Switch nabízí 3 základní rozšíření. Jedná se o monitoring síťového provozu ve virtuálním 

switchi, řízení šířky pásma a packet filtering pro funkce DHCP a Router Guard poskytující 

ochranu proti neznámým nebo nechtěným paketům. 

Správa Hyper-V serveru 

Příkazem Get-VMHost můžeme získat informace o konfiguraci Hyper-V serveru. 

CommandLet obsahuje také parametr computername, kterým lze načíst informace  

o vzdáleném serveru. Výstupem jsou nastavení výchozích cest, počet virtuálních sítí, povolení 

o nastavení migrací a počet dostupných logických procesorů. 
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Obr. 2.9: Zobrazení informací konfigurace Hyper-V serveru. Zdroj: http://www.zive.cz/uploadedfiles/535676904.PNG 

Připojování do sítě 

Hyper-V podporuje síťové adaptéry Ethernet, zahrnující 10, 100, 1000 a dokonce 

10GB-E síťové adaptéry. Hyper-V neumí využívat vysokorychlostní síťovou architekturu  

a token ring adaptéry, stejně tak neumí využívat bezdrátové (802.11) adaptéry pro poskytnutí 

síťového přístupu do VM. Zahrnuje:  

 Serverová virtualizace – Probíhá spouštění mnoha virtuálních serverů na fyzickém 

stroji. Každý virtuál si připadá jako samostatný fyzický server, 

 

Obr. 2.10: Serverová virtualizace. Zdroj: LACKO, Ľuboslav. Osobní cloud pro domácí podnikání a malé firmy 

 Síťová virtualizace – Jedná se o běh mnoha virtuálních sítí na jedné fyzické 

infrastruktuře, každá virtuální síť si připadá jako samostatná fyzická síť. 
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Obr. 2.11: Síťová virtualizace. Zdroj: http://blogs.technet.com/b/windowsserver/archive/2012/04/16/introducing-

windows-server-8-hyper-v-network-virtualization-enabling-rapid-migration-and-workload-isolation-in-the-
cloud.aspx 

2.6.4. Poskytovatelé IaaS v ČR 

Určitě by bylo vhodné zmínit i některé poskytovatele IaaS platformy, kteří působí  

na českém trhu a jsou zaměřeni na zákazníky v České republice. Za zmínku určitě stojí: 

IBM a SmartCloud 

Společnost IBM otevřela v České republice elektronický obchod SmartCloud.  

Ten funguje jako vstupní brána do veřejného cloudu IBM, která poskytuje právě 

infrastrukturu jako službu. Prostřednictvím SmartCloudu mají zákazníci přístup k virtuálním 

serverům a infrastrukturním aplikacím IBM, jako je například aplikační server, databáze nebo 

portál. Tyto výhody mají umožnit firmám snížit náklady a zároveň snížit flexibilitu IT 

procesů. Společnost IBM poskytuje mnoho šablon operačních systémů, na jejichž základě 

jsou vytvářeny nové virtuální servery pro klienty. Konkrétně jde o šablony operačních 

systémů jako je Linux (Red Hat nebo Novell SUSE) a Microsoft Windows Server. Nabídka 

softwarových balíčků zahrnuje produkty IBM, nám známý například WebSphere. Prostředí 

IBM SmartCloudu umožňuje nahrát do cloudu i vlastní operační systémy včetně licencí. 

Zákazník má do příslušného operačního systému plný administrátorský přístup jakoby  

se jednalo o jeho vlastní server.  

České Radiokomunikace a SmartCloud 

Nový způsob řešení firemní IT infrastruktury nabízí také České Radiokomunikace, 

které byly v podvědomí jako provozovatel analogového a digitálního vysílání. Službou 

SmartCloud chtějí oslovit především střední a korporátní firmy. Pro poskytnutí nejvyššího 

možného výkonu a při zajištění bezpečnosti České Radiokomunikace zvolily službu 
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SmartCloud platformu VBLOCK, která je konzistentním systémem vyvinutým speciálně  

za účelem poskytování cloudových služeb. Navázání konektivit se službami Smart Cloud je 

prováděno výhradně přes vlastní páteřní telekomunikační síť Českých Radiokomunikací  

a tím je zajištěna bezpečnost dat nejen co se týká jejich umístění, ale zároveň i v průběhu 

jejich přenosu.  

Internet CZ a Forpsi Cloud Computing 

Ostrý provoz této služby byl spuštěn společností Internet CZ v únoru roku 2013 a tato 

nabídka má být určena především zákazníkům, kteří potřebují využívat flexibilní IT 

infrastrukturu. Služba není pouze pronájmem virtuálního serveru, ale skutečným virtuálním 

datovým centrem. Klient má při sestavování vlastního datového centra možnost výběru 

hypervizoru VMware nebo Microsoft Hyper-V a více než 40 šablon k okamžitému použití  

na bázi operačních systémů Linux a Windows. Díky modelu pay-per-use a účtování  

na hodinovém základě si zákazníci mohou bez problémů postavit své datové centrum  

pro jeden specifický projekt.  

GTS Virtual Hosting 

Virtuální datové centrum poskytuje všem firemním zákazníkům rychlou a škálovatelnou sadu 

výpočetních zdrojů v podobě služby IaaS. Hlavními typy produktů, které GTS poskytuje, jsou 

Služba Virtual Private Server (VPS) a Služba Virtual Hosting Environment (VHE). Služba 

VPS představuje hotové řešení, které pracuje a funguje stejným způsobem jako tradiční 

dedikovaný server a je flexibilnější, spolehlivější a zaměřený na potřeby uživatele. Služba 

VHE představuje náhradu privátního datového centra složeného z výpočetních zdrojů a dává 

zákazníkům k dispozici stovky možností vytvoření výkonné architektury ušité na míru 

aktuálním požadavkům s možností flexibility vůči změnám s tím, jak firma roste. 

 Dalo by se najít mnoho dalších poskytovatelů, nicméně zmíněný výčet poskytovatelů 

IaaS je plně dostačující.Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu. 

2.6.5. Platforma jako služba (Platform as a Service, PaaS) 

Model poskytuje souhrnnou hardwarovou a softwarovou platformu, tedy zařízení 

a služby požadované na podporu úplného životního cyklu budování aplikací včetně možností 

návrhu, vývoje, testování a nasazení, a to bez nustnosti instalace softwaru pro vývojáře, IT 

manažery nebo koncové uživatele (Lacko, 2012). Na rozdíl od předchozího modelu v této 
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platformě poskytovatel zajišťuje i operační systém celého řešení včetně potřebných 

nadstaveb, zákazníkovi je pak poskytnuta vývojová platform, do které zákazník umístí  

své vlastní aplikace. Každý uživatel je nájemníkem ve sdíleném prostředí poskytovatele, které 

má charakteristiku multi-tenancy. Z toho je zřejmé, že každý uživatel může vytvářet libovolné 

funkce a aplikační služby. Vše je umístěno na internetu, bez možnosti stažení softwaru 

(Pochyla, 2010). Nevýhodou tohoto přístupu je proprietární uzamčení, kdy může každý 

poskytovatel použít dokonce i jiný programovací jazyk. Model PaaS je ideální platformou 

nejen pro podnikovou sféru, ale i pro startupy6, protože uživatelé služby se nemusí starat  

o investice ani o budování vlastní infrastruktury na vývoj a provoz aplikací. Následně mohou 

prodávat to, co vytvořili, mohou příslušná řešení nabízet jako službu pro jiné firmy. 

Typickým příkladem PaaS nabídky je platforma Google App Engine nebo Windows Azure, 

kterým je věnován prostor podrobněji dále. 

 

Obr. 2.12: PaaS model poskytuje základní hardware a operační systém potřebný ke spuštění aplikací. Zdroj: Cloud 

Computing: Concepts, Technology & Architecture. 

Hlavními společnostmi poskytující PaaS, jejich služby a následné výhody z nich 

plynoucí jsou zejména: 

2.6.6. Google App Engine 

 V porovnání s ostatními službami, například se službami společnosti Microsoft, jsou služby 

společnosti Google více otevřené. Google vše odstartoval představením Google Apps, 

následoval internetový prohlížeč Chrome, který se stal v upravené verzi i operačním 

systémem pro ChromeBook7. Současné pojetí cloud computingu podle prezentace společnosti 

Google dělí na tři základní části: 

 Základní služby – Google Apps, 

                                                             
6 Startup – pojem označující nově vznikající projekt nebo firmu 
7 ChromeBook - Jedná se o laptop, ve kterém běží jako operační systém internetový prohlížeč. 
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 Vlastní aplikace – Google App Engine, 

 Aplikace třetích stran – Google Apps Marketplace. 

Pro přístup k datům a práci s aplikacemi jsou dostupné vstupní body: 

 Webový prohlížeč – Chrome, 

 Mobilní operační systém – Android, 

 Cloudově orientovaný operační systém – Chrome OS. 

 

Obr. 2.13: Google Cloud Platforma. Zdroj: http://i.iinfo.cz/images/503/google-cloud-platforma-1.png 

Google App Engine je platforma umožňující tvořit aplikace, které běží s podporou 

společnosti Google. Je založena na Pythonu a nabízí hosting pro aplikace, uložiště pro data 

a vysokorychlostní propojení do sítě. Vývojáři je zpřístupněné Google App Engine API. Mezi 

výhody patří multiplatformost, koncový uživatel může využívat jakýkoliv operační systém, 

většinou přistupuje skrze prohlížeč.  

Vlastnosti GAE 

Aplikace provozována na GAE může běžet na vlastní doméně anebo může být 

vybráno volné uživatelské jméno. Doména je ve tvaru např.: http://co-je-cloud.appspot.com. 

Aplikace může být privátní, tedy nejčastěji pro organizaci anebo plně veřejná. Vývojáři  

si v základu mohou vybrat ze tří programovacích jazyků. Mezi tyto jazyky patří Python, Java  

a Go. Z toho Go je zatím ve stádiu experimentálním. 



31 
 

 Pro firmy, které využívají cloudovou platformu od Googlu jsou výhodou  

i tzv. otevřená aplikační rozhraní (API), která jim umožňují hlubokou integraci mezi všemi 

částmi rozhraní. Přestože platforma Google nabízí komplexní řešení IT služeb, v reálném 

životě řeší firmy často pouze dílčí problémy a nemusí mít ambice stát se pouze cloudovou 

firmou. Z pohledu vývoje a provozu je hlavní výhodou App Enginu škálování zdrojů podle 

skutečného využití a tomu odpovídající platby. Jednoduché aplikace lze dokonce spravovat 

zcela zdarma. Opětovně zde není potřeba spravovat server – stačí jen nahrát aplikaci a pak  

už je připravena k distribuci uživatelům.  

