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1 ÚVOD 

Celosvětový rozmach online cloudových služeb v současné době zapřičiňuje stále 

zvyšující se ohromnou důležitost a adekvátnost se těmto službám detailněji a hloubkověji 

věnovat. Neuvěřitelná robustnost, rozsáhlá a rozvinutá působnost využití těchto služeb 

argumentuje stále se zvyšující potřebnost a nezbytnost implementací všech dostupných 

integrujících řešení nejen ve vzdělávacích organizacích, ve školství, pro zajištění, zabezpečení 

téměř stoprocentní kontinuity a dostupnosti služeb, pozvednutí uživatelské přitažlivosti, 

transparentnosti, modernizované inovativnosti a sjednocení kooperace v rámci aplikovaných 

funkcionalit různorodě kombinovaných návrhů, i konkurečních soubojů o preferenční pozice 

daných společností na trhu, tyto služby nabízející, a také pro snahy vyzdvižení profesionální  

a formální reprezentativnosti organizací. 

V kapitole diplomové práce o teoretických a metodologických východiscích nasazení 

služeb se budou determinovat, deklarovat související technologie, jejich charakteristiky  

a samotné významy jednotlivých pojmů. Zprvu se bude seznamovat s Web 2.0, respektive  

ve výuce, především s nejznámějšími aplikacemi LMS Moodle, Facebookem a Google Apps 

pro vzdělávání, nebo se také budou porovnávat rozdíly mezi Web 1.0 a Web 2.0, vysvětlovat 

Cloud Computing, ale hlavně se bude zaobíráno službami Office 365 Education, co zahrnují, 

obsahují, v souvislosti s Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, OneDrive 

pro školy, Office Online a Microsoft Lync Online, prioritně se plánuje zohledňovat nulové 

pořizovací náklady na licencování bezplatného Academic plánu A2, a výhody v oblastech 

uspoření finančních prostředků. Důkladně se budou popisovat metodologické předpoklady 

nasazení služeb, přičemž bude nutno se nejdříve přesvědčovat o splňování systémových 

požadavků na software, hardware, operační systémy, aktualizace pro implementaci služeb 

Office 365 Education, podobně jako ve spojitosti s integrací těchto online služeb s Web 2.0, 

databázovou podporou, se zavedením SSO a synchronizací s místními Adresářovými 

službami akademických institucí. Poté se bude zaměřovat na komparace mezi jednotlivými 

plány Office 365 Education a bude se rozhodovat o volbě optimálně a ideálně nejvhodnějšího 

a dostatečně akceptovatelného. Zřídka se také bude umožněno dozvídat o možnostech 

podpory uživatelů a zabezpečení služeb Office 365 Education. Bude se dotazovat  

na konkurenceschopnost oproti službám Google Apps pro vzdělávání a stručně se bude 

obracet na budoucnost v implementaci všech souvisejících služeb. 
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V další kapitole bude analyzován současný stav ve vybrané vzdělávací organizaci, 

respektive budou zúženě uvedeny základní informace o zvolené škole a nynějším stavu 

systémového, softwarového, případně online vybavení v příspěvkové organizaci.  

Bude tedy předkládán popis existující situace na škole a představováno o rozstříštěnosti 

vybavení. Budou rovněž shrnuty důvody nabídky projektu, prozatímní absence implementace 

integrovaného vybavení a sepsány požadavky školy, jež se budou muset respektovat. 

Propracovaněji bude poté analyzována síťová a hardwarová infrastruktura ve škole,  

budou zmiňovány klientské či serverové instalace operačních systémů a bude obšírněji 

vyjadřováno o skladbě softwarového a online vybavení akademické instituce.  

Nakonec bude polemizováno o současném stavu uvědomění o službách Office 365 Education 

ve vzdělávací organizaci. 

V následující kapitole bude nejdříve prozkoumávána konkurenční varianta služeb 

Goole Apps pro vzdělávání, poté bude navrhovaná samotná implementace služeb Web 2.0  

a Office 365 ve školství, s ohledem na metodologické nasazování integrovaných služeb  

ve vzdělávací organizaci, jež bude obsahovat chronologický soupis jednacích řízení 

v akademické instituci, registraci, pořízení, základní správu a konfiguraci nastavení služeb 

Office 365 Education, pak budou prakticky aplikovány vybrané funkcionality navrhovaného 

řešení a posloupnostně, postupně budou zakomponovány služby Web 2.0 do tohoto 

navrhovaného řešení. Jako další v pořadí bude souhrnně zpřehledněn přístup uživatelů  

ke službám Office 365 Education. Nakonec bude komplexně pojímána integrace různorodého 

vybavení v celistvé řešení prostřednictvím těchto služeb, bude se vynasnaženo vyzdvihnout 

reprezentativnost školy, zajistit téměř stoprocentní kontinuitu a dostupnost služeb, 

pozvednout uživatelskou atraktivitu, modernizovanou inovativnost, transparentnost  

a jednotnou kooperaci napříč službami a vymezit také možná náhradní a nouzová řešení. 

Nakonec budou zhodnocovány dosažené cíle a přínosy plynoucí z této diplomové práce,  

bude se expresivně uvažovat o bouřlivých diskuzích o perspektivnosti souvisejících služeb, 

usuzovat o vylepšení v oblasti integrace vybavení a sjednocení komunikace uživatelů služeb, 

a v neposlední řadě budou nastíněny potencionální budoucí vize. 

Cílem diplomové práce je navrhnout implementaci služeb Web 2.0 a Office 365  

ve školství, ve zvolené Obchodní akademii, Sokola Tůmy 12 v Českém Těšíně, 

v intervalovém období minimálně třiceti dnů během zkušební lhůty produktu Office 365 

Education A3, po vypršení A2.  
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2 TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

IMPLEMENTACE SLUŽEB 

2.1 Seznámení s Web 2.0 a Office 365 Education 

2.1.1 Web 2.0 

Web 2.0 může být považován za slogan, který nesou nové služby od Google Apps  

až po Facebook, atd. Jde o nový postoj k webové službě. Od platformy PC se přechází  

k aplikacím vystaveným na Internetu, kde k nim mají lidé přístup odkudkoli na světě, a jsou 

tak sledovatelní, což by mohla využít reklama (Ambrož, 2007), respektive virový marketing  

k pozvednutí úspěšnosti, profitability firem nebo i reprezentativnosti a propagace škol. 

Mezi Weby 2.0 se počítá třeba Wikipedie (free encyklopedie), Flickr (sdílení 

fotografií, tagování) či MySpace (sociální síť), aj. Co tyto servery spojuje? Uživatelé jsou 

čtenáři, ale rovněž spolutvůrci obsahu. Ten je strukturovaný, znovupoužitelný a smí být 

personalizován (uživatelé si definují, jak a jaké informace budou viditelné), přestože mnoho 

uživatelů není aktivních a nevytváří nic. Nezřídka kolem sebe nejen tyto projekty soustřeďují 

komunity. Webové aplikace typu 2.0 vychází uživateli sociologicky a technologicky vstříc 

(používají nejmodernější přístupy a technologie). Technologie souvisí s Webem 2.0 jen do té 

míry, do jaké slouží k utváření jeho charakteristických vlastností, např. AJAX
1
 lze slušně 

aplikovat na interaktivních webech, ve webových aplikacích. Veškeré Web 1.0 technologie 

jsou automaticky technologiemi Webu 2.0. (Ambrož, 2007) 

Vlastní pojem Web 2.0 byl poprvé použit v roce 2003 společností O’Reilly Media. 

Nejedná se však o novou technologickou generaci webu (dokonce jsou využívány technologie 

sloužící Internetu již od samého počátku), ale o způsob práce s webem. 

Co je tedy Web 2.0 a proč tento nový pojem vznikl? Web, stejně jako ostatní média, 

prochází neustálým vývojem a vývinem. Modifikují se používané technologie, ale hlavně 

pořád roste počet jeho uživatelů. Se vzrůstajícím počtem návštěvníků webových služeb  

se také mění charakteristika jejich potřeb. Protože jde o prostředí, které se mění velmi 

dynamicky, je nezbytné, aby poskytovatelé služeb na tyto potřeby reagovali pružně, 

                                                 
1
 AJAX, Asynchronous JavaScript and XML, je obecné označení pro technologie vývoje interaktivních 

webových aplikací, tzv. RIAs, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich znovunačítání.  

Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživatelsky příjemnější prostředí, ale vyžadují použití 

moderních webových prohlížečů. 

http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.facebook.com/
http://cs.wikipedia.org/
https://www.flickr.com/
https://myspace.com/
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flexibilně. Zvyšuje se proto interaktivita webových aplikací, lidé se začínají sdružovat  

do určitých zájmových skupin, sdílejí obrovské množství informací, začínají spolupracovat.  

Z pouhých konzumentů se tak stává obrovská masa, vytvářející obsah. Na rozdíl od počátků 

webu již uživatelé nejsou vázáni na to, co jim několik tvůrců připraví, ale mohou díky 

moderním nástrojům velmi snadno a lehce přizpůsobovat svůj vlastní obsah prakticky  

bez jakýchkoliv technických znalostí. (Lednický, 2008) 

Celý koncept Webu 2.0 není ostře ohraničen, jde spíše o jakýsi gravitační střed  

či jádro. Stručně řečeno, jde o soubor principů, kde prvním a základním prvkem je web  

jako platforma. Je zjevné a zřejmé, že bez této platformy by Web 2.0 nikdy nemohl existovat.  

Jak tedy jednoduše diferencovat, co je Webem 1.0 a co již Webem 2.0 (viz Tabulka 2.1)?  

Je jisté a zcela jasné, že přesná hranice neexistuje. Nicméně aplikace typu Web 1.0  

lze charakterizovat jako klasické představitele pro řešení orientovaná na programy  

pro koncové stanice (stand-alone software), se svým standardním „koloběhem“ vydávání 

nových verzí daného programu, aplikace typu Web 2.0 jsou jednoznačně synonymem  

pro službou orientované aplikace, tedy takové, kdy převážná část všech činností probíhá 

nikoliv u uživatele, ale na straně internetových serverů, tedy orientace na serverové aplikace, 

postupně zaměřené i na technologie a služby Webu 2.0. (Mašek, 2009) 

Jedna ze zásadních či relevantních, tedy velmi důležitých, vlastností Webu 2.0  

je společné sdílení informací mezi uživateli konkrétní služby v dané komunitě, přesněji 

sociální síti. Někteří autoři a odborníci v oblasti informačních technologií dokonce dávají 

rovnítko mezi pojem Web 2.0 a sociální síť, jde především o služby založené na různé formě 

komunikace či sdílení dat různých formátů a obsahu mezi uživateli. 

Sedm hlavních charakteristik Webu 2.0: 

 Participace jako základní princip, jež pohání Web 2.0, 

 Standardy pro funkci webu, zajišťující provoz aplikací a integraci mnoha elementů 

webu, 

 Decentralizace distribuce obsahu přes mnoho systémů, spíše než jejich udržování  

na jednom místě, 

 Otevřenost v postoji člověka pro zpřístupnění daných aplikací a jejich obsahů, 
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 Modularita v podobě mnoha vzájemně provázaných a integrovaných komponent, 

tvořících celek, 

 Uživatelská správa vlastního obsahu a identity, 

 Identita reálná či volená pro dané interakce. (Mašek, 2009) 

2.1.1.1 Vlastnosti Web 2.0 

Tim O’Reilly
2
 popsal několik vlastností, které by měly charakterizovat moderní  

a úspěšné webové služby. Ačkoliv služba nemusí splňovat všechny podmínky, aby mohla být 

označena nálepkou „Web 2.0“. (Lednický, 2008) 

Web jako platforma 

Zpočátku webové prohlížeče fungovaly pouze jako zobrazovače textových informací. 