Mezi klíčové vlastnosti GAE patří: 

 Nabídka plně dynamických aplikací s plnou podporou hlavních webových technologií, 

 Trvalé uložiště s možností použití dotazů, třídění a transakcí, 

 Automatické škálování a vyrovnávání zátěže, 

 API pro ověřování uživatelů pomocí Google Accounts, 

 Plně vybavené lokální prostředí simulující chování reálného GAE, 

 Možnost plánovat určité akce v zadaných časech či intervalech. 

Úložiště dat 

Vývojář si může vybrat ze širokého rozsahu možností, kde budou data uložena: 

 App Engine Datastore – NoSQL schéma s dotazovacím enginem a atomickými 

transakcemi, 

 Google Cloud SQL – Relační databázová služba pro GAE aplikace, založená  

na MySQL, 

 Google Cloud Storage – Úložiště pro objekty a soubory přístupné z Python nebo Java 

aplikace. 

Základní charakteristika využití Google jako PaaS bude prozatím dostatečná, jeho hlavní 

polí působnosti je především v modelu SaaS, který bude zmíněn dále. 
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2.6.7. Platforma Windows Azure 

Platforma Windows Azure umožňuje vytvářet nové aplikace a rozšiřovat stávající 

aplikace do prostředí cloudu. Nezaměřuje se ani tak na replikování lokálního světa v cloudu, 

ale spíše představuje službu vyšší úrovně, která usnadňuje život jak vývojářům,  

tak administrátorům. Tuto službu zajišťuje společně pět komponent, kterým se budeme 

postupně věnovat dále. Windows Azure je analogií operačního systému pro služby cloud 

computingu. Jedná se o flexibilní platformu, podporující velké množství jazyků a můžeme  

ji integrovat s existujícími systémy hostovanými interně ve firmě. Při vývoji aplikací a služeb 

na platformě Windows Azure můžou vývojáři vycházet z existujících znalostí produktu 

Microsoft Visual Studio a znalostí standardů a protokolů jako například SOAP, REST, XML 

anebo PHP. Azure nenabízí tolik služeb jako už zmíněný Amazon AWS. Dnešní platforma 

Windows Azure má čtyři části: 

 Windows Azure, prostředí Windows pro běh aplikací a ukládání dat v systémech 

datových center společnosti Microsoft, 

 SQL Azure, služby pro uložení relačních dat v cloudu založené na serveru SQL, 

 Windows Azure AppFabric, služby infrastruktury cloudu pro aplikace běžící v cloudu 

nebo v lokální síti, 

 Windows Azure Marketplace, onlina služba pro nákup dat a aplikací cloud. 

Všechny čtyři komponenty fungují v datových centrech společnosti Microsoft, která  

se nachází na různých místech ve světě. Dvě centra jsou v Severní Americe, dvě v Evropě  

a dvě v Asii. Platforma dovoluje vývojářům zvolit datové centrum, ve kterém se budou 

spouštět aplikace a ukládat data, a tím jim umožňuje jim umístit aplikace i data blíže  

k uživatelům. Každá součást platformy Windows Azure má svoji vlastní funkci. Účelem je 

poskytnout ucelený přehled o této platformě cloudu. 
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Obr. 2.14: Platforma Windows Azure, podporuje aplikace, data i infrastrukturu cloudu, stejně jako cloudové tržiště. 
Zdroj: http://www.comconsult-research.de/wp-content/uploads/2011/06/MicrosoftAzure.jpg 

Prostředí Windows Azure 

Základní charakteristika Windows Azure není složitá. Poskytuje běh aplikací  

pro Windows v cloudu a zachovává data v cloudu. Windows Azure obsahuje pět komponent: 

 Compute – výpočetní komponenta je službou, která spouští aplikace pro Windows 

Server. Tyto aplikace je možné vytvořit jak ve vývojovém prostředí .NET v jazycích 

jazycích jako C# nebo Visual Basic, tak bez tohoto prostředí v jazyku C++ nebo Java. 

Vývojáři mohou využít Visual Studio nebo jiný vývojářský nástroj a mohou volit 

nejrůznější technologie jako ASP.NET, Windows Communication Foundation (WCF) 

nebo PHP, 

 Storage – úložiště je službou, která umožňuje ukládání rozsáhlých binárních objektů 

zvané bloby8. Rovněž tato služba umožňuje vytvoření fronty zpráv, která může sloužit 

ke komunikaci mezi komponentami aplikace pro Windows Azure, 

 Fabric Controller – úkolem řadiče infrastruktury systému je spojit počítače v jednom 

datovém centru do kompaktního celku. Tento celek je základem pro výpočetní službu 

i úložiště, 

 Síť CDN (Content Delivery Network) – umožňuje ukládání často používaných dat  

do vyrovnávací paměti geograficky blíže k jejich uživatelům, což zrychlí přístup 

uživatelů k datům, 

 Propojení (Connect) je služba, která umožňuje propojit systémy ve firmě  s aplikacemi 

pro Windows Azure. 

                                                             
8 blob je zkratkou z anglického názvu Binary Large Objects 
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SQL Azure 

Dalším způsobem využití cloudu je vedle spouštění aplikací také ukládání dat. Pro tyto 

účely je k dispozici součást SQL Azure, která poskytuje služby pro uložení a zpracování 

relačních dat v prostředí cloudu. V současné době má SQL Azure následující součásti: 

 Databáze SQL Azure je databázovým systémem v cloudu. Tato technologie umožní 

aplikacím v lokální síti nebo aplikacím pro cloud ukládat relační data na servery 

datových center společnosti Microsoft. Stejně jako u ostatních technologií pro cloud 

i zde organizace platí pouze za to, co spotřebuje,  

 Služba SQL Azure Reporting, která běží v coudu, je verzí služby SQL Server 

Reporting Services (SSRS). Je určena především pro databázi SQL Azure a umožňuje 

generování a publikování standardních sestav služby SSRS z dat v cloudu, 

 Služba SQL Azure Data Sync slouží k synchronizaci dat mezi databází SQL Azure  

a databázemi na serverech SQL v lokální síti. Může být rovněž použita  

k synchronizaci dat databází SQL Azure v různých datových centrech společnosti 

Microsoft. 

Windows Azure AppFabric 

Služba AppFabric, která dnes nabízí prostředky pro řešení běžných úkolů, s nimiž  

se setkáváme při vytváření distribuovaných aplikací, by mohla být zařazena spíše do modelu 

IaaS, ovšem jako součást Windows Azure je vhodné se zmínit o ni nyní. Tato technologie 

pomáhá vývojářům propojit aplikace, a to jak ty cloudové, tak i existující intrafiremní. 

Pomocí AppFabric lze propojit aplikace na platformách Windows Azure, Windows Server 

nebo i na jiných technologiích, jako jsou Java, Ruby, PHP. Nezbytnou součástí AppFabric je: 

 Service Bus – servisní sběrnice, která zjednodušuje zpřístupnění služeb interní 

aplikace na internetu. Sběrnicí je umožněno, aby aplikace zveřejnila své koncové body 

v cloudu a tím je zpřístupnila jiným aplikacím (lokálním nebo cloudovým), 

 Access Control – řízení přístupu zjednodušuje proces získání webové identity 

uživatele. Možnostmi přístupu jsou například Active Directory, Windows Live ID, 

Google Accounts a Facebook. Řízení přístupu nabízí předem defi novanou podpory 

pro tyto a další přístupy, a tím situaci zjednodušuje, 
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 Vyrovnávací paměť – pokud aplikace žádají o jedny data opakovaně, jednou z metod 

pro zrychlení takovýchto aplikací je uložení často používaných dat do vyrovnávací 

paměti. Tím se sníží četnost požadavků aplikace vzhledem k databázi. Významným 

kladem je nárůst výkonnosti těchto aplikací. 

Windows Azure Marketplace 

Cílem tržiště Windows Azure Marketplace je poskytnout uživatelům možnost vyhledat 

a zakoupit také aplikace a data pro cloud. Je to i z toho důvodu, že popularita cloudu  

se neustále zvyšuje a organizace používají data stále více od komerčních dodavatelů. Patří zde 

dvě části: 

 Datové tržiště – poskytuje dodavatelům obsahu možnost nabídnout svá data. Uživatelé 

si mohou nabídky prohlédnout a poté zakoupit požadované data,  

 Tržiště aplikací (AppMarket) poskytne tvůrcům aplikací pro cloud prostor, ve kterém 

budou moci nabídnout své aplikace potenciálním zákazníkům. Toto tržiště je vývojově 

mladší než tržiště datové. 

Bylo by možné rozvést platformu Azure společnosti Microsoft do mnohem větších 

podrobností, avšak není to našim cílem s ohledem na požadavky implementace v modelu 

SaaS, který následně rozvedeme v dalších službách.  

2.6.8. Software jako služba (Software as a Service, Saas) 

Model předpokládá poskytování aplikací ve formě služby. Uživatelé platí za vyžívání 

aplikace, ale ne za aplikaci samotnou. Aplikace je licencována jako služba pronajímaná 

uživateli (Pochyla, 2010). SaaS zbaví zákazníka starosti s nákupem a instalací aplikace 

a nemusí se starat ani o její aktualizace. Model neumožňuje zásadnější přizpůsobení. Dnes  

se jedná o nejrožšířenější typ poskytování cloudových služeb. Každý uživatel je nájemníkem 

ve sdíleném prostředí poskytovatele, které má charakteristiku multi-tenancy. Uživatel však 

obvykle nemívá mnoho možností volit poskytované služby a jejich úroveň. Příkladem 

typického SaaS je E-mail, Google Apps, Microsoft Online, Salesforce a další produkty.  

Pro názorné představení modelu SaaS budou detailněji rozebrány poskytované služby  

od společností Google a Microsoft. 
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Obr. 2.15: SaaS model prezentuje aplikaci založenou na cloudu s uživatelským rozhraním uživatelům, kteří mají 

spuštěný pouze webový prohlížeč. Zdroj: Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. 

Výhody – k nejvýznamnějším výhodam modelu SaaS patří úspora nákladů na rozdíl  

od přímého nákupu aplikace. Poskytovatel služeb může nabídnout levnější a spolehlivější 

aplikace, než by organizace dokázaly zpřístupnit samy. K dalším kladům patří (Velte, 2011 

str.33): 

 Znalost webu – většina zaměstnanců má přístup k počítači a umí používat web. Díky 

tomu jsou schopni se s externími aplikacemi naučit pracovat mnohem rychleji. 