Postupně byly z nich však vyvinuty mnohem složitější systémy, které umožňují tvůrcům 

webových služeb komunikovat s uživatelem, a jimi byl tak poskytnut prostor ke vzniku 

dynamických a interaktivních webových aplikací. Uživatelé již nemusí mít svá data uložena 

na lokálním počítači, mohou je mít na nějakém serveru a přistupovat k nim z různých míst, 

nebo je dokonce sdílet s dalšími uživateli. Potřeba je přitom pouze patřičný internetový 

prohlížeč. Nezáleží na tom, jestli běží na Windows
3
, GNU/Linuxu

4
 nebo Mac OS X

5
. To dává 

prostor ke zcela novému přístupu ve vývoji software. Konzument dané služby nemusí 

instalovat žádné dodatečné programy, nemusí se starat o aktualizaci, nové upravené aplikace 

mohou být nasazovány třeba každý den, aniž by se uživatel musel o cokoliv starat.  

(Lednický, 2008) 

Díky tomu vznikly a neustále vznikají nové a nové služby, které by na jiné platformě 

vzniknout nemohly. Google Dokumenty se například snaží nahradit klasické kancelářské 

balíky, jako jsou například Microsoft Office nebo OpenOffice (Lednický, 2008), což ovšem  

s sebou přináší různá úskalí ve formě prakticky neaplikovaných či neimplementovaných 

rozšiřujících možností, jelikož kancelářské balíčky mnohdy poskytují širší obzor působnosti 

v nastavení vlastností, služeb, aplikací a uživatelského rozhraní, a daleko svou robustností 

                                                 
2
 Tim O’Reilly je zakladatel a generální ředitel nakladatelství O’Reilly Media Inc., považován mnohými 

za nejlepšího vydavatele počítačových knih na světě. 
3
 Windows je operační systém společnosti Microsoft Corporation. 

4
 GNU/Linux je označován jako svobodný operační systém společnosti Novell, tvořený velkým 

množstvím svobodných programů, výkonostně a funkčně srovnatelný s jinými operačními systémy. 
5
 Mac OS X je operační systém společnosti Apple Inc. 

docs.google.com/?hl=cs


 

 10 

předčí své webové (cloudové) náhradníky nebo konkurentní napodobitele, co se složitosti 

nebo využitelné adekvátnosti formátování či potřebnosti specifických, konceptuálně 

odbornějších, propracovanějších technik nebo technologicky náročnějších a rozsáhlejších 

vlastností či jiných funkcionalit týče. Právě i k těmto účelům slouží produkt Office 365,  

jež zastřešuje obojí, a tudíž velmi schopně, solidně a efektivně Google aplikacím konkuruje. 

Využití kolektivní inteligence 

Služby, jež jsou tím lepší, čím více lidí je využívá. Jedním z uváděných příkladů 

mohou být tzv. Wiki systémy. Jejich cílem je umožnit rychlou editaci vytvořených stránek 

uživateli. V této době také vzniká Wikipedie, což je nejrozsáhlejší encyklopedie na světě. 

Informace, které obsahuje, jsou neustále vkládány, opravovány a doplňovány samotnými 

uživateli. Wiki systémy bývají také často nasazovány ve firemním prostředí, ale mají však 

kromě výhod také nevýhody. Vzhledem k obrovskému množství lidí, kteří mohou obsah 

editovat, nelze zabránit vandalismu, nepřesnostem, překlepům, pravopisným chybám atd. 

(Lednický, 2008) 

Vlastnictví dat 

Internet je především obrovským zdrojem dat. Za každou službou či aplikací  

je schována specializovaná databáze, obsahující potřebná data. Komu tato data patří?  

Za typický příklad se uvádí mapové služby. Pokud je například na Google Maps zobrazena 

mapa Evropy, v pravém dolním rohu se nachází název společnosti, jestliže mapa Ameriky,  

je v pravém dolním rohu naopak nalezen název jiné společnosti. To je velmi důležité zjištění 

pro všechny, kteří mají zájem poskytovat služby založené na digitálních mapových 

podkladech. Vybudovat vlastní konkurenceschopné mapové podklady světa je nejspíš 

nemožné. Proto by další poskytovatel služeb musel využít již existující data, na kterých staví  

i jeho konkurenti, ti mu ve vstupu na trh nemohou zabránit. Pokud tedy nový hráč na trhu 

dokáže „namixovat“ data v takovém poměru, aby vyhovovala dostatečnému množství 

uživatelů, může se prosadit. To se povedlo společnosti Google, přestože vstoupila na trh 

později než jeho konkurenti. (Lednický, 2008) 

Změna vývojového cyklu software 

Web 2.0 mění pohled na vývojový cyklus software. Software je dodáván jako služba, 

nikoliv jako nějaký krabicový produkt. To se také musí nutně projevit v obchodním modelu 

daného poskytovatele. Software by se stal zbytečným, pokud by nebyl udržován na denní 

http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://cs.wikipedia.org/
https://maps.google.cz/
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bázi. Také uživatelé musí být vnímáni takřka jako vývojáři. Služba je neustále vyvíjena,  

a bez označení nové verze bývá nasazována na měsíční, týdenní, mnohdy i denní bázi.  

Nové funkčnosti se tedy k uživatelům dostanou mnohem rychleji, a ti jsou tedy schopni 

rapidněji dodat zpětnou vazbu. Funkce, které se neosvědčí, tak mohou být vyřazeny. 

(Lednický, 2008) 

Náhrada desktopových aplikací 

S pomocí CSS, DHTML, JavaScriptu
6
/AJAXu a dalších technologií je možné vytvořit 

interaktivní, dynamické aplikace, jejichž uživatelské rozhraní je prakticky shodné s tím,  

které je běžné u klasických desktopových aplikací, na něž je většina uživatelů zvyklá.  

Za průkopníky tohoto typu aplikací lze považovat webové rozhraní pro přístup k e-mailové 

schránce, Google spustil 1. dubna 2004 Gmail, který přinesl kapacitu schránky 1 GB, rychlé, 

kvalitní vyhledávání a použití AJAXu. (Lednický, 2008) 

Stejný software pro různá zařízení 

Další výhodou Web 2.0 by měl být fakt, že aplikace nejsou vázány na PC.  

Na Internet se v dnešní době přistupuje z různých zařízení, například z mobilních telefonů, 

komunikátorů. Tyto přístroje neobsahují klasický desktopový operační systém, ale systém 

vyvinutý přímo pro specifické potřeby a možnosti přenosných zařízení, např. Symbian
7
, 

upravená verze Mac OS X. Pro tyto systémy je nutno psát speciální software. Pokud však  

v daném systému existuje patřičný webový prohlížeč, je umožněno na něm bez úprav 

používat stejné webové aplikace, jako na desktopovém PC. (Lednický, 2008) 

Folksonomie 

Tento termín je svázán s nárůstem počtu uživatelů a množstvím obsahu jimi 

vytvářeného, vznikl sloučením pojmů „folks“ (lidé) a „taxonomie“. Volně by se tento pojem 

dal přeložit jako „lidové třídění znalostí“. „Folksonomie je demokratická a distribuovaná 

klasifikační metoda, při které všichni uživatelé systému (nebo mnoho z nich) mohou označit 

obsah popiskem dle vlastního výběru. Čím více lidí v systému vytváří popisky, tím lépe  

se ostatním hledají informace.“ (Lednický, 2008, str. 12) 

 

                                                 
6
 JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, který se zpravidla používá 

jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky.  
7
 Symbian je operační systém přenosných zařízení společnosti Nokia. 

https://mail.google.com/
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Folksonomie je vykazována následujícími vlastnostmi: 

 Princip zdola nahoru - uživatelé postupně přiřazují tagy nějakým objektům, 

budování tedy probíhá od nuly, neexistuje předem daná struktura, 

 Absence centrální autority - označování objektů je plně v rukou uživatelů, dochází  

k pravopisným chybám, překlepům nebo záměrnému přiřazení špatného popisku, 

 Absence hierarchie - folksonomie je nejednoznačná, neexistuje tedy žádná 

hierarchie, 

 Absence kontroly jazyka - neexistuje centrální autorita, která by kontrolu 

prováděla, 

 Distribuce tagů - existuje nízké množství tagů, které používá hodně uživatelů,  

ale také existuje vysoké množství tagů, které používá nízké množství uživatelů, 

 Korelační vztahy - jediným vztahem je prostý statistický společenský výskyt. 

Výhody folksonomií: 

 Nízká kognitivní zátěž při tvorbě klíčových slov, 

 Nízké finanční náklady na zřízení a následnou údržbu, 

 Nejsou omezeny pohledem jedné osoby, 

 Pomáhají vytvářet a upevňovat komunity. 

Nevýhody folksonomií: 

 Obtížnější hledání informací, 

 Vznik není zaručen, 

 Ohrožení spammem, překlepy atd. (Lednický, 2008) 

2.1.1.2 Web 2.0 ve výuce 

Lépe než nazývat Web 2.0 pouze jako sociální síť, by tedy bylo použít výraz 

participace či kooperace, a pokud je zmiňováno v souvislosti s Webem 2.0 o vzdělávání,  

pak se přímo jedná o participaci edukačního prostředí. Jestliže se mluví o Wikipedii,  

http://cs.wikipedia.org/
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ve skutečnosti jde o systém Wiki technologie, založené na vytváření a aktualizaci stránek  

s obsahem konkrétního charakteru. Moderní systémy Wiki pak do sebe integrují různá další 

řešení z oblasti Webu 2.0, jako jsou možnosti vkládání různých objektů (výukových  

či jiných). Podobným způsobem integrace nástrojů a služeb rodiny Webu 2.0 se pak rozšiřují  

i ostatní vzdělávací systémy, jako například LMS Moodle. (Mašek, 2009) 

Participace na úrovni služeb Webu 2.0 značně zasáhla i do instituce školy.  

Nejen bez platformy webu, ale také bez samotných digitálních technologií, které komunikaci 

a vzájemnou kooperaci na úrovni Web 2.0 služeb dovedou zprostředkovat, by Web 2.0 

nemohl existovat. Technologie jako bezdrátové či mobilní sítě na straně jedné a přenosné 

počítače a komunikátory na straně druhé velmi rychle pronikly i do instituce školy.  

Tak jako se vlivem všech nových technologií změnila naše společnost, změnila se i škola. 

Kooperativním vyučováním jsou kladeny značně vysoké nároky na učitele, na jejich úroveň 

znalostí, v případě diskuzí pak také na jejich značnou dávku empatie, schopnosti řízení  

a facilitaci. Pedagog by však neměl tento digitální mrak informací rozehnat, ale navést 

správným směrem. Delegování části probírané látky na přítomné studenty připojené  

k Internetu, může obohatit konkrétní výuku o další participativní prvek. (Mašek, 2009) 

2.1.1.3 Rozdíly Web 1.0 vs. Web 2.0 

 WEB 1.0 WEB 2.0 

OBSAH 
Obsah webu je vytvářen převážně 

jeho vlastníkem. 

Návštěvníci se aktivně podílejí  

na tvorbě obsahu - vlastník je v roli 

moderátora. 

INTERAKCE 

Interakce vytváří nároky  

na vlastníka, proto jen v nezbytné 

míře. 

Interakce je vítána, má formu 

diskuzí, chatu, propojení 

s messengery, sociálních profilů. 

AKTUALIZACE Odpovídá možnostem vlastníka. 
Web je živý organismus - tvůrců 

obsahu mohou být miliony. 