 Méně zaměstnanců – se systémy IT souvisí režie platů, výhod, pojištění a místa 

v budově. Díky možnosti dálkového přístupu aplikacím není nutné zaměstnávat tolik 

pracovníků IT. S tím samozřejmě souvisí otázka zaměstnanosti a využití pracovních 

sil, které mohou být využity v jiných, potřebnějších oblastech. 

 Přizpůsobení – starší aplikace se obtížně přizpůsobovaly a vyžadovaly manipulací 

s kódem. Aplikace typu SaaS se upravují mnohem snáze a mohou přesně splnit nároky 

organizace. 

 Zabezpečení – široce se používá důvěryhodný protokol SSL. Díky tomu mohou 

zákazníci přistupovat ke svým aplikacím zabezpečeně, aniž by museli nasazovat 

komplexní systémová řešení, jako jsou sítě VPN. 

Nevýhody – jedna z nevýhod spočívá v tom, že organizace s velmi specifickými výpočetními 

potřebami nemusí nalézt aplikaci, která by byla v modelu SaaS dostupná. V této souvislosti je 

někdy nutné pořídit software a nainstalovat jej do místních počítačů. Koncepce SaaS rovněž 

čelí komplikacím, které přináší dostupnost aplikací typu open-source a levnějšího hardwaru. 

V případě, že se společnosti rozhodnou, mohou si samy nainstalovat aplikace open source  

na hardware, který funguje rychleji a náklady jsou menší než dříve (Velte, 2011 s.54). 
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 Další nevýhodou může být nepřipravenost aplikací. Mohou mít různá specifika, která 

znemožní dosáhnout jejich plného výkonu, nebo nemusí fungovat vůbec. Některé aplikace 

nedokáží komunikovat po internetu bezpečně. Pokud nepodporují zabezpečenou komunikaci 

nebo komunikaci pomocí tunelu, ohrožují tím bezpečnost dat. A nakonec spoleháme-li se  

na dostupnost aplikací v cloudu, můžeme opět narazit. Dostupnost závisí na tom, zda vývojář 

požadované aplikace vyvinul ve verzi, která je s technologií cloudu kompatibilní. V případě, 

že aplikace není kompatibilní, nastávají problémy s jejím fungováním. Možností je vyčkat  

na aktualizovanou verzi, nebo se pustit do vývoje své aplikace. 

Google Apps 

Google Apps patří mezi nejvyužívanější části cloudové platformy Google , jelikož jsou 

vhodné pro firmy všech velikostí. Jedná se o balík online kancelářských aplikací hostovaných 

na vlastní doméně, které řeší potřeby moderních firem. Firmy tyto aplikace využívají  

ke komunikaci a spolupráci.  

Komerční řešení Google Apps for Business obsahuje firemní verze Gmailu, 

Dokumentů, Kalendáře a dalších nástrojů, viz Obr. 2.16, za 40 eur na jednoho uživatele ročně. 

Službu je možné bezplatně vyzkoušet během 30 dní. 

 

Obr. 2.16: Klíčové funkce Google Apps pro firmy. Zdroj: 

http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/business/pricing.html 
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Kromě základního balíčku může firma na stejných účtech pod vlastní doménou 

používat více než 60 dalších aplikací Google, včetně analytického nástroje pro sledování 

statistik návštěvnosti webů Google Analytics nebo Picasu pro správu fotek. V rámci tohoto 

textu zmíníme alespoň ty nejznámější služby a nástroje, které jsou využívány nejčastěji, 

následné postupy naznačíme až při samotné implementaci služeb pro naši společnost. 

Dokumenty Google 

Služba Dokumenty Google je plnohodnotný kancelářský balík primárně určený  

pro osobní nekomerční použití, ale je možné ho také využívat pro byznys. Obsahuje textový 

editor, tabulkový procesor, nástroj na kreslení, aplikaci na práci s prezentacemi a aplikaci  

na tvorbu formulářů. Služba je bezplatná, stačí si vytvořit účet, ale pro společnost Google má 

marketingový význam i v této podobě, především totiž slouží jako upoutávka na komerční 

řešení Google Apps for Business, které je směrované do firemního prostředí. Služba 

Dokumenty Google podporuje intuitivní a efektivní spolupráci více uživatelů, a to i v reálném 

čase. Velkou devizou služby Dokumenty Google je univerzálnost použití napříč platformami. 

Funguje ve všech operačních systémech v prohlížečích na platformě Windows, Mac OS  

a počítačích se systémem Linux. 

Gmail 

Základem Google Apps jsou emailové služby na vlastní doméně, které využívají 

osvědčený Gmail. Kapacita každé schránky v bezplatném režimu je klasických 10GB 

a v placené verzi pak 25GB. V obou případech přitom platí, že kapacita schránek  

se pomaličku průběžně navyšuje, což je jedna z hříček Googlu. Přílohy lze posílat do velikosti 

25 MB.  

Kalendář 

Webový kalendář služby Google Apps for Business je integrovaný do Gmailu 

a umožňuje koordinovat spolupráci zaměstnanců, plánování a organizování schůzek  

při minimálních požadavcích na IT infrastrukturu. Výhodou v podnikovém prostředí je 

možnost vizuálně překrýt několik kalendářů a zjistit dostupnost. Navíc Google kalendář 

umožňuje posílání pozvánek na schůzky a jiné akce včetně automatické evidence potvrzení. 
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Google Drive 

Poskytuje zdarma úložiště o kapacitě 5 GB pro libovolné soubory a prozatím 

neomezený prostor pro soubory transformované pro data kancelářské sady Google Docs nebo 

data v ní vytvořená. Úložiště o kapacitě 5 GB je primárně určeno pro synchronizované 

soubory, které si uživatel přeje automaticky synchronizovat mezi různými počítači nebo  

k nim přistupovat přes Internet z mobilního zařízení. 

Picassa 

Slouží jako správce a editor fotek pro základní úpravy. Firmy, které často řeší,  

jak zvládat objemnou fotografickou nebo obrazovou dokumentaci, můžou této služby využít.  

Základní kapacitu 1 GB lze za příplatek rozšířit až na 16 TB. 

Google Mapy 

V situaci kdy má firma několik poboček nebo potřebuje zákazníkovi graficky 

znázornit, například vzdálenost pobočky od zastávky MHD, je možné využít mapy  

od Google.  

Office 365 

Office 365 je komerční cloudovou platformou směrovanou do profesionální a firemní 

sféry. K dokumentům se přistupuje přes webový prohlížeč. Aplikace fungují 

v nejpoužívanějších prohlížečích a jsou oficiálně podporované v prohlížeči Internet Explorer 

7 a novějším. Office 365 ale především nabízí Exchange Online, SharePoint Online a Lync 

Online, tedy cloudová podání známých serverových řešení Microsoftu pro zajištění  

e-mailových služeb a sdílení kalendářů, týmovou spolupráci a sdílení souborů  

a komunikačních služeb. Sada služeb Office 365 pro malé firmy je určená maximálně 

pro 50 uživatelů. 
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Obr. 2.17: Řešení pro malé firmy. Zdroj: http://office.microsoft.com/cs-cz/business/office-365-small-business-
premium-online-verze-office-FX103037625.aspx 

 

Office Web Apps, které řadíme do kategorie dostupných služeb bez poplatků, je 

rovněž určená pro firmy do 25 zaměstnanců, které nepodnikají v IT, nemají vlastní IT 

personál, ale napříč tomu využívají IT jako významný faktor podpory svého podnikání.  

Měsíční poplatek za využívání služby je 5,25 eur na jednoho uživatele. Provoz služby 

nevyžaduje žádnou serverovou infrastrukturu, uživatelům stačí počítač, notebook, netbook  

či tenký klient, případně tablet nebo smartphone, pokud jsou mimo pracoviště.  

Office 2013 

Novou verzi balíku Office 2013 zde zmiňujeme v souvislosti s implementací cloud 

computingu a Office 365. Pokud chceme uložit například dokument v textovém editoru Word, 

dialog „Uložit jako“ se nachází až za tlačítkem pro uložení souboru do cloudu. Zatímco stále 

ještě poměrně mladá Office 2010 platila za klasický produkt, s Office 2013 skokově 

vstupujeme do světa, kde je samostatná licence k používání považována za přežitek.  

Kancelářský software Office 2013 lze nainstalovat až na pět různých počítačů, přičemž 

aplikace lze používat již během instalace díky streamování ze serverů Microsoftu.  

Windows Intune 

Windows Intune je cloudová služba, která nabízí pokročilé řešení pro správu počítačů 

a mobilních zařízení. Je vhodná pro nasazení ve velkých organizacích i malých firmách. IT 

oddělení může zpřístupnit uživatelům zdroje organizace na zařízeních podle jejich výběru 

a spravovat zařízení vlastněná organizací i zařízení vlastněná uživateli pomocí jednotné 

infrastruktury. 
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Datové schránky 

Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se doručují dokumenty 

orgánů veřejné moci a stejně tak i vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasické 

doručování v listinné podobě. Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy. 

Datové schránky zásadně mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání 

a podávání) úředních dokumentů. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty 

v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Datové 

schránky jsou zřizovány každému orgánu veřejné moci, každé podnikající fyzické nebo 

právnické osobě a některým dalším typům subjektů. Je určován k provádění úkonů  

od právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo fyzických osob směrem k orgánům 

veřejné moci. 

Ke 23. 3. 2014 byl:  

• Počet zřízených datových schránek: 580 796, 

• Počet odeslaných zpráv: 181 797 449, 

• Průměrná úspěšnost doručení přihlášením: 97,4 %. 

Dropbox 

Dropbox je jedna z mnoha služeb vzdáleného úložiště, nabízí gigabajty prostoru  

přístupné z kteréhokoliv místa na světě. Její hlavní výhody jsou v jednoduchosti  

a přehlednosti uložených dat. K dispozici je rovněž aplikace ke stáhnutí a nainstalování nejen 

do systému Windows, ale také pro systémy Mac, Linux a mobilní platformy, viz. Obr.2.18. 

 

Obr. 2.18: Typy systémů mobilních telefonů aplikace Dropbox. Zdroj:Dropbox.com 
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 Dropbox nabízí v základní verzi dostupnou kapacitu 2 GB zdarma, kterou lze  

za dodatečné poplatky samozřejmě navýšit. Nevýhodou u tohoto typu datového prostoru, 

jakožto i u dalších poskytovatelů řešení cloudu, může stále být absence českého jazyka, avšak 

uživatel fungující v prostředí cloudu by se měl na tuto skutečnost připravit, alespoň prozatím. 

SugarSync 

Tento druh datového úložiště nabízí v základní verzi až 5 GB místa, po registraci 

a stažení klienta stačí zadat přihlašovací údaje a nastavením nás provede jednoduchý 

průvodce, díky kterému je vše rychlé a intuitivní.  