KOMUNITA 
Neexistuje, návštěvník je pasivní 

příjemce informací bez interakcí. 

Návštěvník je současně ten,  

„o kom web píše“, jednotlivec  

je součástí rozsáhlé komunity. 

PERSONALIZACE 
Weby neumožňují implicitní 

personalizaci. 

Umožňují vytvářet a využívat 

sociální profily čtenářů. 

 Tabulka: Rozdíly mezi Web 1.0 a Web 2.0 (2.1) 

(Ambrož, 2007, str. 1) 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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2.1.1.4 Nejznámější aplikace Web 2.0 

LMS Moodle 

LMS je zkratka pro technologickou formu e-learningu. LMS (Learning Management 

System) je obecně jakýkoliv softwarový balík, jehož hlavní funkcí je tvorba, distribuce  

a administrace elektronických vzdělávacích materiálů a kurzů. Většina LMS systémů  

je založena na webových technologiích, umožňujících přístup ke studijním materiálům 

způsobem „anytime and anywhere“ („kdykoliv a kdekoliv“). E-learning je forma vzdělávání, 

která podporuje výuku pomocí multimediálních prvků a využívá informační a komunikační 

technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty  

a pedagogy a také k řízení studia. Zpravidla je e-learning realizovaný prostřednictvím 

počítačových sítí. Hlavní myšlenkou e-learningu je svobodný přístup ke vzdělávání  

v libovolném čase a v libovolném prostředí. (SZEŠ Čáslav, 2008) 

Moodle je vzdělávací platforma určena pro pedagogy, správce a studenty 

poskytující jediný robustní, bezpečný a integrovaný systém k vytváření personalizovaných, 

individuálních vzdělávacích prostředí. Software je zpravidla implementován na vlastních 

webových serverech jednotlivých vzdělávacích organizací. (Moodle, 2014) 

Moodle je postaven na učení globálně, je osvědčený a důvěryhodný na celém světě,  

je navržen tak, aby podporoval jak výuku, tak generalizovaně učení. Je jednoduchý k použití, 

zdarma bez licenčních poplatků, vždy aktuální, přeložen v jazyce dané země, na jejímž území 

je situována vzdělávací organizace. Moodle je tzv. all-in-one (vše v jednom) platforma, 

vysoce flexibilní a plně customizovatelná, škálovatelná do jakékoliv velikosti, robustní, 

bezpečná a privátní, využitelná kdykoliv a kdekoliv na jakémkoliv zařízení, má k dispozici 

rozsáhlé zdroje a prostředky a je podporována silnou komunitou. (Moodle, 2014) 

Moodle je softwarový balík, který umožňuje efektivní podporu prezenční i distanční 

výuky. Slovo Moodle je původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). 

Lze ho také ale považovat za sloveso („to moodle“), které popisuje proces líného bloumání  

od jednoho k druhému, uskutečňování činností podle svého, metaforicky představuje hravost, 

která často vede k pochopení, porozumění problému a podporuje tvořivost. V tomto smyslu  

se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak k přístupu studenta či pedagoga k výuce  

v online kurzech. (SZEŠ Čáslav, 2008) 
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Pro studenta je LMS jeho vlastním virtuálním studijním prostředím, ve kterém nalezne 

své kurzy (předměty), obsahující studijní materiály, korespondenční úkoly, testy, ankety, 

dotazníky, další multimediální obsah, pokyny jak studovat, může se účastnit diskusních fór, 

týkajících se jednotlivých témat, či konzultovat (i s pedagogy, jestliže je k tomuto oprávněn,  

a naopak) některé nejasné části učební látky tak, jakoby se nacházel ve skutečné třídě.  

(OSU, 2012) 

Facebook 

Facebook je sociální síť, která slouží ke komunikaci mezi uživateli, sdílení fotografií, 

videí, odkazů, dalšího uživatelsky přizpůsobeného obsahu, navazování a udržování vztahů. 

(Novotný, 2010) 

Facebook stránka glosuje, jakým způsobem nás naši přátelé inspirují, podporují,  

a pomáhají nám objevit svět, ve kterém jsme propojeni. Facebook byl založen roku 2004 

Markem Zuckerbergem, posláním Facebooku je dávat lidem moc sdílet, a přitom svět více 

otevírat a spojovat. Lidé používající Facebook zůstávají v kontaktu se svými přáteli a rodinou, 

aby odhalovali, co se právě ve světě děje, a také sdíleli či vyjadřovali, na čem jim záleží. 

(Facebook, 2004) 

Od 11. srpna 2006 se může připojit kdokoli na zemi, komu je více než 13 let. 

Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a intuitivní. Po registraci v systému má uživatel 

možnost vyplnit svůj detailní profil. Poté se může připojovat k různým tematickým skupinám, 

zájmovým stránkám a získávat nové přátele. Pokud jiný uživatel souhlasí s tím, že je přítel 

žádajícího uživatele o přátelství, potvrdí žádost, a vzájemně je jim dovolen přístup k jejich 

kompletním profilům (Timelines), k povoleným příspěvkům publikovaných na jednotlivých 

Timelines na základě práv nastavených uživatelem, komu obsah zviditelní a komu ne.  

V systému je umožněna komunikace mezi uživateli pomocí zpráv, tzv. zájmových skupin 

nebo stránek, chatu, komentářů, vzkazů, statusů nebo diskusních fór. Mezi další funkce 

spadají například různé aplikace, testy, otázky nebo hry. Hlavní síla je v propojenosti 

jednotlivých stránek. Každý uživatel má v profilu takzvanou Zeď, na kterou mu ostatní 

mohou psát vzkazy nebo vkládat i multimediální obsah. Na Facebooku se vyskytují problémy 

s bezpečností, jež vyplývají z koncentrace citlivých osobních dat a spousty aplikací, které  

k nim mají přístup. Proto je signifikantně velmi důležité věnovat patřičnou pozornost 

nastavení soukromí svého účtu v profilu uživatele. (Novotný, 2010) 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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Mezi další populární aplikace Web 2.0 patří také YouTube (sdílení a sledování videí), 

Twitter (sociální síť), LinkedIn (sdílení pracovních kontaktů), Instagram (sdílení fotografií, 

videí), Tumblr (následování blogů, sdílení oblíbených zájmů a zálib) a samotné blogy 

(vytvářené osobní stránky, zabývající se zvolenou tematikou, proklamující vlastní názory, 

nálady, individuální obsah - např. blogy známých osobností, fanoušků, veřejnosti). 

Google Apps pro vzdělávání 

Posláním společnosti Google je uspořádat informace z celého světa tak, aby byly 

všeobecně přístupné a užitečné. Dokonalý vyhledávač je definován jako nástroj,  

který „dokáže přesně pochopit, co má uživatel na mysli, a nabídnout mu přesně to, co hledá“.  

Od založení v roce 1998 se společnost Google rozrostla natolik, že dokáže poskytovat služby 

tisícům uživatelů a zákazníků z celého světa a nabízí kromě vyhledávání i řadu dalších služeb, 

stále však v duchu těchto slov. Cílem společnosti Google je uživatelům prostřednictvím všech 

jejich technologií umožnit a usnadnit nalezení potřebných informací a realizaci projektů,  

na kterých pracují. Znamená to vyvinout rychlejší a důmyslnější vyhledávač, vytvářet služby, 

které fungují intuitivně, informovat uživatele o tom, že určité reklamy nebo výsledky 

vyhledávání se líbí jejich přátelům a mohly by tedy zajímat i je. A především to znamená 

vytváření vysoce funkčních služeb, aby lidé mohli trávit čas tím, co je naplňuje.  

(Google, 2014) 

Google Apps pro vzdělávání je sada aplikací Google, ve které jsou spojovány 

nejdůležitější služby, které uživatelům mohou usnadnit práci. Jde o hostovanou službu,  

která umožňuje školám používat řadu služeb Google ve vlastní doméně. Pokud například 

škola vlastní doménu oact.cz a zaregistruje se do služby Google Apps pro vzdělávání, 

všechny osoby v organizaci získají vlastní e-mailovou adresu (uzivatel@oact.cz), editor 

textových dokumentů, editor tabulek a prezentací, sdílený kalendářový systém, nástroje  

na tvorbu školních webových stránek a webů, přístup k pružnému systému Intranetu a mnoho 

dalších funkcí. (Google, 2014) 

Výhody Google Apps pro vzdělávání: 

Zabezpečení a ochrana soukromí především 

Vše je zálohováno, zákazník vlastní a spravuje svá data, zajištěno vyšší 

zabezpečení a spolehlivost, silné šifrování a ověření, Google tým neustále zdokonaluje 

zabezpečení uživatelů, jejichž soukromí je respektováno. 

http://www.youtube.com/
http://twitter.com/
https://www.linkedin.com/
http://instagram.com/
https://www.tumblr.com/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/


 

 17 

Zákazník zůstává ve spojení, ať je kdekoli 

Vždy a všude, v zařízení Android
8
, iPhone

9
, BlackBerry

10
, Windows Phone

11
,  

v jakémkoli telefonu s webovým prohlížečem. 

Podpora spolupráce studentů, pedagogů, zaměstnanců a týmů 

Spolupráce při studiu v reálném čase, na dálku, kooperace vytváří partnerství, 

Google nabízí výkonnou kontrolu sdílení a bezproblémovou kompatibilitu. 

Být efektivnější 

Google Apps pro vzdělání zjednodušuje typicky akademické činnosti, jako je 

psaní esejů, v Kalendáři Google mohou studenti přesně vidět, kdy jsou jejich profesoři 

k dispozici, a naopak. Již miliony uživatelů používá známé nástroje, vyhledává a sdílí, 

služba Google Apps šetří spoustu času, který je věnován výuce, a škola tak uvolňuje 

ruce svému oddělení IT. 

Neviditelná infrastuktura IT, která prostě funguje 

Zaručeno rychlé zprovoznění a spuštění, jsou uspořeny čas a peníze,  

jež nemusí být vynakládány na správu infrastruktury IT, není třeba provádět žádné 

další opravy, studenti, pedagogové a správci mají přístup k nejnovějšímu softwaru, 

včetně nových funkcí a aktualizací zabezpečení, jakmile jsou k dispozici, nemusí být 

proto pořizovány ani udržovány servery, žádný hardware ani klientský software,  

a všechno lze spravovat z jednoho uživatelsky intuitivního rozhraní. A opravdu je to 

pro školy v plné verzi zdarma (viz Tabulka 2.2). 

Ohleduplnost k životnímu prostředí 

Dochází ke snížení celkových nákladů organizace a omezení její ekologické 

stopy, je podporována trvalá udržitelnost, díky IT s neutrální uhlíkovou stopou,  

jelikož Google Apps jsou provozovány v energeticky efektivních datových centrech 

společnosti Google, proto je méně náročná na energii než servery školy.  

(Google, 2014) 

                                                 
8
 Android je světově nejpopulárnější mobilní operační systém společnosti Google. 

9
 iPhone je mobilní zařízení společnosti Apple Inc. 

10
 BlackBerry je přenosné zařízení vyvinuté firmou Research in Motion. 

11
 Windows Phone je mobilní telefon s upravenou verzí operačního systému Windows společnosti 

Microsoft Corporation. 

http://www.google.com/enterprise/apps/education/
https://www.google.com/calendar
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/


 

 18 

Licencování Google Apps pro vzdělávání 

 
Google Apps  

pro školy 

Registrace a cena Zdarma 

Vlastní doména Až 600 domén 

Maximální počet uživatelů Neomezeně 

Administrace 
Plná včetně 

distribuované 

Velikost e-mailové schránky 30 GB / uživatel 

Bez reklam ANO 

Garance dostupnosti Více než 99,9 % 

Pokročilé nastavování doručování pošty ANO 

Možnost sdílení kontaktů ANO 

Správa mobilních zařízení ANO 

Synchronizace s Microsoft Outlook ANO 

Úložiště pro Dokumenty Google (Docs) Neomezeně 

Úložiště Disk Google (Drive) pro ostatní soubory - možno dokoupit další 

prostor 

30 GB na uživatele 

zdarma 

Skupiny Google (Groups) ANO 

Zaručená celoškolská archivace komunikace - Sejf Google (Vault) Placené 

Migrace a implementace, školení a vývoj aplikací Přes partnery 

Funkce Google+ pro školy ANO 

Česká faktura NE 

 Tabulka: Licencování Google Apps pro vzdělávání (2.2) 

(GoogleApps.cz, 2014, str. 1) 

Produkty Google Apps pro vzdělávání: Chrome (internetový prohlížeč), Google+ 

(sociální síť), YouTube pro školy (sdílení a sledování vzdělávacích videí), Disk (online 

úložiště, sdílení ostatních souborů), Dokumenty (online paralelní vytváření, editace a správa 

dokumentů), Kalendář (snadné plánování výuky a schůzek, integrace se školním e-mailem, 

sdílení s třídou, týmem a klubem), Gmail (e-mailový účet a klient, zahrnující chat, hlasovou  

i video komunikaci, nebo také synchronizaci s aplikací Gmail Offline, pro práci  

bez internetového připojení, jejíž využívání musí uživatel zpřístupnit v administraci  

Google Apps a musí mít nainstalovaný prohlížeč Chrome s povoleným Gmail Offline 

https://www.google.com/a/signup/?enterprise_product=GOOGLE.EDU&hl=cs&source=gafe-globalnav-cs&ga_region=emea&ga_country=cs&ga_lang=cs#0
http://docs.google.com/?hl=cs
http://drive.google.com/
http://groups.google.cz/?hl=cs
http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html#vault
https://plus.google.com/
https://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/
https://plus.google.com/
http://www.youtube.com/
http://drive.google.com/
http://docs.google.com/?hl=cs
https://www.google.com/calendar
http://mail.google.com/
https://mail.google.com/mail/mu
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
https://www.google.com/intl/cs/chrome/browser/
https://mail.google.com/mail/mu
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(Palíšek, 2013)), Setkání (Hangout, videokonference až pro 15 účastníků, možno sdílet 

obrazovku, paralelně upravovat dokumenty, vysílat pro takřka neomezený počet diváků), 

Skupiny (Groups, vyjadřování v tematických diskuzích, konverzacích), Weby (intuitivní 

tvorba obsahu, projektových webů a Intranetů, široké propojení s ostatními službami Google 

Apps, předpřipravené šablony a funkce, snadné sdílení i komplexní nastavení přístupu), 

Mapy, Picasa (webová alba fotografií), Apps Marketplace (e-shop integrovaných webových 

aplikací), Vlastní vyhledávání, Překladač (webové stránky v jiných jazycích), Voice (jedno 

číslo pro více telefonů, online hlasová schránka a levné volání), Blogger (online osobní 

web/blog), Knihy, Scholar (vyhledávač odborné literatury), Google Apps Script (skriptovací 

jazyk JavaScript v Cloudu pro automatizaci úkolů), Code (dokumentace pro vývoj pomocí 

nástrojů a rozhraní API), Moderátor Google (vytváření sérií k probrání ve škole, zpřístupnění 

lidem pro zasílání dotazů, nápadů či připomínek), Sejf (placená archivace, vyhledávání 

v elektronických dokumentech a ovládání informací). 

2.1.1.5 Cloud Computing 

Stále vyšší měrou se nejen v odborných článcích objevuje výraz Cloud, Cloud 

Computing, popř. cloudové řešení či cloudové služby. V cloudových službách jsou data 

uživatelů a aplikace „přeneseny“ do prostředí Internetu. Jsou to tedy služby,  

jež jsou provozovány pro zákazníky v datových centrech poskytovatelů těchto služeb, nikoliv 

přímo u zákazníků. Pro cloudové služby je nejdůležitější aplikací internetový prohlížeč, který 

zprostředkovává přístup k datům a online aplikacím. Z počítačů se tak stávají pouhé terminály 

pro přístup k datům. Část uživatelů se ovšem bojí svá data umisťovat někam do Internetu,  

je zapotřebí si ale uvědomit, že i každodenní práce dnešního běžného učitele nebo studenta  

v sobě již prvky cloudových řešení nese. Všechny e-maily nebo příspěvky a obsah  

na Facebooku nejsou uloženy u koncového uživatele, ale na serverech poskytovatelů těchto 

služeb. Proč si tedy k nim neuložit i ostatní data a nepoužívat výkonné aplikace, distribuované 

výpočty atd. online, bez nutnosti instalací a aktualizací? (Microsoft, 2013) 

Využívání cloudových služeb s sebou přináší především výhody. Mezi největší 

výhody patří: 

 Záloha a archiv dokumentů, jiných objektů a ostatních dat je bezpečná a vždy 

dostupná online, 

 Přístup k datům má zákazník z jakéhokoliv zařízení připojeného na Internet, 

http://www.google.com/hangouts/
http://groups.google.cz/?hl=cs
https://sites.google.com/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
https://maps.google.cz/
http://picasa.google.com/
https://www.google.com/enterprise/marketplace/home/apps/
https://www.google.cz/cse/?hl=cs
https://support.google.com/chrome/answer/173424?hl=cs
https://www.google.com/voice
http://www.blogger.com/
http://books.google.cz/
http://scholar.google.cz/
http://www.google.com/script/start/
https://code.google.com/
http://www.google.com/moderator/?hl=cs
http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html#vault
http://www.facebook.com/
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 Uživateli odpadá nutnost ručních instalací vybraných aplikací a jejich následné správy 

a aktualizací, rovněž automaticky získává nové verze aplikací, 

 Finanční a časová úspora za pořízení a správu softwarových produktů, včetně 

hardware (servery, záložní zdroje apod.), na kterých by tyto produkty  

byly provozovány. (Microsoft, 2013) 

2.1.2 Office 365 pro vzdělávací organizace 

Microsoft Office 365 jsou cloudové služby pro produktivitu nejen v kanceláři  

a na cestách určené firmám a organizacím, a to vše pod vlastní registrovanou doménou  

(s možností zřizovat a nastavovat i subdomény) dané vzdělávací instituce. Office 365  

je hostovaná platforma, která v sobě skrývá nejmodernější technologie z dílny společnosti 

Microsoft. Důležitým aspektem je rovněž to, že Office 365 je již hotové řešení, dostupné 

okamžitě online a odkudkoliv. Na stolním PC či notebooku lze využít přímé napojení  

z kancelářského balíku Microsoft Office, případně použít webový prohlížeč a k dokumentům 

přistupovat pomocí Office Online. Majitelé chytrých telefonů s podporou technologie 

ActiveSync
12

 se mohou bez problémů připojit k poštovnímu serveru a pracovat s poštou, 

kalendářem a kontakty, prostřednictvím mobilních telefonů lze také přistupovat k webům 

SharePoint Online nebo pro čtení a editaci dokumentů prostřednictvím Office Online.  

Není tedy nutné složitě zprovozňovat a nastavovat vlastní infrastrukturu včetně firewallů
13

. 

(Kantůrek, 2011) 

2.1.2.1 Co je zahrnuto 

Office 365 Education zahrnuje nejen bezplatný e-mail, weby, online úpravy 

dokumentů a úložiště, zasílání rychlých zpráv a internetové konference pro zaměstnance, 

pedagogický sbor a studenty, je určen pro vzdělávací organizace, které mají zájem 

modernizovat jejich infrastrukturu komunikace a produktivity podle jejich pravidel. 

Studentům, učitelům a zaměstnancům bude zákazník moci poskytnout potřebné komunikační 

služby a řešení produktivity na úrovni velkých podniků společně s výkonem a flexibilitou, 

kterou vzdělávací instituce potřebuje. (viz Tabulka 2.3), (Microsoft, 2014) 

                                                 
12

 ActiveSync je synchronizační software určený počítačům a přenosným zařízením poháněných 

operačním systémem Windows, nabízí například synchronizaci těchto hardware s Microsoft Outlook. 
13

 Firewall je důležitým prvkem počítačové bezpečnosti, který zastává úlohu dohlížení a regulaci toku 

dat mezi počítačem a vnějším světem Internetu. Dokáže zamezit komunikaci na citlivých místech,  

stejně jako dává uživateli možnost regulovat jakýkoli přístup zvnějšku. 
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Nástroje pro spolupráci 

E-mail, sdílení dokumentů a webové konference na úrovni velkých podniků 

(Exchange Online + SharePoint Online + Lync Online). (Microsoft, 2014) 

Office Online 

Přístup k dokumentům Office prostřednictvím nejnovějších prohlížečů v různých 

zařízeních. (Microsoft, 2014) 

Flexibilita a řízení IT 

Sjednocené prostředí správy, konfigurovatelné řízení IT a nové nástroje aplikací. 

(Microsoft, 2014) 

Stálý kontakt s komunitou studentů 

 Lidé jsou neustále v kontaktu: Udržování kontaktu s ostatními je nyní jednodušší 

díky sjednocené kartě kontaktů, která spojuje aktualizace ze služeb SharePoint, 

Facebook a LinkedIn a umožňuje zasílat rychlé zprávy a zahajovat hovory a videochat 

jedním kliknutím, výkonné komunikační nástroje usnadňují proces spolupráce, 

 Online úložiště pro dokumenty: Díky OneDrive pro školy může zákazník poskytnout 

online úložiště spravované oddělením IT skutečně každému ve vzdělávací instituci, 

dokumenty může ukládat v Cloudu a sdílet je s ostatními, i mimo organizaci, 

 Hromadné schůze: Funkce konferencí, které zahrnují pokročilé sdílení souborů, psaní 

poznámek a komentářů, umožní účastníkům efektivně spolupracovat bez ohledu na to, 

kde se zrovna nachází, 

 Ochrana dat: Smlouva SLA s 99,9 % dostupností služeb, průběžné zálohování dat, 

robustní funkce zotavení po havárii, globálně redundantní datová centra a žádné 

procházení e-mailů kvůli inzerci zbaví zákazníky všech obav. (Microsoft, 2014) 

Office prakticky kdekoli 

Studentům, pedagogickému sboru a zaměstnancům může zákazník nabídnout 

všeobecně známé aplikace Office optimalizované pro jejich zařízení, odkudkoliv bez ohledu 

na to, kde se vyskytují. (Microsoft, 2014) 

http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
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 Office Online: Bezplatná rozšířená sada webových aplikací Word
14

, PowerPoint
15

, 

Excel
16

 a OneNote
17

 umožní studentům pracovat s více zařízeními prostřednictvím 

internetového prohlížeče, více uživatelů může společně pracovat na stejném 

dokumentu, 

 Rychlý přístup k Office: S novou možností streamování Office již nemusí uživatel 

čekat na dokončení jeho instalace ani přerušovat práci kvůli aktualizacím, nový Office 

lze navíc nainstalovat paralelně spolu s předchozími verzemi Office, 

 Přenášení nastavení: Dokumenty, které uživatelé nedávno použili, nastavení a vlastní 

adresáře se ukládají do účtu společnosti Microsoft, takže mohou v libovolném zařízení 

pokračovat v práci tam, kde skončili. (Microsoft, 2014) 