Capsa, ADrive 

Internetových datových úložišť je mnohem větší množství než výše zmíněné, ovšem 

za pozornost by určitě stálo nové české úložiště Capsa.cz a následně ADrive. Fungují  

na stejném principu jako již zmíněné služby Dropbox nebo SugarSync, ovšem Capsa 

v základu nabízí daleko více místa, a to rovných 11 GB (pro firmu jako korporátní službu  

5 GB na vyzkoušení9). ADrive je ještě štědřejší, pro náš webový disk můžeme získat kapacitu 

až 50GB. Pro naši firmu můžou obě služby být velice lákavým poskytovatelem, obzvlášť 

v situaci, kdy firma teprve nové možnosti technologie cloud computingu objevuje.  

AVG LiveKive 

Vlastní cloudové úložiště nabízí i původem česká firma AVG. Na výběr je z kapacit 

25 GB nebo 50 GB, přičemž předplatit si lze i úložiště s neomezenou kapacitou. Data jsou 

zálohována zcela automaticky, pokaždé když dojde ve sledovaných složkách ke změně.  

Významnou vlastností tohoto úložiště je šifrování souborů a zvýšený důraz na zabezpečení 

dat. Tento druh úložiště si je možné představit jako cloudový trezor. 

Facebook 

Bylo by chybné opomenout jako dalšího poskytovatele SaaS společnost Facebook. 

Facebook nám poskytuje, aniž bychom tomu věnovali zvláštní pozornost, databázi téměř 

miliardy lidí na celém světě. Kromě této široké základny je Facebook spravován více než 

milionem vývojářů a obsahuje více než 600 000 aktivních aplikací. Pro klasickou firmu je 

pouze symbolem marketingu a propagace, ovšem měli bychom si uvědomit, že více jak 

250 000 webových stránek je integrováno s platformou Facebooku. Je zřejmé, že toto číslo 

                                                             
9 Dostupné z WWW: http://www.capsa.cz/pro-tymy/ 
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není konečné, a proto by řada firem měla zvážit výhody vyplývající z tohoto rozměrného 

cloudu. 

 

Obr. 2.19: Úrovně správy jednotlivých modelů poskytování cloudu v porovnání s tradičním pojetím IT. Zdroj: 
http://www.systemonline.cz/virtualizace/cloud-neni-revoluce-ale-evoluce-1.htm 
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2.7. Inovace podnikových IS 

2.7.1. Inovace 

Inovace jsou podstatnou oblastí rozvoje podniku a je účelné korespondovat s tvrzením,  

že inovace jsou základnou pro všechny další konkurenční výhody. Ukazuje se, že inovátoři 

jsou lídry trhu a získávají značný tržní podíl, ale i dobrou pověst. Rozhodování o tom, zda 

inovovat, podílet se na inovačním úsilí nebo inovaci přijmout, se stalo nedílnou součástí 

podnikání, ovlivňující jeho výkonnost i konkurenceschopnost. Vědomosti a informace  

se v současnosti zásadním způsobem podílejí na dosahovaných ekonomických výsledcích  

v podnicích. Inovace vlastních ICT produktů a služeb ovlivňují i podobu návrhu, realizace, 

provozování a rozvoj, tedy oblasti řízení veškeré podnikové informatiky (Basl, 2011).  

Inovaci jako myšlenku, činnost nebo objekt, definovalo mnoho autorů. Ve výchozím 

popisu v rozvoji typologie inovací identifikujeme dva směry, které vycházejí z rozdělení 

inovací tak, jak byly odvozeny ze seznamu typů inovací Josefa Schumpetera. Jedná se o: 

 inovace, které jsou orientovány na tvorbu nebo modifikaci produktů, 

 inovace procesů, způsobů, jak jsou produkty formovány. 

V rámci inovace produktů jsou vedle inovací hmotného zboží uvažovány inovace služeb, 

které vykazují odlišné charakteristiky. V rámci inovací procesů, které byly původně 

orientovány na inovace technického systému, se jednotlivě vyčlenily tzv. organizační inovace. 

Z procesních inovací se vyčlenily následně marketingové aktivity, které tvoří samostatný typ, 

tzv. marketingové inovace. Jednotlivé inovace však ve většině případů působí ve vzájemné 

kombinaci a tyto kombinace se promítají i do posuzování výsledků, které tyto inovace 

přinášejí. Inovační oblasti a typy inovací specializované na ICT v podnicích jsou výstižně 

charakterizovány, přičemž se v nich odrážejí i měnící se podmínky trhu a situace v podnicích 

(Basl, 2011). Vcelku jsou tímto autorem specifikovány 4 oblasti a 15 typů inovací, které 

všechny mají své uplatnění v oblasti ICT. Základem této typologie inovací je identifikace 

oblastí inovací reflektujících cyklus trhu – etapu růstu, nasycení a poklesu, viz obrázek 2.20. 
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Obr. 2.20: Základní oblasti inovací v životních etapách podniku. Zdroj: Basl, 2008. 

V rámci základního přijímání novinky se o ní začíná nejdřív široce publikovat, 

pořádají se konference a přemýšlí se o tom, k čemu všemu tato novinka může být vhodná.  

Po určité době se o novince píše méně a velmi záleží na výsledcích z prvních aplikací, které 

mohou postupně nalákat první uživatele a investory. Toto období je pro inovaci velmi 

důležité. G. Moore pro něj používá slovo trhlina, průrva, kterou je nezbytné překonat.  

Po úspěšném překonání následuje fáze jím označovaná jako tornádo, symbolizující rychlý  

a mnohdy turbulentní rozvoj až po dosažení určité zralosti adoptování technologie (Basl,  

str. 29, 2011). 

Při kategorizaci inovací podle výše uvedených základních čtyř oblastí Moore definuje 

základní ICT inovace, které lze v dané oblasti identifikovat a podle podmínek uplatňovat. 

Přehled zahrnuje následující tabulka: 

Oblast špičkových 

produktů 

Oblast intenzivního 

vztahu k zákazníkovi 

Oblast provozní 

excelence 

Oblast obnovy 

kategorie 

průrazná inovace inovace rozšíření řady inovace tvorby hodnoty inovace organická 

inovace aplikace inovace dalšího rozšíření inovace integrace inovace akvizicí 

inovace produktu inovace marketingová inovace procesů sklizeň a ukončení 

inovace platformy inovace zkušenostní 

inovace migrace 

hodnoty   
Tab 2.2: Charakteristika jednotlivých typů inovace. Zdroj: Basl, 2008 

 Inovace v oblasti růstu – oblasti špičkových produktů 

Tato oblast inovací je odlišná od ostatních, protože je příznačná pro rostoucí trh. Je možné 

zde identifikovat jak inovace produktů, tak inovace poskytovaných služeb. Všechny čtyři typy 

inovací v této oblasti (průrazná, aplikace, produktu a platformy) jsou náročné na výdaje 

na výzkum a vývoj a jsou také spojeny s vyšší mírou rizika na trhu. 
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 Inovace v oblasti nasycení 

V podmínkách nasyceného trhu jsou rozlišovány oblasti důvěrné znalosti zákazníka, 

zahrnující řízení vztahu k němu a oblasti procesní excelence, zlepšující efektivitu vnitřních 

procesů.  

 Inovace v oblasti intenzivního vztahu k zákazníkovi 

Inovace v této oblasti jsou zaměřeny na produkt a zákazníka, především na jeho 

preference, způsob interakce s ním, a na vybudování atmosféry jedinečnosti zákazníka, 

postavené na znalosti jeho profilu a historie nákupu produktů.  

 Inovace v oblasti provozní excelence 

Oproti oblasti inovací zaměřených na zákazníka, je oblast provozní excelence zaměřena 

dovnitř do vlastního podniku. Tato oblast obsahuje inovace tvorby hodnoty, inovace 

integrace, inovace procesů a inovace migrace hodnoty.  

 Inovace v oblasti poklesu – inovace v oblasti obnovy 

V rámci ekonomického cyklu se v jeho závěru objevuje úbytek zájmu o produkt. Lze zde 

identifikovat konečné tři typy inovací – inovace organická, inovace akvizicí a případně závěr, 

který by bylo možné označit jako „sklizeň a ukončení“. Inovace v tomto zaměření buď 

směřují k revitalizaci a nastartování úspěšného růstu na základě vnitřních zdrojů, nebo 

využívají vnější zdroje formou spojení s jiným subjektem (Basl, 2011).    

OECD formuluje jednotlivé typy inovací následujícím způsobem: 

 inovace produktu, 

 inovace procesu, 

 inovace organizace, 

 inovace marketingu. 

Základní etapy inovace ICT v podnicích jsou: 

 inicializace, 

 růst, 

 zralost, 



47 
 

 pokles. 

K inovaci podnikových informačních systémů je nutno přistupovat metodicky 

s respektováním základních principů. Měly by vycházet z následujících základních pojetí: 

 systémové pojetí, 

 orientace inovace na podporu hlavního cíle, 

 pojetí inovace zralostí, 

 pojetí změny probíhající v rámci inovačního cyklu, 

Primárně se v rámci inovace jedná o hledání odpovědi na základní otázky: 

 „Co“ inovovat – tj. vymezení rozsahu cílového systému a způsobu jeho popisu. 

 „Co“ má být cílem inovace – tj. co je požadováno za přínosnou inovaci, čeho má být 

dosaženo. 

 „Jak“ inovace celkově v podniku chápat, tj. jakou posloupností lze postupně zvyšovat 

její úroveň. 

 „Jak“ inovaci realizovat – kroky inovace probíhají opakovaně v rámci inovačního 

cyklu. Podstatnou částí cyklu je inicializační etapa, posuzující vhodnost pro další 

kroky v rámci inovačního cyklu. 