Řízení podniku podle zákazníka 

Office 365 poskytuje flexibilitu potřebnou k tomu, aby zákazníci mohli vzdělávací 

organizaci řídit způsobem, který jim nejvíce vyhovuje. (Microsoft, 2014) 

 Nové sjednocené prostředí správy: Služby Office 365 mohou administrátoři snadno 

spravovat z jakéhokoli webového prohlížeče, zároveň mají stále k dispozici pokročilé 

příkazy prostředí PowerShell
18

 pro automatizaci úkolů správy, 

 Uvolnění cenných zdrojů: Vzdělávací instituce může snížit náklady a ušetřit čas 

spojený s nasazením, údržbou a správou místních serverů, oddělení IT tak získá více 

času na práci související se vzděláváním, 

 Využití výhod nových aplikací: S novým modelem cloudových aplikací může 

zákazník vytvořit škálovatelné a flexibilní cloudové aplikace, které lze integrovat  

s dokumenty uživatelů, nová aplikace podnikového katalogu usnadňuje správu 

aplikací dostupných ve vzdělávací organizaci. (Microsoft, 2014) 

 

                                                 
14

 Word je textový procesor (editor) kancelářského balíku Microsoft Office. 
15

 PowerPoint je sofware pro tvorbu prezentací z kancelářské sady Microsoft Office. 
16

 Excel je tabulkový procesor kancelářské sady Microsoft Office. 
17

 OneNote je nejen aplikace pro psaní poznámek z kancelářského balíčku Microsoft Office. 
18

 Prostředí Windows PowerShell je nové, na úkolech založené prostředí příkazového řádku  

a skriptovací jazyk, jež je určeno zejména ke správě systému. Prostředí je založeno na rozhraní Microsoft .NET 

Framework a pomáhá odborníkům v oblasti IT a profesionálním uživatelům v řízení a automatizaci správy 

operačního systému Windows a v něm používaných aplikací. 
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Všechny plány Academic služeb Office 365 Education obsahují: 

E-mail  

a kalendáře 

S e-mailem na úrovni velkých podniků může zákazník pracovat  

v propracovaném a známém prostředí Outlooku
19

, které může používat přímo 

v jeho počítači
20

 nebo ve webovém prohlížeči prostřednictvím aplikace 

Outlook Web App. Každý uživatel získá poštovní schránku o kapacitě 50 GB 

a bude moci odesílat přílohy o velikosti až 25 MB, může používat vlastní 

název domény. 

Webové 

konference 

Uživatelé mohou pořádat online schůzky s podporou zvuku a videa, 

konferenčních hovorů ve vysokém rozlišení, sdílení obrazovky pomocí 

jednoho kliknutí a virtuální tabule, skvělý prostředek pro dálkové studium. 

Zasílání rychlých 

zpráv 

Pomocí rychlých zpráv může uživatel snadno komunikovat s ostatními  

a pomocí stavu online signalizovat svou dostupnost. 

Ukládání a sdílení 

souborů 

OneDrive pro školy nabízí uživatelům 25 GB osobního úložného prostoru, 

který se synchronizuje s počítačem a umožňuje tak offline přístup, pomocí 

Office nebo SharePointu mohou snadno sdílet dokumenty s ostatními. 

Týmové weby 

Týmové weby, na kterých lze uchovávat související dokumenty, poznámky, 

úkoly a konverzace pohromadě, umožní uživatelům spolupracovat  

na projektech ve studijních skupinách nebo v klubech, je podporováno  

až 300 podřízených webů. 

Office Online 
Uživatelé mohou vytvářet a upravovat dokumenty aplikací Word, OneNote, 

PowerPoint a Excel z libovolného moderního prohlížeče. 

Mobilita 

Synchronizace e-mailu, kalendáře a kontaktů, přístup k webům SharePoint, 

zobrazení a úprava dokumentů Office pomocí Office Online a prohlížeče  

v zařízeních Windows Phone, iOS
21

 a Android. 

Aplikace  

pro Microsoft 

Office  

a SharePoint 

Nové aplikace jiných výrobců, i vlastní zákazníkem vyvinuté aplikace, 

mohou pracovat se službami Office a SharePoint, webové služby mohou 

zákazníci integrovat do svých dokumentů a webů. 

Správa 

Portál správy nabízí oddělení IT podrobné možnosti konfigurace služeb buď 

prostřednictvím online portálu, nebo pomocí automatické správy a příkazů 

prostředí PowerShell. 

                                                 
19

 Outlook z kancelářské sady Microsoft Office je aplikace pro e-mail a kalendář. 
20

 Plány, které neobsahují verzi Office pro počítače, fungují s nejnovějšími verzemi aplikací Outlook, 

Outlook 2010, Outlook 2007 (s mírně omezenými funkcemi), Outlook 2011 for Mac a Outlook 2008 for Mac. 

Mac je počítačové zařízení společnosti Apple Inc. 
21

 iOS je operační systém přenosných zařízení společnosti Apple Inc. 
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Spolehlivost 
Díky finančně zajištěné smlouvě o úrovni služeb (SLA) se zárukou 99,9 % 

dostupnosti služeb má zákazník jistotu, že ho neohrozí žádné náhlé výpadky. 

Zabezpečení 
Špičkové metody zabezpečení s pěti úrovněmi zabezpečení a proaktivním 

sledováním zajišťují bezpečí dat uživatelů. 

Ochrana osobních 

údajů 

Data patří uživatelům. Společnost Microsoft nijak neprochází e-maily  

ani dokumenty pro účely inzerce. 

Aktuální 

Zákazník nemusí platit za upgrady na nové verze - jsou součástí licenčního 

plánu. Nové funkce jsou zákazníkům služeb Office 365 přidávány způsobem, 

který mohou pracovníci IT nakonfigurovat. 

Podpora 

Telefonická podpora 24 hodin denně pro všechny IT problémy. V případě 

méně závažných problémů může zákazník pomocí portálu správy zadat 

servisní požadavek. 

 Tabulka: Funkce všech A plánů Office 365 Education (2.3) 

(Microsoft, 2014) 

2.1.2.2 Vlastnosti služeb Office 365 

 Jsou poskytované z datových center (pro zákazníky z České Republiky je používano 

datové centrum v Irsku) společnosti Microsoft v severní Americe, Evropě a v Asii, 

datová centra jsou vzájemně redundantní a vyhovují standardům zabezpečení  

a ochrany osobních údajů ISO 27001
22

 a požadavkům na audit SAS70
23

, 

 Je poskytována finančně garantovaná záruka vysoké provozuschopnosti služeb, 

 Jsou inovovány každých 90 dní, po provedení rozsáhlejší inovace mají zákazníci  

až 12 měsíců na přechod na novou verzi služeb, 

 Mohou být konfigurovány, ale nemohou být přizpůsobovány požadavkům zákazníka, 

strategie společnosti Microsoft je poskytování standardizovaného řešení velkému 

množství zákazníků, 

 Automaticky zajišťují pravidelné více či méně náročné aktualizace připojených 

počítačů, 

                                                 
22

 ISO 27001 je norma, jež poskytuje podporu pro zavádění, provozování, udržování a zlepšování 

systému managementu bezpečnosti informací (ISMS). 
23

 SAS70 (Statement on Auditing Standards No. 70) je prohlášení o auditorských standardech č. 70, 

v jehož souladu servisní auditoři prováděli šetření v servisních organizacích, jež deklarovalo, že organizace 

prošla důkladným prozkoumáním jejich kontrolních cílů a činností, které často obsahovaly prvky informačních 

technologií a souvisejících procesů. 
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 Odběr se řídí smlouvou nazývanou MOSA (Microsoft Online Subscription 

Agreement)
24

, 

 Služby jsou poskytovány přibližně zhruba ve 20 jazycích, jazyk poskytovaných služeb  

a portálu služeb Office 365 si může každý uživatel nastavit ve svém profilu na portálu. 

(Microsoft, 2013) 

2.1.2.3 Microsoft Exchange Online 

Základní a zároveň u škol nejpoužívanější službou je hostovaná obdoba oblíbeného  

a výkonného poštovního řešení (e-mail) a groupware serveru Microsoft Exchange.  

Stejně jako v dedikované verzi, i hostovaná Exchange Online nabízí každému uživateli 

poštovní schránku s kapacitou 50 GB a pokročilými službami, jako jsou propracovaný 

kalendář, adresář kontaktů, správce úkolů nebo široké možnosti dalších nastavení. 

Samozřejmostí této služby je pokročilé antispamové a antivirové filtrování, které ochrání 

schránku uživatelů před nevhodnými a nevyžádanými e-maily. K poštovní schránce je možno 

přistupovat také z mobilních telefonů a tyto telefony následně také vzdáleně spravovat, včetně 

vzdáleného smazání veškerého obsahu telefonu v případě ztráty nebo krádeže.  

Užitečným benefitem je pak automatická synchronizace dat (emailů, kontaktů, úkolů) mezi 

všemi zařízeními a webovým prostředím služby, s aplikací Microsoft Outlook nebo webovým 

rozhraním služby Outlook. (Kantůrek, 2011), (Microsoft, 2013) 

2.1.2.4 Microsoft SharePoint Online 

Další hojně a četně využívanou službou je SharePoint Online. Jedná se o řešení  

pro tvorbu webových portálů, na kterém je umožněno provozovat jak interní školní portál,  

tak zřizovat plnohodnotné webové stránky pro širokou veřejnost, rovněž do nich  

lze integrovat či kombinovat data s Exchange Online a SharePoint Online, včetně používání 

nástrojů a komponování šablon pro tvorbu webu. SharePoint Online slouží jako centrální 

úložiště dokumentů, nad kterými umožňuje spolupráci jednotlivých týmů paralelně v reálném 

čase, verzování dokumentů, možnost práce s dokumenty offline a mnoho dalších pokročilých 

funkcí pro práci s dokumenty. Možné je rovněž zpracování oběhu dokumentů ve škole  

a nastavení pravidel organizace pro práci s dokumenty (například při tvorbě faktury je tato 

automaticky zaslána vedoucímu ke schválení a poté účetnímu oddělení ke zpracování). 

                                                 
24

 MOSA je Smlouva o předplatném Microsoft Online služeb mezi osobou, která přijímá tuto dohodu,  

a společností Microsoft Corporation, jež upravuje podmínky užití online služeb (užívací práva), dohody o úrovni 

služeb a stanovení cen a platebních podmínek. 

http://www.microsoft.com/global/en-us/office365/RenderingAssets/mosa/MOSA2011Agr(NA)(ENG)(Apr2012)(HTML).htm
http://www.microsoft.com/global/en-us/office365/RenderingAssets/mosa/MOSA2011Agr(NA)(ENG)(Apr2012)(HTML).htm


 

 26 

Součástí této služby je i úložiště pro inteligentní ukládání, spravování, bezpečné zálohování  

a archivaci školních materiálů, včetně např. digitálních učebních materiálů a jiných zdrojů.  

Na vytvořených souborech, složkách i kompletních webech je možné detailně nastavovat 

přístupová oprávnění uživatelům i fulltextově je prohledávat. Díky SharePoint Online  

lze efektivně spolupracovat s kolegy, partnery či zákazníky a dosahovat tak lepších výsledků 

v kratším čase. Stejně jako u Exchange, i k SharePoint Online lze přistupovat přímo z aplikací 

Office, pomocí webového prostředí. (Microsoft, 2013), (Kantůrek, 2011) 

2.1.2.5 OneDrive pro školy 

Jedná se o vyhrazený diskový prostor v Cloudu pro každého uživatele o kapacitě  

25 GB, do kterého je mu povoleno nahrávat jeho vlastní soubory jakéhokoliv typu.  

Nahrané soubory tak má kdykoliv k dispozici na jakémkoliv zařízení připojeném k Internetu. 

Uživatel však smí mít přístup k těmto souborům (tedy přesněji k jejich offline kopiím),  

i když není připojený k Internetu, nechá-li si obsah svého OneDrive automaticky  

(na pozadí) synchronizovat s lokální složkou v počítači pomocí aplikace OneDrive pro školy. 

Součástí OneDrive pro školy jsou i Office Online pro snadné vytváření a editaci dokumentů 

online, včetně vytváření dotazníků. Vybrané dokumenty a složky lze jednoduše sdílet s 

ostatními uživateli či externími osobami. (Microsoft, 2013) 

2.1.2.6 Office Online 

Při vytváření a úpravách dokumentů, uložených v Cloudu, může uživatel společně  

s kolegy spolupracovat, a to za pomoci online sady aplikací Office Online, nebo i přímo  

z klasických aplikací sady Microsoft Office. Office Online jsou zjednodušené webové verze 

známých aplikací Word, Excel, PowerPoint a OneNote, spouštěné přímo v internetovém 

prohlížeči, které jsou v tomto prostředí přístupné každému zdarma a slouží jako důležitý  

a vždy dostupný doplněk klasických aplikací sady Microsoft Office pro spolupráci  

z jakéhokoliv počítače připojeného na Internet. (Microsoft, 2013) 

2.1.2.7 Microsoft Lync Online 

Další službou Microsoft Office 365 je komunikační prostředí Lync Online, jež školám 

umožňuje využívat nejnovější možnosti digitální komunikace včetně Instant Messagingu
25

  

                                                 
25

 Instant Messaging je internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé 

jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat, přeposílat soubory mezi uživateli a i jinak 

komunikovat. Hlavní výhodou oproti používání např. e-mailu spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv  

v reálném čase. Jinými slovy zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání. 
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pro rychlou textovou komunikaci online, audio a video hovorů mezi jednotlivými účastníky, 

zjišťování dostupnosti jednotlivých účastníků (kdo je aktuálně online), přenášení souborů, 

sdílení obrazovky počítače, vzdáleného prezentování a vytváření videokonferencí s využitím 

kvalitního obrazu a čistého zvuku. Toto řešení tedy mohou uživatelé využít například  

ke komunikaci se svými kolegy nebo studenty, či např. pro výuku na dálku.  

(Microsoft, 2013), (Kantůrek, 2011) 

2.1.2.8 Nulové pořizovací náklady 

Zřízení a provoz služeb Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace je v licenčním 

plánu A2 zdarma. U všech plánů však každá škola může ušetřit nezanedbatelné prostředky, 

např. za: 

 Hardware v podobě poštovního a intranetového serveru či záložního zdroje napájení, 

 Software v podobě licencí pro produkty Exchange Server, SharePoint Server a Lync 

Server, 

 Čas IT správce, který se nemusí věnovat správě, aktualizaci a zálohování aplikací, 

serverů a dat. (Microsoft, 2013) 

K bezplatné sadě Office 365 Education plánu A2 si školy mohou doobjednat  

a dokoupit prémiové produkty Microsoft Office Professional Plus, Windows Intune
26

  

nebo služby správy Windows Azure Active Directory
27

 prostřednictvím portálu Windows 

Azure (jednorázově zpřístupněného za poplatek 150 €). 

2.2 Metodologické předpoklady nasazení služeb 

Základním předpokladem pro úspěšnou implementaci služeb Microsoft Office 365  

je vlastnictví vybrané internetové domény, na které bude vzdělávací organizace tyto služby 

provozovat a mít k nim přístup, resp. oprávnění pro změnu příslušných DNS záznamů u této 

                                                 
26

 Windows Intune je kombinací cloudové služby pro správu počítačů se systémem Windows  

a bezpečnostního softwaru na jejich ochranu. Celá služba běží v datových centrech společnosti Microsoft,  

takže není potřeba vytvářet jakoukoli infrastrukturu pro její fungování. Kompletní řešení lze rychle nasadit  

a platí se přesně stanovený poplatek na počítač formou měsíčního paušálu. 
27

 Funkce poskytované službou Windows Azure Active Directory využívají cloudové služby  

Office 365. Jedná se například o funkce cloudového úložiště pro adresářová data a základní sadu služeb identit, 

včetně procesů přihlašování uživatele, ověřování a federačních služeb. Kromě toho mohou vzdělávací 

organizace pomocí služby Windows Azure AD nakonfigurovat jednotné přihlašování (SSO) tak, aby byla 

zajištěna vzájemná spolupráce s jejich existujícím místním prostředím služby Active Directory (Adresářové 

služby). 

https://manage.windowsazure.com/
https://manage.windowsazure.com/
https://portal.manage.microsoft.com/


 

 28 

domény. (Microsoft, 2013) Před samotnou registrací služeb Office 365 by si komplexně 

především vedení školy a obecně také pedagogický sbor školy měl porovnat veškerá pozitiva 

a negativa související s nasazením těchto služeb, a rozmyslet se, do jaké míry se na škole 

vyplatí jednotlivá nabízená či možná řešení zřídit. Klíčem k zajištění úspěchu navrhovaného 

řešení služeb je uvědomit si aspirační cíle organizace, vzhledem k funkcím nasazených 

služeb, a také podněcovat k odpovídající komunikaci mezi zaměstnanci, vzájemnému 

povzbuzování stimulované motivace se naučit věřit novému, předtím neznámému  

a neprobádanému uživatelsky přívětivému prostředí. Důležitým hlediskem je také 

komplexnost pokrývajících služeb, která se vztahuje přímo ke kombinaci zvolených prvků  

v konečném řešení v rámci celé organizace, ujasnění počtu zúčastněných stran a význam  

pro organizaci jako celek. Hodnotným předpokladem efektivity je také uchopit a měřit služby 

pro zvyšování produktivity a sdíleného povědomí napříč celou organizací.  

Opomíjet by se také nemělo sestavení dokumentace pro řízení změn, popisující nasazené 

funkce, vlastnosti, nastavení, konstrukční omezení a návod k ovládání rozhraní služeb  

nebo disponibilní potřebné výkonné vybavení, na základě dodržování podporovaných 

zákonnitostí a pravidel. (Evelyn, 2013) Relevantní je také obrátit se na vlastní vývojáře,  

jimiž bude koordinovaně objasněno a vysvětleno, jestli například má organizace stát  

o zavedení jednotného přihlašování, jakým způsobem aktivují a spustí synchronizaci adresářů 

(uživatelských účtů a hesel) z jejich místní Active Directory, jakou formou se poté budou 

veškeré služby spravovat. Jestli je v jejich zájmu užitečné, smysluplné, zamýšlené, nutně 

plánované a predikovatelně využitelné integrovat Office 365 s jejich LMS Moodle,  

a co by obnášelo toto nasadit nebo jaké výhody by z toho vyplývaly, a naopak  

co by přílišně jakkoliv zatěžovalo současné fungování a chod školy nebo redundantně 

vytěžovalo, zaneprázdňovalo a nadměrně vyčerpávalo hlavně implementátory  

a administrátory. Jestli integrovat i případně nově založený Facebook školy s osobními 

facebookovými profily studentů nebo pedagogů. Zdali budou technické, analytické, 

programové schopnosti, vědomosti a dovednosti zúčastněných stran (především 

implementátorů, ale také administrátorů a ostatních uživatelů) dostačující pro porozumění  

a pochopení odborných návodů, metodik (postupů), nutných si je znalostně osvojit,  

pro funkční nastavení všech zvolených služeb, za předpokladu splnění nezbytných podmínek 

v souladu se systémovými požadavky. (viz subkapitola Systémové požadavky pro Office 365 

Education v integraci s Web 2.0) Jaké vybrané funkcionality implementují (viz subkapitola 

Praktická aplikace vybraných funkcionalit navrhovaného řešení), aby efektivně a hlavně 

adekvátně, opodstatněně dostáli všech záruk, benefitů, finančních, časových nebo jiných úlev, 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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úspor, a aby jim v konečném důsledku například bylo umožněno, dovoleno uvolněné 

prostředky vynaložit na rovněž potřebné záměry, úkoly, události, akce, rozvojové projekty  

z různorodých oblastí pro posílení nejen reprezentativnosti, modernizace a propagace školy 

jako takové. Nicméně je pevně a téměř prokazatelně proklamováno a vyzdvihováno, že úsilí 

v záležitostech nastudování patřičných materiálů a zdrojů (hlavně i co se týče samotných 

služeb Office 365 Education) se nakonec mnohonásobně oplatí, a snahy se aklimatizovat, 

adaptovat a obstát na školeních zaměstnanců nebo studentů o získání alespoň základního 

povědomí o atraktivním využití užitečných, poddajných a odolných služeb nepřijdou nazmar, 

na škodu, a časem se projeví velmi kontinuitním, konzistenčním a komplexním dojmem 

z platné integrace všech vztahujících se služeb, implementovaných ve vzdělávací organizaci, 

ze sjednocené komunikace a zjednodušené komfortnější a transparentnější kooperace.  

Ale kdo a kdy bude zajišťovat a poskytovat školení, v rozmezí jak dlouhého časového 

intervalového období od registrace k Office 365 by se popřípadě měly začít služby plně 

využívat, a nasazovat je průběžně, paralelně nebo raději najednou? Jaké druhy či typy jakého 

počtu relačních vazeb ve znázorněných datových, objektových a logických modelech  

by měly být vytvořeny, a co granularita, multidimenzionalita, hierarchie datových tříd  

a diagramů (formuláře, sestavy), jak by měla vypadat skladba jednotlivých atributů 

databázových entit, kolik jich bude, jak vyřešit a vizuálně zpracovat formulářová zobrazení, 

jaké výstupy či sestavy se očekávají od služeb nově navrhovaného řešení, a které naopak 

budou vykazovány původními aplikacemi nebo metodami. A co spravování duplicitních verzí  

souborů na školních serverech nebo lokálních počítačích pro potřeby zálohování  

a bezpečnosti IT. Nejen na tyto vyvstalé otázky a doporučení si bude muset škola  

dle vlastních kritérií a faktorů důkladně odpovědět sama. 

Jestliže se ve všech výše zmíněných bodech souhlasně shodnou kompetentní vedoucí 

osoby a povolaní školící zaměstnanci, zájemci, dobrovolníci nebo přibližně kompletní 

rozhodující osazenstvo školy, a pokud tedy vzdělávací instituce vlastní vhodnou internetovou 

doménu, a na škole veškeré klientské stanice splňují potřebné systémové požadavky  

pro implementaci Office 365 Education (viz níže), může se škola pod jménem organizace 

zaregistrovat a získat nejdříve zkušební 30. denní verzi služby Microsoft Office 365  

pro vzdělávací organizace plánu A3. Tuto zkušební verzi lze následně převést  

na plnohodnotné služby Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace, po splnění všech 

nutných podmínek, tzn. po ověření oprávněnosti nároku na akademické licence Microsoft 

Office 365. Po registraci zkušební verze Microsoft Office 365 pro vzdělávací organizace 

http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/redir/XT103040331.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/redir/XT103040331.aspx
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dochází k ověření nároku na akademické licence Microsoft Office 365. Do doby, než tento 

proces skončí, nebude moci administrátor pořídit plnohodnotné akademické licence Microsoft 

Office 365, a bude mít k dispozici pouze zkušební verzi licenčního plánu A3. Proces ověření 

nároku na akademické licence může trvat i několik dní. V případě, že by proces ověření 

nároku na akademické licence Microsoft Office 365 trval příliš dlouho nebo nebyl úspěšný, 

může správce kontaktovat technickou podporu, jak je uvedeno v podkapitole  

Podpora uživatelů, kde a jak mohou získat pomoc. Po úspěšném ověření nároku  

na akademické licence Microsoft Office 365 bude moci administrátor pořídit libovolné  

z akademických licenčních plánů dle požadavků školy, jak je popsáno v subkapitole 

Porovnání plánů Office 365 Education, a před vypršením lhůty si vzdělávací instituce 

kdykoliv explicitně nastaví licence například plánu A2, které jsou, jak pro studenty,  

tak pedagogický sbor, zcela zdarma, o čemž je možno se přesvědčit v subkapitole  

Porovnání plánů Office 365 Education, a může si tyto aktuálně nabízené plány  

pro akademické instituce prohlédnout a rozmyslet se, který je pro školu nejvhodnější. 