2.7.2. Inovační proces 

K inovacím podnikových informačních systémů přispívají také procesy a způsob 

řízení ICT. Správně nastavené procesy pomáhají zlepšovat vztah mezi informatiky a zbytkem 

organizace, pomáhají snižovat rizika spojená s provozem, výpadky či zaváděním nových 

prvků. V oblasti dodávky a podpory IT služeb je dnes standardem ITIL, který definuje 

způsob, jakým mají být nastaveny a uspořádány procesy řízení ICT a jak je možné řídit ICT 

prostřednictvím služeb. Inovační proces se skládá z invenční a inovační fáze. Invence 

zastupuje tvůrčí aktivitu vedoucí ke změnám ve struktuře vědění, např. v podobě vynálezů, 

zlepšovacích návrhů, projektů nebo průmyslových vzorů. Ne všechny nové myšlenky, 

nápady, patenty apod., které se zrodí a jsou rozpracovávány v invenční části inovačního 

procesu, se dočkají realizace. Některé se ukáží jako slepá ulička, jiné mají za cíl sloužit 

výlučně rozvoji vědy a poznání. Za inovace se považují jen ty výsledky vědeckých, 

výzkumných a vývojových činností, které se dočkají realizace. 
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3. Analýza stávajícího stavu firmy 

3.1.  Charakteristika firmy 

Firma Thermes spol. s r.o. je malou firmou, zaměstnává 15 zaměstnanců, z nichž  

7 vyžaduje ke své každodenní činnosti počítač a část IT vybavení. Firma zaměstnává 

především projektanty, účetní a techniky, kteří se zabývají technickým zařízením budov, tedy 

oborem vzduchotechniky, vytápění, klimatizace, měření a regulace, plynoinstalace, 

vodoinstalace a elektroinstalace. Projektanti pracují v kancelářských prostorách 1. patra 

budovy, která slouží firmě jako místo působení a sídlo společnosti. Součástí budovy je rovněž 

výrobní dílna a sklady. Účetní obrat firmy byl za rok 2013 téměř 15 mil korun. 

 
Obr. 3.1: Organizační schéma. Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.  IT vybavení 

Pracovníci v projekční složce používají produkty informačních technologií na základní 

uživatelské úrovni vzhledem k náplni zaměstnání, vyjma konstrukčního software AutoCAD 

a dalších návrhových speciálních návrhových programů na bázi CAD, ekonomického 

účetního software POHODA a technického software PROTECH. Na základní úrovni užívání 

zaměstnanci používají operační systém Windows, kancelářský software Office a grafický 

software společnosti Adobe. Jako dalším zdrojem způsobu získávání informací, především 

technických dat a katalogových listů, je využíván Internet. Firma zaměstnává také dva externí 

IT pracovníky, kteří do společnosti dochází alespoň jednou týdně a jejich funkcí je základní 

údržba softwarového vybavení počítačů, kontrola licencí softwaru a zajištění 
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bezproblémového provozu centrálního serveru. Centrální server je také zálohován proti 

výpadku elektrické energie zařízením UPS. Zaměstnanci jsou podle potřeby proškolováni  

na nových verzích a upgradech softwarového vybavení pomocí externích školících 

pracovníků programu AutoCAD a aktuálně novější verze kancelářského softwaru Office 

2010. Firma Thermes spol. s r.o. má dva jednatele, kteří mohou jednat samostatně a pět 

společníků. Firma zaměstnává také inženýry s autorizací v oboru TZB10, kteří jsou garanty 

kvality zpracovávaných projektů a nositeli profesní licence společností. 

Centrální firemní server je umístěn v klimatizované serverové místnosti a je vybaven 

dvěma nezávislými velkokapacitními disky o celkové kapacitě 2 TB, které jsou vzájemně 

zálohovány. Programové vybavení umožňuje také vzdálený přístup k centrálnímu serveru 

z osobního počítače (notebooku), čehož je využíváno při služebních zahraničních cestách.  

Počítače jsou k aktuálnímu datu staré přibližně 3 až 5 let, především z ekonomických důvodů. 

I přes dostupnost nových operačních systémů (Windows 7 a Windows 8), jsou počítače firmy 

vybaveny systémem Windows XP verze SP311. Je to především z již zmíněných finančních 

důvodů, ale tím hlavním důvodem je zachování funkčnosti a provozuschopnosti nezbytného 

softwaru, který firma využívá ke své každodenní činnosti a na němž závisí existence 

společnosti. Řada technických programů jsou nejlépe optimalizována pro kompatibilitu  

se systémem Windows XP, a dle jednatelů společnosti, jsou tyto programy hůře 

optimalizovány pro novější systémy, což budeme muset vzhledem k naší implementaci brát 

v potaz. Avšak v současné době jsou i tyto programy vylepšovány, zdokonalovány a počítá  

se i s novějšími systémy. Windows XP jsou na trhu téměř již 13 let a mají stálou základnu 

uživatelů, nicméně letos podpora tohoto systému byla ukončena, konkrétně ke dni 8. dubna 

2014. Počínaje tímto datem, Microsoft již nevydá jedinou bezpečnostní záplatu a s Windows 

XP nikdo firmě neporadí ani na telefonické podpoře. I přesto že novější verze systémů 

Windows jsou stále více využívány, i na jaře roku 2013, tedy bezmála pět let po ukončení 

prodeje a vydání poslední větší aktualizace SP3, zabírá podle Rankings.cz 34 % českých 

počítačů, viz Příloha č. 1 a viz Příloha č 2. Firma Thermes spol. s r.o. zvažuje, podle vyjádření 

jednatelů, přechod v blízké budoucnosti na novější operační systém, vzhledem k novému 

systému Windows 8 je zatím skeptická a vyčkává na aktuální situaci nabídek z cenového 

hlediska. 

                                                             
10 Technické zařízení budov 
11 Service Pack (souhrnný balík důležitých updatů a oprav vydáván zpravidla alespoň jednou ročně pro 
zachování stability a funkčnosti systému) 
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Kancelářské programy firmy jsou již také zastaralé, firma stále používá systém Office 

2003, který splňuje nezbytné požadavky, nicméně dle našeho názoru by bylo vhodné co jak 

nejrychleji na novější verzi Office přejít. Zde vydanou investici vidíme v návratnosti  

ve smyslu zvýšení bezpečnosti a stability celého systému. Pokud firmu cloudové služby 

nezaujmou, navrhujeme bez ohledu na implementaci cloudu novější systém Office 2010 

případně Office 2013, který má technologii cloud implementovanou. 

Firma používá rovněž některé produkty společnosti Adobe, především volně dostupný 

Adobe Reader verze XI a Adobe Photoshop CS5, který je používán nepravidelně. Jako 

ochranu počítačů a software je používán antivirový software AVG AntiVirus Business 

Edition 2013. Další softwarové vybavení je typem freeware12, kde můžeme zahrnout  

již zastaralý internetový prohlížeč Internet Explorer verze 8, program na čištění dočasných 

souborů CCleaner ve verzi 4 nebo komunikační program Skype verze 6 ke kontaktování 

firemních partnerů v rámci úspor financí. Ostatní softwarové vybavení je užíváno zřídka, 

proto s ním nebudeme počítat v následném návrhu řešení implementace cloudu. 

AutoCAD 

POHODA 

PROTECH 

Office 2003 

Adobe Reader XI 

Adobe Photoshop CS5 

AVG AntiVirus Business Edition 2013 

Internet Explorer 8 

CCleaner 4 

Skype 6 

Tab. 3.1: Hlavní využívaný SW firmy Thermes. Zdroj: Vlastní zpracování 

    

  

                                                             
12 Freeware (volně dostupný software obsahující volnější licenční podmínky užití) 
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3.3.  Povědomí o cloud technologii ve firmě 

Zaměstnancům firmy byl poskytnut krátký anonymní dotazník13 k vyplnění 5 otázek  

za účelem zjištění povědomí o cloud technologii. Dotazník vyplnilo 6 zaměstnanců v poměru 

2 žen a 4 mužů, a výsledky jsou následující: 

 Znáte pojem Cloud computing? - Volbu Ano znám zvolili 2 zaměstnanci, volbu  

Již jsem o něm slyšel, ale nedovedu si jasně představit, co znamená, zvolili  

3 zaměstnanci a volbu Netuším, o co se jedná, zvolil jeden zaměstnanec, 

 Kdy jste se o Cloud computingu dozvěděl (a) poprvé? - Volbu Je to už několik let zpět 

zvolil 1 zaměstnanec, volbu Před pár měsíci zvolili 3 zaměstnanci a volbu Dnes zvolil 

dokonce jeden zaměstnanec, 

 Z kterého zdroje jste se dozvěděli o technologii Cloud? - Volbu Z internetu zvolili  

2 zaměstnanci, volbu Z médií (TV, rádio, noviny) jeden zaměstnanec a volbu  

Od kolegů zvolili také 2 zaměstnanci, 

 Chtěli byste technologii Cloud computingu vyzkoušet na vlastní kůži? - Volbu Ano 

zvolili 2 zaměstnanci, volbu Ne jeden zaměstnanec a volbu Nevím také 2 zaměstnanci, 

 Pokud byste museli pracovat pouze v prostředí Cloudu, byli byste ochotni tyto 

podmínky přijmout? - Volbu Ano zvolili 2 zaměstnanci, volbu Netuším, zvolili  

3 zaměstnanci a volbu Ne nezvolil žádný zaměstnanec. 

Z těchto výsledků vyplývá, že muži převážně pojem cloud computing znají, slyšeli o něm 

před pár měsíci, jeden ze zaměstnanců dokonce před pár lety a jiný naopak až dnes. Dva 

zaměstnanci se o technologii cloudu dozvěděli z internetu, jeden z médií a další od kolegů. 

Všichni čtyři kolegové by přijaly podmínky práce s technologií cloudu, stejně tak i ženy. 

Z toho plyne, že zde existuje obava z potenciální ztráty zaměstnání. Všichni zaměstnanci  

by chtěli novou technologii cloudu vyzkoušet na vlastní kůži, což vnímáme jako pozitivum. 

  

                                                             
13 http://docs.google.com/a/thermes.mygbiz.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHVWMGJ4bDZQck1seWN 
nM0ZRb3lGR3c6MQ 
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3.4.  Zpracování požadavků aplikace evidence docházky 

K využití cloud řešení formou pilotního projektu bude potřeba existence tenkého klienta 

neboli internetového prohlížeče. Pro nejoptimálnější funkčnost všech výhod cloud služby je 

nutností mít v počítači co možná nejnovější verzi internetového prohlížeče. Aktuální 

internetový prohlížeč Internet Explorer 8 ve firmě Thermes spol. s r.o. nelze považovat  

za dostačující, proto lze doporučit například nainstalování internetového prohlížeče, Chrome 

od společnosti Google. Je možné ho stáhnout a nainstalovat zdarma z internetové adresy 

https://www.google.com/intl/cs/chrome/business/ browser/.  

Na základě dostupných možností společnosti Thermes spol. s r.o. bude bráno v potaz 

především ekonomické hledisko, implementace firmy bude nastíněna takovým způsobem,  

aby si firma mohla navrženou implementaci vyzkoušet v praxi nejdříve zdarma a později  

za dodatečný příplatek dle jejího uvážení. Firma se nachází v situaci, kdy většina jejího 

softwarového vybavení je zastaralé, ovšem uvažuje o nových možnostech informačních 

technologií v podobě nových a aktualizovaných verzí softwaru, a rovněž se doslechla o nové 

nabídce produktů na základě cloud computingu. Pro společnost by se jednalo v pojetí IT 

v případě přechodu na SaaS o velký krok vpřed, proto cílem naší implementace je nejen návrh 

řešení programů a upřednostnění jejich výhod, ale také kladení důrazu na zmírnění obav 

jednatelů společnosti z nových technologií cloudu. Přestože firma zaměstnává externí 

specialisty na správu IT, daní experti mají zkušenosti především s fyzickým hardwarem 

a softwarem. V případě zájmu ze strany společnosti o model cloudu IaaS a PaaS, by firma  

po valné hromadě kontaktovala specializovanou společnost, která by jim dané služby 

implementovala. Nicméně s jednateli společnosti jsme se shodli, že s ohledem na aktuální 

situaci a složení firmy, firma nevidí důvod zmíněné modely cloudu poptávat. Zda firmu 

technologie cloudu a modelu SaaS zaujme, nebo se obrátí na stálé zdroje a dá přednost 

klasickému softwaru, záleží pouze na ní. 
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Označení 

(Px) 

Slovní formulace požadavku 

 

Priorita Druh 

P1 Analýza kancelářského SW V funkční 

P2 Ověření datového úložiště V funkční 

P3 Zvolení inovace aplikace docházky V funkční 

P4 Příjem požadavku na evidenci 

příchodu nebo odchodu 

V funkční  

P5 Evidence příchodu zaměstnance V funkční  

P6 Evidence odchodu zaměstnance V funkční  

P7 Evidence odchodu na oběd 

zaměstnance 

V funkční  

P8 Evidence příchodu z oběda 

zaměstnance 

V funkční  

P9 Evidence docházky správcem S funkční 

P10 Ověření možnosti využití aplikace 

docházky v pilotním provozu 

S funkční 

Tab. 3.2: Zpracování uživatelských požadavků Use Case. Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. Návrh inovace 

Podle typu software, který firma Thermes spol. s r.o. používá, je důležité rozhodnout, 

kterou společnost v rámci naší implementace budeme považovat za nejvhodnější. Pro potřeby 

implementace budeme z kategorií zaměřených na konkrétní oblast softwaru vybírat vždy 

alespoň jednoho poskytovatele, což bude prvním krokem. Dalším krokem bude volba 

nejvhodnějšího produktu s ohledem na požadavky firmy a produkt, který firma nevyužívá, 

vynecháme. Dále bude ověřeno, zda je uložení dat do cloudu v souladu s předpisy naší firmy. 

Vše záleží na datech, která by byla firmou do úložiště ukládána, jedná se především o data 

zaměstnanců. Kromě těchto aspektů nás bude dále zajímat dostupná kapacita pro vyzkoušení 

a případná cena zakoupení dodatečného prostoru. Je možné se zaměřit také na bezpečnost,  

což je sice riziková otázka, avšak vzhledem k firemním podmínkám musí být brána v potaz. 

Nicméně výrazným pozitivem řešení cloudu je právě bezpečnost dat a anonymita, zajímat se 

budeme v některých případech také o sílu šifrování dat. Zvolená služba poskytovatele bude 

vyzkoušena, rozvedeno bude nastavení služby a zhodnoceny pozitiva, které firma může touto 

službou získat. 

Zvolenými kategoriemi implementace cloud služeb budou: 

 Kancelářský software, 

 Datové úložiště, 

 Bezpečnost dat, 

 Nástroje pro média a údržbu. 

4.1.  Kancelářský software 

Pro zkušební účely je dostačující služba Dokumenty Google, kterou bude nahrazen Office 

2003. Na úvod se získá úložiště 5GB, které je dále rozšířitelné až na 16 TB. Služba  

se aktivuje na stránce http://www.google.com/intl/cs/enterprise/apps/business/. Nejdříve je 

nutné si vytvořit účet. Otevře se nám stránka s formulářem pro vyplnění osobních údajů  

a základních údajů o firmě, jako název firmy, počet zaměstnanců, Země a telefon.  

Po vyplnění těchto údajů jsou nám nabídnuty dvě varianty. Lze použít vlastní doménu  

ve tvaru vy@vašefirma.cz anebo rovněž lze využít bezplatnou doménu mygbiz.com. Tuto 

doménu je možné využívat tak dlouho, jak bude potřeba, nebo se může později přejít na svou 

vlastní doménu. V našem případě bude zvolena varianta „Použijte bezplatnou adresu 
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v doméně mygbiz.com“ a vyplní se naše nová bezplatná adresa s příponou mygbiz.com, která 

bude ve tvaru našefirma.mygbiz.com. Posledním krokem na této stránce bude zkontrolování 

dostupnosti, v případě že je naše adresa jedinečná, objeví se zelený text ve znění 

„thermes.mygbiz.com je k dispozici“ viz Obr. 4.1 a lze pokračovat dále. 

 

Obr. 4.1: Registrace do služby Google Apps for Business. Zdroj: Vlastní zpracování. 

V dalším kroku vyplníme identifikační údaje pro vytvoření samotného účtu. Jako uživatelské 

jméno zvolíme thermes a jako heslo pro jednoduchost zvolíme thermes91 (lze později 

změnit). Google po nás chce, abychom dokázali, že nejsme robot. Jedná se o ochranný prvek 

proti webovým robotům neboli botům, kteří by náhodně generovali a vytvářeli nové účty.  

Ve spodní části okna zaškrtneme souhlas s licenčními podmínkami, po jejichž přečtení 

zjišťujeme že Google bude naše data chránit, konkrétně „podnikne a zavede příslušná 

technická a organizační opatření, aby zákaznická data ochránila před náhodným  

či nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním  

či přístupem“14. Pokud bylo vše provedeno správně, jsme přesměrováni na stránku 

s přihlášením již názvem naší společnosti, viz Obr. 4.2. 

                                                             
14 Zdroj: https://www.google.com/intl/cs/enterprise/apps/terms/premier_terms_sd_ie.html 
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Obr. 4.2: Přihlášení do Google Apps. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Následně se nacházíme v administrátorské části naší domény, kde můžeme spravovat 

uživatele, nastavovat oprávnění a zobrazovat přehledy včetně pokročilých nástrojů. Každý 

z uživatelů má přidělenou kvótu e-mailu nebo kapacitu 25 GB, viz Obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3.: Ovládací panel administrátora Google. Zdroj: Vlastní zpracování. 

V případě potřeby lze jednotlivé služby vypnout a zaměřit se jen na služby základní. 

Spolu s vytvořením přístupu a účtu do Google Apps jsme získali také přístup  

do důležitých služeb, konkrétně do emailového klienta Gmail. Jako výhodu vidíme 25GB 

úložného prostoru, výkonné filtrování spamu, spolupráci s Outlookem a záruku 99% 
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spolehlivosti. Pracovníci mohou kromě klasických e-mailů využívat i odlišné formy 

komunikace jako je chat, doprovázený hlasem a videem.  

 Další výhodou je webový kalendář, který je integrovaný do Gmailu a umožňuje 

koordinovat spolupráci zaměstnanců, plánování a organizování schůzek při minimálních 

požadavcích na IT infrastrukturu. Zaměstnanci firmy Thermes spol. s r.o., kteří jsou zvyklí  

na klasickou formu papírového kalendáře, ocení důmyslný systém tvorby poznámek, navíc 

v této verzi spolu s možnosti vizuálního překrývání několika kalendářů a zasílání pozvánek  

na schůzky.  

 Nyní se dostáváme ke službě, kterou firma ocení nejvíce, a tou jsou Google 

Dokumenty. Služba umožňuje spolupráci na dokumentech v reálném čase. Textové 

dokumenty, tabulky a prezentace může efektivně upravovat současně více uživatelů, přičemž 

pro ostatní pracovníky mimo autorský kolektiv je k dispozici nejaktuálnější schválená verze. 

Tato verze je na rozdíl od verze pro osobní použití obzvlášť citlivá na zabezpečení.  

Po kliknutí na Google Dokumenty jsme přesměrováni na Disk Google, kde je nám nabídnuta 

aplikace Disk pro PC ke stažení. Tuto volbu vynecháme, protože zaměstnance firmy Thermes 

spol s r.o. chceme naučit s plnohodnotným cloudem bez možnosti se spolehnout na dodatečné 

nástroje pro Windows. Ať už vytvoříme nový dokument, tabulku nebo prezentaci, všechny 

tyto soubory je možné přesouvat do složek a provádět s nimi libovolné operace, viz Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4.: Přesun prezentace do složky v dokumentech Google. Zdroj: Vlastní zpracování 

Největší přínos této služby můžeme vidět v jednoduchosti ukládání souborů, na které 

si zaměstnanci budou muset chvíli zvykat. Tou důmyslnou funkcí je absence tlačítka uložit 

v nabídce lišty tlačítek. Veškeré dokumenty se ukládají automaticky, proto zde nehrozí 
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nebezpečí v podobě ztráty dokumentů při výpadku elektrické energie nebo jiné havárii. 

Samotný dokument je samozřejmě možné Stáhnout jako (exportovat) do dostupných formátů, 

v našem případě prezentace do formátu Microsoft PowerPoint a jiných, viz Obr. 4. 5. 

 

Obr. 4.5.: Export dokumentu v prostředí Google. Zdroj: Vlastní zpracování.  

Cílem implementace není nastavování všech služeb od Google, všechny jsou  

po krátkém seznámení s uživateli připravené k fungování. V cloudu lze i tisknout, využita 

k tomu bude služba Google Cloud Print (beta). Pokud je tiskárna kompatibilní s touto 

službou, stačí navštívit webovou adresu https://www.google.com/cloudprint. Po přihlášení  

do našeho účtu Google se zobrazí okno s přidáním tiskárny podporující tisk z cloudu. 

Kliknutím na tlačítko Přidat tiskárnu podporující tisk z cloudu se zobrazí seznam tiskáren, 

které tuto službu podporují. Není zde celý seznam, proto je nezbytné podívat se do manuálu 

konkrétní tiskárny. V našem případě toto nastavení nebude prováděno, firma si přeje zachovat 

stávající volbu tisku. 