(Microsoft, 2013) 

2.2.1 Systémové požadavky pro Office 365 Education v integraci s Web 2.0 

2.2.1.1 Požadavky na software pro Office 365 Education 

Aby byl dojem z používání Office 365 co nejatraktivnější, doporučuje se používat 

vždycky nejnovější prohlížeče, klienty Office a aplikace, taky nainstalovat aktualizace 

softwaru, hned jak budou dostupné. (Microsoft, 2014) 

Office 365 je navržený pro práci s následujícím softwarem (viz Tabulka 2.4): 

 Současné nebo bezprostředně předchozí verze aplikace Internet Explorer
28

  

nebo Firefoxu
29

 nebo nejnovější verze Chromu
30

 nebo Safari
31

, 

 Libovolná verze Microsoft Office v hlavní fázi technické podpory. (Microsoft, 2014) 

Přestože společnost Microsoft nedoporučuje připojovat se k Office 365 pomocí 

starších prohlížečů a klientů, poskytuje omezenou podporu tak dlouho, dokud je tento 

software podporovaný svým výrobcem. (Microsoft, 2014) 

                                                 
28

 Internetový prohlížeč společnosti Microsoft Corporation určený pro operační systémy Windows. 
29

 Multiplatformní webový prohlížeč společnosti Mozilla Corporation. 
30

 Multiplatformní internetový prohlížeč společnosti Google. 
31

 Webový prohlížeč společnosti Apple Inc. dříve stavěný pro zařízení s MAC OS X, dnes již dostupný 

pro OS Windows nebo v iPhonech. 
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Pro konkretizaci, pokud budou zákazníci i nadále používat starší prohlížeče a klienty: 

 Office 365 nebude záměrně bránit v připojení ke službám, 

 Office 365 nebude zajišťovat opravy kódu, které by řešily problémy související  

s těmito klienty, ale bude nabízet bezpečnostní opravy podle potřeby, 

 Časem se bude snižovat rozsah možností uživatelů. (Microsoft, 2014) 

Office 365 nepodporuje žádný software používaný společně se službami, který není 

podporovaný svým výrobcem. (Microsoft, 2014) 

Internet Explorer 

Pokud k Office 365 zákazník přistupuje ze starších verzí aplikace Internet Explorer, 

uživatelé se v závislosti na verzi aplikace Internet Explorer mohou setkat se známými 

problémy a omezeními: 

 Internet Explorer 9: Office 365 nenabízí opravy kódu, které by řešily problémy,  

se kterými se zákazník setká při používání služeb v aplikaci Internet Explorer 9,  

měl by proto očekávat, že se časem bude snižovat rozsah uživatelských možností  

a že hodně nových funkcí Office 365 nemusí fungovat vůbec, 

 Internet Explorer 8: Uživatelské možnosti pro odesílání a přijímání e-mailů pomocí 

aplikací Outlook Web App a Internet Explorer 8 mohou být podstatně omezené, 

hlavně při použití v operačních systémech Windows XP
32

 nebo na zařízeních s nízkou 

pamětí. Office 365 nenabízí opravy kódu, které by řešily problémy, se kterými  

se zákazník setká při používání služeb v aplikaci Internet Explorer 8 a nové funkce 

Office 365 nemusí fungovat vůbec, a měl by také očekávat, že se v blízké budoucnosti 

bude dále snižovat rozsah uživatelských možností v aplikaci Internet Explorer 8.  

Po 8. dubnu 2014 Internet Explorer 8 zobrazuje jen Outlook Web App Light
33

. 

(Microsoft, 2014) 

 

 

                                                 
32

 Verze operačního systému společnosti Microsoft, jejíž podpora byla ukončena 8. dubna 2014. 
33

 Verze Light aplikace Outlook Web App je optimalizována pro nevidomé a slabozraké uživatele, 

podporuje starší webové prohlížeče a umožňuje používat poštovní schránku prostřednictvím kteréhokoli počítače 

s webovým prohlížečem a připojením k Internetu. 
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Firefox, Chrome a Safari 

Společnost Microsoft podporuje jenom ty verze prohlížečů, které jsou podporované 

taky výrobcem prohlížeče, obvykle jsou to jen nejnovější verze. U Firefoxu a Chromu  

se aktualizace streamují do zařízení každých šest týdnů. Hodně běžných problémů s těmito 

prohlížeči se vyřeší v příští aktualizaci. (Microsoft, 2014) 

Klienti Office v hlavní fázi technické podpory 

Office 365 je navržený tak, aby fungoval se všemi verzemi Microsoft Office,  

které jsou v hlavní fázi technické podpory. Přestože většina nových vlastností Office 365  

je navržená pro nejnovější verzi Office, některé nové funkce mohou pracovat se staršími 

verzemi Office, které jsou v hlavní fázi technické podpory. Společnost Microsoft může 

poskytnout období pro upgrade, během kterého licence plánů uživatele opravňuje k použití 

aktuální i předchozí verze softwaru. Hlavní fáze technické podpory Office Professional Plus 

2010 končí 13. října 2015 a Office Professional Plus 2013 končí 10. dubna 2018.  

(Microsoft, 2014) 

Klienti Office s rozšířenou podporou 

Přestože klienti Office s rozšířenou podporou nebyli navržení pro práci s Office 365, 

měli by se i dál připojovat ke službám Office 365. V souladu se zásadami životního cyklu 

podpory aktualizací Service Pack
34

 předem společnost Microsoft oznámí, že dojde  

k podstatnému snížení uživatelských možností s klientem Office, který má rozšířenou 

podporu, nebo že se klient Office už nebude připojovat ke službám Office 365.  

Podpora Office 365 poskytuje pomoc se staršími klienty, nabízí řešení nebo informace, pokud 

je to možné. V mnoha případech ale jediným řešením, které může podpora Office 365 

nabídnout v případě problému se starším prohlížečem nebo klientem, je jeho upgrade.  

Office 365 není určený pro práci s Office 2007, protože hlavní fáze technické podpory Office 

2007 byla ukončená 12. října 2012. Office 365 nenabízí opravy kódu, které by řešily 

problémy, se kterými se zákazník setká při používání služeb společně s Office 2007,  

měl by tedy očekávat, že se časem bude snižovat rozsah uživatelských možností a že hodně 

nových funkcí Office 365 nebude fungovat vůbec. Aby uživatelé měli s Office 365  

                                                 
34

 Service Pack je (opravná) aktualizace systému Windows nebo softwaru společnosti Microsoft,  

která je často kombinovaná s dříve vydanými aktualizacemi, díky níž pomáhá zajistit vyšší spolehlivost systému 

Windows nebo aplikací společnosti Microsoft. Aktualizace Service Pack, které jsou zdarma dostupné ke stažení, 

mohou mimo jiné zahrnovat vylepšení zabezpečení a výkonu a taky podporu nových typů hardwaru. 
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ty nejpříznivější zkušenosti, doporučuje se co nejdřív upgradovat na Office 365 ProPlus
35

 

nebo Office Professional Plus 2013. (Microsoft, 2014) 

2.2.1.2 Požadavky na operační systém 

Office 365 nemá žádné požadavky na operační systém, kromě toho, že výrobce musí 

používaný operační systém podporovat. Mohou se ale vyskytnou rozšířené možnosti 

konfigurace, funkce, scénáře nebo nástroje Office 365, které jsou přímo závislé na operačním 

systému nebo se v různých operačních systémech chovají jinak. (viz Tabulka 2.4)  

Rozšířená podpora systému Windows XP skončila 8. dubna 2014. I když Office 365 ještě 

nebude po tomto datu blokovat připojení uživatelů ke službám ze zařízení se systémem 

Windows XP, měl by uživatel očekávat, že se časem bude snižovat rozsah uživatelských 

možností. Uživatelé, kteří mají zařízení s nízkou pamětí a se systémem Windows XP  

a aplikací Internet Explorer 8, budou mít při práci s Office 365 v prohlížeči podstatně 

omezené možnosti. (Microsoft, 2014) 

Aktualizace Office Service Pack a veřejné aktualizace od společnosti Microsoft 

Zásady životního cyklu podpory aktualizací Service Pack společnosti Microsoft 

vyžadují instalaci aktualizací Office Service Pack do 12 měsíců od jejich vydání. Office 365 

od zákazníků vyžaduje splnění těchto zásad. (Microsoft, 2014) 

Automatické veřejné aktualizace obsahují důležité opravy zabezpečení pro produkty 

Microsoftu. Office 365 důrazně doporučuje, aby zákazníci přijímali automatické aktualizace 

od Microsoftu, protože tyto aktualizace poskytují nejen zabezpečení prostředí, ale taky 

umožňují uživatelům získat nejvhodnější a optimální podmínky pro práci s Office 365. 

Uživatelé Office 365 ProPlus a Lyncu Basic
36

 mohou instalaci aktualizací odložit  

jen o 12 měsíců od data vydání. (Microsoft, 2014) 

 

                                                 
35

 Office 365 ProPlus (v případě využívání služeb Office 365 Education pro studenty bez dalších 

nákladů) zajišťuje okamžitý přístup k Office, ať se nachází uživatel kdekoliv. Zahrnuje sadu Office vždy 

nejnovějších verzí aplikací známých z kancelářského balíku Microsoft Office, Office v různých zařízeních 

(počítačích MAC, tabletech Windows, iPadech - multimediálních počítačích typu tablet  

od společnosti Apple - a většině mobilních zařízení) a Office na jakémkoli PC připojeném k Internetu 

s Windows 7 nebo Windows 8 s Office jako službou. 
36

 Lync Basic je okleštěná verze Lync 2013 nebo Lync Online, umožňující IM, audio a video hovory, 

Lync Meetings, dostupnost prezentovaných informací a možnosti sdílení z jednoho, snadno použitelného 

programu. 
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2.2.1.3 Požadavky na systém v jednotlivých plánech Office 365 Education 

Funkce 

Office 365 

Education 

A2 

Office 365 

Education 

A3 

Office 365 

Education 

A4 

Navržený pro práci s Internet Explorerem 11 ANO ANO ANO 

Navržený pro práci s Internet Explorerem 10 ANO ANO ANO 

Navržený pro práci s Internet Explorerem 9 NE NE NE 

Navržený pro práci s Internet Explorerem 8 NE NE NE 

Navržený pro práci se současnou  

nebo bezprostředně předchozí verzí Firefoxu 
ANO ANO ANO 

Navržený pro práci s nejnovější verzí Google 

Chromu 
ANO ANO ANO 

Navržený pro práci s nejnovější verzí Safari ANO ANO ANO 

Navržený pro práci s Office 365 ProPlus ANO ANO ANO 

Navržený pro práci s Office Professional Plus 2013 ANO ANO ANO 

Navržený pro práci s Office Professional Plus 2010 ANO ANO ANO 

Navržený pro práci s klienty Office s rozšířenou 

podporou 
NE NE NE 

Vyžaduje určitý operační systém NE NE NE 

Vyžaduje instalaci aktualizací Office Service Pack 

do 12 měsíců od vydání 
ANO ANO ANO 

  Tabulka: Požadavky na systém v jednotlivých plánech Office 365 Education (2.4) 

(Microsoft, 2014, str. 1) 

2.2.1.4 Požadavky na software pro integraci s Web 2.0 

Webem 2.0 se míní LMS Moodle implementovaný na školním serveru vzdělávací 

organizace. Pro integraci Office 365 Education s LMS Moodle organizace musí být splněny 

následující požadavky na software: 

 Pracovní instalace Moodle v2.3 nebo vyšší, 

 Office 365 Education plánu 2, nebo vyšší verze plánu, s dostupnými uživatelskými 

licencemi, 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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 Windows Azure Active Directory účet propojený s účtem organizace pro Office 365 

Education (za předpokladu vytvoření nového účtu Windows Azure prostřednictvím 

portálu Windows Azure na základě přihlášeného účtu administrátora organizace  

v Office 365 Education), 

 Modul Windows Azure Active Directory pro prostředí Windows PowerShell, 

dostupný volně ke stažení (32-bit, 64-bit), jež bude využit pro účely autolicencování 

Office 365 Education a uplatňován pro přístupovou kontrolu služeb, (Advaiya, 2013) 

 Microsoft účet založený účtem organizace pro Office 365 Education, 

 Správcovská oprávnění pro administraci Moodle, včetně Office 365 Education. 

2.2.1.5 Požadavky na hardware pro integraci s Web 2.0 

Webem 2.0 se opět míní LMS Moodle nasazený na školním serveru vzdělávací 

organizace. Pro integraci Office 365 Education s LMS Moodle organizace musí být splněny 

následující požadavky na hardware: 

 Je požadováno minimálně 160 MB diskového prostoru pro instalaci integrované 

aplikace, 

 Je vyžadováno minimálně 256 MB paměti, je však intenzivně doporučována kapacita 

paměti 1 GB a vyšší. (Advaiya, 2013) 

2.2.1.6 Požadavky na operační systém a databázovou podporu pro integraci 

s Web 2.0 

Za Web 2.0 je zase považován LMS Moodle implementovaný na školním serveru 

vzdělávací organizace. Pro integraci Office 365 Education s LMS Moodle organizace musí 

být splněny následující požadavky na operační systém a databázovou podporu: 

 Je požadován operační systém Windows nebo Linux, 

 MySQL
37

 je vnímána jako primární rozvojová databáze. (Advaiya, 2013) 

                                                 
37

 MySQL je světově nejproslulejší databáze s otevřeným zdrojovým kódem společnosti Oracle 

Corporation. 

https://manage.windowsazure.com/
http://windows-azure-active-directory-module-fo.software.informer.com/download/?cf11726c
http://windows-azure-active-directory-module-fo.software.informer.com/download/?cf11726d
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/


 

 36 

2.2.1.7 Požadavky na zavedení SSO prostřednictvím Windows Azure Active 

Directory 

Jednotné přihlašování umožňuje uživatelům přistupovat ke cloudové službě 

organizace pomocí stávajících podnikových pověření (uživatelské jméno a heslo) služby 

Active Directory. Pro nastavení jednotného přihlašování bude nutné nakonfigurovat 

minimálně jeden místní server jako službu tokenů zabezpečení (STS). Služba STS umožňuje 

federaci identit, čímž rozšiřuje centralizované ověřování, autorizaci a jednotné přihlašování  

na webové aplikace a služby nacházející se téměř kdekoli, včetně hraničních sítí, partnerských 

sítí a Cloudu. Když administrátoři těchto služeb nakonfigurují službu STS tak, aby 

poskytovala přístup prostřednictvím jednotného přihlašování pomocí cloudové služby 

společnosti Microsoft, vytvoří tím federovanou důvěryhodnost mezi místními službami STS 

organizace a federovanou doménou, která byla určena v rámci služby Windows Azure Active 

Directory. (Microsoft, 2014) 

Služba Windows Azure AD podporuje jednotné přihlašování s jednou  

z následujících služeb tokenů zabezpečení: 

 Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, 

 Poskytovatel identit Shibboleth. (Microsoft, 2014) 

Pokud má vzdělávací organizace zájem používat jednotné přihlašování, je nutné: 

 Nasadit a spustit službu Active Directory v systému Windows Server 2003 R2, 

Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 s úrovní funkčnosti  

ve smíšeném nebo nativním režimu, 

 Pokud se službami STS plánuje používat službu AD FS 2.0, bude nezbytné,  

aby správce uvedených služeb stáhl, nainstaloval a implementoval službu AD FS 2.0 

na serveru se systémem Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2.  

Pokud je plánováno přihlašování uživatelů z místa mimo školní síť, je dále nezbytné 

nasadit proxy server služby AD FS 2.0, 

 Na základě typu služeb STS, který bude nastavovat, musí použít odpovídající Modul 

Windows Azure Active Directory pro prostředí Windows PowerShell k navázání 

federované důvěryhodnosti mezi místními službami a službou Windows Azure AD, 
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 Nainstalovat potřebné aktualizace cloudové služby společnosti Microsoft ze stránky 

položek ke stažení pro cloudové služby, a tím zajistit, aby uživatelé používali 

nejnovější aktualizace systémů Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP. 

Funkce cloudových služeb nebudou bez odpovídající verze operačního systému, 

prohlížeče a softwaru fungovat správně. (Microsoft, 2014) 

Nicméně služba Active Directory musí mít také nakonfigurována určitá nastavení, 

jinak není zaručeno, že bude s jednotným přihlašováním pracovat správně.  

Zejména je nevyhnutelné speciálně nastavit pro každého uživatele hlavní název uživatele 

(UPN) neboli přihlašovací jméno. Pro řádnou přípravu služby AD bude pravděpodobně 

nejspíš zapotřebí, aby administrátoři těchto služeb v závislosti na jednotlivých doménách 

provedli následující kroky. Po úspěšném a zdárném dokončení všech příprav a dodržení 

požadavků na jednotné přihlašování je třeba ještě nastavit službu STS, a to buď pomocí 

služby AD FS 2.0 (musí být avšak nejdříve ověřeny disponující a dosažitelné požadavky 

služby AD FS), nebo pomocí poskytovatele identit Shibboleth s podporou pro pouze 

omezenou skupinu klientů. (Microsoft, 2014) 

Jestliže se, samozřejmě za situace splnění požadavků a provedených příprav, 

vzdělávací organizace rozhodne zavést jednotné přihlašování ve vzdělávací instituci,  

může se význačně a významně pokrokově těšit spousta výhod z toho plynoucích,  

taktéž slibným možnostem uživatelů jednotného přihlašování na různých místech. 

2.2.1.8 Požadavky pro synchronizaci adresářů místní služby AD do služeb 

Windows Azure AD 

Pokud vzdělávací organizace spravuje existující účty uživatelů a skupin v místním 

prostředí služby Active Directory a přihlásí se ke cloudové službě společnosti Microsoft,  

jsou k dispozici nástroje pro synchronizaci těchto účtů se službou Windows Azure Active 

Directory, kde je kopie těchto účtů také uložena v Cloudu. Pomocí nástroje Synchronizační 

nástroj služby Windows Azure Active Directory (dostupný nalézt v administračním rozhraní 

Office 365 Education a poté instalovat, aktivovat, spustit, viz Obrázek 2.1) mohou 

administrátoři školy udržovat místní adresář služby Active Directory neustále 

synchronizovaný se službou Windows Azure AD, synchronizace adresáře je navržena tak, aby 

udržovala průběžný vztah mezi místním prostředím a službou Windows Azure AD. 

(Microsoft, 2014) 

http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151786.aspx#BKMK_PrepareActiveDirectory
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj205462.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj205462.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc771145.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc771145.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj205456.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj205456.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj205456.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151786.aspx#BKMK_BenefitsSSO
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151786.aspx#BKMK_UserExperience
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 Obrázek: Nastavení a správa synchronizace služby Active Directory (2.1) 

Před nastavením synchronizace adresáře musí správce zvážit tyto důležité volby: 

 Aktivace synchronizace adresáře by měla být považována za dlouhodobý závazek  

ke koexistenci mezi místním adresářem služby Active Directory a Cloudem.  

Po aktivaci synchronizace adresáře bude umožněno synchronizované objekty 

upravovat pouze pomocí místních aplikací, 

 Za předpokladu dodržování předpisů by mělo být stanoveno, zda se vyžaduje 

auditování přístupu k adresářům, pomocí něhož se zachytí události, jako je vytváření 

uživatelů, resetování hesel a přidávání uživatelů do skupin. Upozorňuje se,  

že protokolování zabezpečení může být ve výchozím nastavení zakázáno, a je tedy 

nutné vědět, jak jej v organizaci povolit. (Microsoft, 2014) 

Bude nutné, aby správce před synchronizací místní služby Active Directory do služeb 

Windows Azure Active Directory provedl určitou přípravu. Pokud je nasazováno jednotné 

přihlašování (mimo SSO v rámci integrace Office 365 Education s LMS Moodle),  

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=235513
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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je doporučeno ho nastavit ještě před nastavením synchronizace služby Active Directory. 

(Microsoft, 2014) 

Po nastavení jednotného přihlašování se ověřuje, zda jsou splněny následující 

podmínky: 

 Zda je k dispozici požadovaný software v souladu s požadavky na počítač:  

Služba Windows Azure AD podporuje synchronizaci až 50 000 objektů,  

pro synchronizaci více než 50 000 objektů, se musí správce obrátit na technickou 

podporu cloudových služeb, pokud je v místní službě Active Directory  

méně než 50 000 objektů, může administrátor nasadit synchronizaci adresářů pomocí 

systému Microsoft SQL Server 2008 Express (ve výchozím nastavení se s nástrojem 

pro synchronizaci adresáře nainstaluje systém SQL v edici Microsoft SQL Server 

2008 R2 Express, jež je zcela zdarma), pokud je však v místní službě Active Directory 

více než 50 000 objektů, je nutné nasadit synchronizaci adresářů pomocí úplné 

instance systému SQL Server (požadované instance systému SQL Server  

jsou Microsoft SQL Server 2008 Standard nebo Microsoft SQL Server 2008 R2), 

počítač musí být spojen s doménovou strukturou služby Active Directory,  

kterou je v zájmu synchronizovat, pro scénáře rozsáhlé koexistence je to přímo 

požadavek, protože server DirSync (pro synchronizaci adresářů) explicitně vypisuje  

a kontaktuje všechny řadiče domény v doménové struktuře, aby nastavil oprávnění  

pro zpětný zápis, není to požadováno, pokud není rozsáhlá koexistenci povolena, 

počítač musí být také schopen se připojit ke všem ostatním řadičům domény všech 

domén v doménové struktuře, doménová struktura představuje jednu či více domén 

služby Active Directory, které sdílejí stejné definice třídy a atributů, informace o webu 

a replikaci, jakož i schopnost vyhledávání v celé doménové struktuře, počítač nesmí 

být řadičem domény, Synchronizační nástroj služby Active Directory nemůže být 

nainstalován v řadičích domény služby Active Directory, v počítači musí být spuštěno 

rozhraní Microsoft .NET Framework 3.x (Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft 

.NET Framework 3.5 s aktualizací Service Pack 1), je-li v počítači spuštěn systém 

Windows Server 2008, bude již nainstalováno rozhraní .NET