 Pro ostatní dokumenty využívané naši firmou, jako jsou PDF soubory, lze také použít 

službu Disk od Google, ovšem jako lepší alternativu vidíme ve službě Adobe Share, která 

nabízí jednoduchý online editor dokumentů, převodník PDF a dostupné úložiště o kapacitě  

5 GB. Podmínkami využívání této služby je instalace doplňku Adobe AIR, který stáhneme  

na stránkách společnosti Adobe. Druhý doplněk flash nemusíme instalovat, díky webovému 

prohlížeči Chrome, který už flash doplněk má integrován. Na stránce https://files.acrobat.com 
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vytvoříme Adobe ID kliknutím na tlačítko „Create an Adobe ID“ a vyplníme identifikační 

údaje, kde jako email použijeme náš vytvořený thermes@thermes.mygbiz.com. Dalším 

krokem odsouhlasíme licenční podmínky a zvolíme Accept. Po potvrzení odkazu v příchozím 

emailu je náš účet ověřen. Nyní můžeme pokračovat do nového cloud úložiště, které je 

vizuálně přívětivé a umožňuje zobrazit dokumenty PDF v náhledu, viz Obr. 4. 6. 

 

Obr. 4.6: Prostředí Acrobat.com. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Ačkoliv výše zmíněné služby základním potřebám naší firmy dostačují, vhodnou 

službou pro správu poznámek je Evernote. Jedná se o aplikaci dostupnou z velmi široké škály 

zařízení, která nám prostřednictvím online úložiště kdekoli zpřístupní všechny naše 

poznámky (včetně hlasových), výstřižky webových stránek, fotografie a také samozřejmě 

dokumenty. Veškeré základní funkce jsou k dispozici zdarma, placená verze služby  

pak například zvyšuje limit pro ukládání dat na 1 GB měsíčně, umožňuje ukládání větších 

poznámek (až 50 MB) a nabízí rozpoznávání textu ručně psaných poznámek. Na webové 

stránce https://www.evernote.com/Registration.action vytvoříme nový účet a po ověření 

můžeme přidat novou poznámku. Rozhraní je vzhledově příjemné a neodvádí uživatele  

od práce. Poznámka je automaticky ukládána a je k dispozici ke sdílení ostatním kolegům, viz 

Obr. 4.7. 

 

Obr. 4.7.: Prostředí Evernote. Zdroj: Vlastní zpracování. 
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4.2.  Datové úložiště 

Jako nejznámější cloud datové úložiště zaměřené na úschovu souborů a nově  

i fotografií zmiňujeme Dropbox. Je znám především mezi uživateli, kteří využívají tuto 

službu bezplatně, ovšem soustředí se také na společnosti, které si můžou za úplatu objednat 

větší kapacitu. Na stránce https://www.dropbox.com/business můžeme vytvořit nový účet  

po kliknutí na tlačítko Start a free trial!, ale z důvodu vyplnění údajů o platební kartě předem 

zvolíme variantu vytvoření účtu pro klasického uživatele na domovské stránce. Po vytvoření 

účtu je nám automaticky nabídnuto stažení Dropbox klienta, ale stejně jako u Google Disku 

ho budeme ignorovat. V základu máme k dispozici prostor o kapacitě 2GB, viz Obr. 4. 8.  

 

Obr. 4.8.: Prostředí Dropbox. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Navýšení kapacity je možné pro klasické firmy o 100 GB za $99, o 200 GB za $199 

a o 500 GB za $499, s možností měsíční paušální služby nebo roční se slevou 17%. I když 

v bezplatné verzi nám žádný poskytovatel cloud datového úložiště nenabídne takové kapacity, 

v rámci naší implementace navrhujeme využití úložného prostoru od společnosti ADrive, 

která v základu nabízí 50 GB prostoru, v placené verzi je umožněn přenos až 16 GB souborů 

a prostor pro naše data je možné navýšit až na 10 TB. Při závazku na rok nebo dva  

se dostáváme k ceně více než $25,000 což pro naši firmu postrádá smysl. Účet založíme  

na stránce https://www.adrive.com/login/signup/ a po vyplnění všech údajů a ověření účtu 

v e-mailu máme úložný prostor o již zmiňované kapacitě 50 GB.      
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4.3.  Docházkový systém IS 

Zaměstnanci firmy Thermes spol. s r.o. zaznamenávají své příchody a odchody z práce 

písemně na list docházky, což může být někdy rizikové v případě ztráty takového dokumentu. 

Cestou, jak změnit způsob zaznamenávání docházky u zaměstnanců do evidenčního listu, je 

vytvoření databáze, která bude dané příchody a odchody po zapsání hodnot uchovávat  

a budou k dispozici jednatelům firmy. Příchody a odchody zaměstnanců budou zaznamenány 

pomocí jedinečné karty, kterou zaměstnanci použijí při průchodu turniketem. Každá karta 

zaměstnance bude nést dané ID zaměstnance s viditelným záznamem jména zaměstnance  

na jejím povrchu. ID bude každý den jedinečné, protože se bude skládat z prvního 

počátečního jména zaměstnance a dne docházky. Tím se zamezí vyměňování karet mezi 

zaměstnanci a případnému falšování docházky. Zaznamenaná data příchodů a odchodů 

zaměstnanců budou přístupná pro jejich kontrolu a informovanost v internetovém prohlížeči 

bez nutnosti instalace jakéhokoliv dodatečného softwaru. Tím zajistíme, že docházkový 

systém bude na principu cloudu.  

 
Obr. 4.9: Use Case model IS evidence docházky. Zdroj: Vlastní zpracování 

Práva pro čtení i úpravu těchto dat bude mít určený správce, který bude schopen tyto 

záznamy modifikovat. Výsledky se budou přidávat do 2 databází zároveň, aby byla zajištěna 

bezpečnost dat v případě poškození jedné z databází. Pro přípravu docházkového systému 

jsme zvolili dostupnou školní databázi, následná implementace bude samozřejmě do databáze 

ve firmě. Pro fungování takového systému vytvoříme dvě tabulky, jednu pro příchod a druhou 
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pro odchod. Tabulku vytváříme v prostředí programu Microsoft SQL Server 2012  

a v návrhovém zobrazení tabulka dbo.Prichody obsahuje ID_USER, které bude primárním 

klíčem a tato položka bude jedinečná. Tímto způsobem získáme okamžitý přehled  

o zaměstnanci a jeho příchodu nebo odchodu. ID_USER bude po příchodu zaměstnance 

vyplněno ve tvaru P22032013Pavel, kde P představuje příchod, 22032013 představuje datum 

a Pavel představuje analogicky jméno zaměstnance. Ve firmě Thermes spol. s r.o. nepracují 

zaměstnanci se stejným jménem, proto žádné další údaje nebudeme potřebovat. Další 

položkou tabulky bude CAS_PRICHODU, viz Obr. 4. 10. 

 
Obr. 4.10.: Návrh tabulky Prichody evidence docházky. Zdroj: Vlastní zpracování 

Zaměstnanci se samozřejmě nebude při příchodu vyplňovat také čas odchodu, tato 

hodnota se uloží automaticky až při odchodu z firmy a data budou zapsána do tabulky 

dbo.Odchody. Pro nastavení konektivit a naprogramování formulářů a servletů pro zadávání 

dat použijeme vývojové prostředí programu NetBeans verze 7.3. Je nutné mít spuštěn 

GlassFish Server, v našem případě používáme verzi 3.1.2. Klikneme na něj pravou myší  

a po spuštění zvolíme View Domain Admin Console, viz Obr. 4. 11. V internetovém 

prohlížeči se nám objeví nové okno, kde nastavíme konektivity Connection Pools a JDBC 

Resources. Pomocí příkazu Ping vyzkoušíme, zda konektivita funguje, objeví se text Ping 

Succeeded. Po dokončení nastavení vytváříme nový projekt Java Enterprise Application, kde 

naprogramujeme komponentu Java Bean a její metodu pridatZaznam, která přidá id_user  

a cas_prichodu do tabulky dbo.Prichody. Naváže se konektivita programového vlákna,  



63 
 

 
Obr. 4.11.: Administrace GlassFish Serveru. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 

Obr. 4.12: Diagram tříd IS evidence docházky. Zdroj: Vlastní zpracování 

vytvoří se Statement a do tabulky budou přidána data pomocí příkazu executeUpdate, viz 

Obr. 4.13. Na stejném principu bude fungovat i metoda pro přidání záznamu odchodu 

zaměstnance. Data bude správce upravovat pomocí formuláře vytvořeného v NetBeans jako 

JSP stránka. Výsledný docházkový systém bude v případě editace příchodu zaměstnance 

vypadat následovně, viz Obr. 4.14. Na stejném principu bude fungovat zaznamenávání 

odchodu. 
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Obr. 4.13.: Návrh metody pridatZaznam v Java Beanu prosředí NetBeans. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 
Obr. 4.14.: Docházkový systém v náhledu pro editaci příchodu zaměstnance. Zdroj: Vlastní zpracování. 

Po vložení požadovaných dat se zobrazí správci tabulka s příchody, viz Obr. 4. 15. 

a v případě potřeby je možné ji i vytisknout. Navržený docházkový systém bude uložen 

na lokálním serveru, ke kterému bude mít přístup opět pouze správce, zaměstnanci nebudou 

potřebovat pro záznam docházky dodatečné pomůcky. 

 
Obr. 4.15.: Tabulka s příchodem zaměstnance. Zdroj: Vlastní zpracování. 
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Výsledný docházkový systém bude v případě zobrazení příchodu zaměstnance vypadat 

následovně, viz Obr. 4. 16. Na stejném principu bude fungovat zobrazení odchodu. 

Zaměstnanci se zobrazí čas jeho příchodu po vložení svého jedinečného ID, které se vztahuje 

k danému dni a jménu zaměstnance. 

 
Obr. 4.16.: Docházkový systém v náhledu pro zobrazení příchodu zaměstnance. Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

Obr. 4.17: Model nasazení IS evidence docházky. Zdroj: Vlastní zpracování. 

4.4.  Bezpečnost dat 

Datová úložiště, která může firma Thermes spol. s r.o. v rámci implementace využít, jsme 

již zmínili, ovšem služba iDrive, která nabízí prostor 5 GB, využívá pro přenos dat 128bitové 

SSL klíče, zatímco sama je zabezpečena 256bitovým AES klíčem. Pro náročnější uživatele 

má navíc iDrive připraven nástroj iDrive Explorer, který integruje „místo v cloudu“ jako 
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virtuální pevný disk. Nastává zde komplikace, protože tento program je k dispozici pouze 

za příplatek, v bezplatné verzi se budeme muset obejít bez něj. Vytvoření účtu provedeme 

na stránce https://www.idrive.com/idrive/signup, poté nás další stránka vyzve k výběru 

defaultního šifrovacího klíče nebo soukromého šifrovacího klíče. Zvolíme druhou možnost 

a zadáme požadovaný klíč a dokončíme registraci. V případě potřeby zvýšení kapacity, jsou 

dostupné prostory až o kapacitě 2 TB, viz Obr. 4.18. 

 
Obr. 4.18.: Prostředí iDrive. Zdroj: Vlastní tvorba. 

Pro zabezpečení dat existuje služba Panda Cloud Office Protection, kterou může firma 

Thermes spol. s r.o. vyzkoušet zdarma po dobu 30 dní. Výhodou je vyhnutí se instalací 

antivirových ochran serveru, aktualizování virové databáze a nedochází ke zpomalení dat. 

Jednou z možností, jak otestovat software přímo v počítači, je použití jednoho z dostupných 

online scannerů, které se výrazně neliší od klasického antivirového programu. Online antiviry 

na rozdíl od desktopových aplikací nemohou fungovat jako ochrana systému v reálném čase 

a jedná se o odlehčené verze. Mezi pozitiva tak patří použití odpovídajícího skenovacího 

enginu15 a stažení aktuální databáze signatur před zahájením kontroly. Na výběr je k dispozici 

mnoho online antivirů, z nichž většina potřebuje ke svému provozu stažení a nainstalování 

dodatečné komponenty (například CAB soubor). Pokud bychom se chtěli vyhnout instalování 

podpůrných dodatečných platforem, můžeme sáhnout po Quickscanu od společnosti 

Bitdefender. Tato služba patří opravdu čistě mezi cloud antiviry a fungují, aniž by uživatel 

musel cokoliv stahovat. Slabinou toho scanneru je absence skenování kompletního obsahu 

pevného disku. 

                                                             
15 Engine (jádro aplikace) 
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4.5.  Nástroje pro média a údržbu 

Jedním z vhodných nástrojů pro úpravu obrázků v cloudu je Pixlr, který se zaměřuje 

na základní úpravu obrázků a nabízí i podobný rozsah funkcí. Pixlr například podporuje 

vrstvy a obsahuje i profesionální funkce, jako jsou úpravy pomocí křivek a mnoha filtrů. 

Na internetové stránce http://pixlr.com/editor/ lze během pár sekund začít vytvářet nový obraz 

nebo upravovat stávající fotografii, což se hodí především zaměstnancům naší firmy, kteří 

alespoň jednoduše upravují fotky z projektů. Jako důležité je zmínit výhodu, že služba Pixlr je 

v českém jazyce, viz Obr. 4.19., v porovnání s jinými cloud službami, z nichž téměř všechny 

jsou v angličtině, je to zajímavé pozitivum.  

Zaměstnanci firmy Thermes spol. s r.o. občas využívají ke své činnosti software Adobe 

Photoshop. V prostředí cloudu není jednoduché najít plnohodnotnou službu takového 

formátu, která by se vybavením vyrovnala právě desktopové verzi. Nicméně zajímavou 

alternativu nacházíme ve virtualizační platformě Citrix Receiver, pomocí níž můžeme 

používat i klasický software typu Photoshop nebo AutoCAD. Aplikace Receiver je dostupná 

ke stažení na stránkách http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/receivers-by-

platform/receiver-for-windows-34.html a dostupná pro všechny verze systému Windows 

od XP až po Windows 8. Po stažení a nainstalování aplikace, vložíme emailovou adresu nebo 

adresu serveru do okna aplikace. 

 

Obr. 4.19.: Prostředí grafického editoru Pixlr. Zdroj: Vlastní tvorba. 

Protože firma Thermes spol. s r.o. využívá k občasnému vyčištění dočasných souborů 

počítače aplikaci CCleaner, v pojetí cloudu vidíme alternativu ve službě Windows Cleaner 
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od společnosti FileLab. Tato služba vykonává vyčištění registru operačního systému, 

odstranění zbytečných souborů či poškozených instalací programů a opravu nefunkčních 

zástupců. Windows Cleaner před opravou nalezených problémů vytvoří bod obnovy 

operačního systému, aby bylo možné se v případě problémů vrátit k předchozí, funkční 

konfiguraci počítače.  

Ostatní softwarové vybavení využívané firmou Thermes spol. s r.o. nebude 

do implementace zahrnováno, jelikož tyto programy nemají adekvátní alternativu v prostředí 

cloudu. Jedná se o software PROTECH a ekonomický účetní software POHODA. 
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5. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo nejen poskytnout zaměstnancům společnosti Thermes 

dostatečné informace z prostředí cloud technologie, ale také navrhnout možnou inovaci 

a implementaci IS jejich stávajícího softwarového vybavení v podobě vhodných služeb 

cloudu. Požadavkem bylo rovněž vytvoření možného scénáře v podobě využití modelu SaaS 

v praxi. Pro firmu bylo vytvořeno několik přístupů k účtům, s ohledem na stávající používaný 

software, do služeb, s kterými budou schopni co nejrychleji a nejefektivněji pracovat. 

V případě, že firma uvidí v této implementaci přínos, bude požadovat další zprovoznění 

a implementaci služeb. Je pravděpodobné, že s ohledem na stávající finance firmy, nebude 

v blízké době společnost Thermes spol. s r.o. o privátním nebo jiném typu cloudu uvažovat.  

Evidenční informační systém docházky zaznamenává příchody a odchody zaměstnanců, 

pokud si firma tento systém osvojí, bude možné v případě zájmu tuto aplikaci zdokonalit. 

Zdokonalení by zahrnovalo rozlišení typu pracovního úvazku, zda se jedná o plný nebo 

poloviční pracovní úvazek, evidence zaměstnanců přítomných daný den ve firmě a těch 

zaměstnanců, kteří jsou na dovolené. Informační systém by rovněž zahrnoval odlišení více 

typů docházky a průchodů turniketem, jakožto výjezd zaměstnance do terénu, který 

by se počítal od průchodu turniketem do jeho dalšího průchodu. Dodatečné další návrhy 

na vylepšení by byly konzultovány se správcem informačního systému, který by sdělil 

účinnost nasazení tohoto systému a jeho efektivnost v testovacím provozu. 

Systém evidence docházky je naimplementován v testovacím prostředí, kde je zkoušen 

a ověřován, jak bude schopen fungovat v ostrém provozu. Zaměstnanci jsou proškolováni 

a očekává se vyjádření vedení společnosti, zda systém vyhovuje potřebám nebo jsou nezbytné 

dodatečné úpravy.  

Pokud se zaměstnanci společnosti vrátí ke klasickému softwaru založenému 

na technologiích s absencí cloud computingu, a firma nasadí informační systém po testovacím 

provozu do praxe, zaměstnanci získají hlubší podvědomí o dostupnějších a modernějších 

způsobech využití práce s počítačem, v čemž vidím využitý zvýšený potenciál této diplomové 

práce. Do budoucna se firmě naskytuje možnost využití pronájmu virtuálního HW jako 

služby, za kterou by byla ochotna zaplatit. Pokud by se firma k tomuto kroku rozhodla, snížily 

by se jí náklady na zaměstnávání specializovaného technika, který by musel daný HW 

spravovat.   
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Seznam zkratek 

API    Application Programming Interface 

CAD    Computer Aided Design 

CDN    Content Delivery Network 

CPU    Central Processing Unit 

DHCP    Dynamic Host Configuration Protocol 

ČR    Česká republika 

GAE    Google App Engine 

GB    Gigabyte 

HW    Hardware 

ICT    Information and Communication Technology 

ID    Identita 

IS    Informační systém 

IT    Informační technologie 

JDBC    Java DataBase Connectivity 

JSP    Java Servlet Page 

MB    Megabyte 

MHD    Městská hromadná doprava 

OS    Operační systém 

PHP    Hypertext Preprocessor 

PC    Personal Computer 

PDF    Portable Document Format 

RAM    Random access memory 
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SOA    Service Oriented Architecture 

SP    Service Pack 

Spol. s r.o.   Společnost s ručením omezeným 

SQL    Structured Query Language 

SR-IOV   Single Root Input/Output Virtualization 

SW    Software 

TZB    Technické zařízení budov 

URL    Uniform Resource Locator 

USA    United States of America 

TB    Terabyte 

VHDX    Hyper-V virtual hard disk  

VHE    Virtual Hosting Environment 

VM    Virtual Machine 

VPS    Virtual Private Server 

Wifi    Wireless fidelity 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Tabulka znázorňující zastoupení využití operačních systémů Windows XP, 

Windows Vista a Windows 7 lidmi připojujícími se z České republiky na české webové 

stránky za období od počátku roku 2007 po únor roku 2013.  

URL http://rankings.cz/en/ranking/operating-systems.html 

Popis Zastoupení využití operačních systémů Windows XP, Windows Vista a Windows 7 lidmi 

připojujícími se z České republiky 

Vytvořeno Duben 11, 2013 12:15:07 CEST  

Interval Windows 7 Windows XP Windows Vista  

I. 2007 0 % 88.09 % 0.13 %  

II. 2007 0 % 88.73999999999999 % 0.95 %  

III. 2007 0 % 89.16 % 2.24 %  

IV. 2007 0 % 88.06 % 4.34 %  

I. 2008 0 % 86.8 % 6.76 %  

II. 2008 0 % 85.73 % 8.49 %  

III. 2008 0 % 84.52 % 10.56 %  

IV. 2008 0 % 82.26000000000001 % 13.38 %  

I. 2009 0 % 80 % 16.12 %  

II. 2009 0.27 % 78.93000000000001 % 17.14 %  

III. 2009 1.04 % 76.67 % 19.01 %  

IV. 2009 3.35 % 73.98 % 19.64 %  

I. 2010 8.029999999999999 % 70.64 % 18.4 %  

II. 2010 11.59 % 68.15000000000001 % 17.32 %  

III. 2010 15.13 % 65.23 % 16.65 %  

IV. 2010 19.05 % 62.13 % 15.82 %  

I. 2011 23.5 % 58.77 % 14.63 %  

II. 2011 27.14 % 55.73 % 13.69 %  

III. 2011 30.9 % 52.49 % 13 %  

IV. 2011 34.69 % 49.68 % 12.3 %  

I. 2012 38.54 % 46.45 % 11.36 %  

II. 2012 41.72 % 43.39 % 10.56 %  

III. 2012 43.76 % 40.76 % 9.869999999999999 %  

IV. 2012 45.42 % 38.21 % 9.24 %  

I. 2013 46.32 % 35.02 % 8.42 %  

II. 2013 46.76 % 33.53 % 8.050000000000001 %  
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Příloha č. 2: Graf zobrazení tabulky znázorňující zastoupení využití operačních systémů Windows XP, Windows Vista a Windows 7 za období 

od začátku roku 2007 po únor roku 2013. 
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Příloha č. 3: Daňový doklad školení programu PROTECH. 
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Příloha č. 4: Daňový doklad školení programu AutoCAD. 

 


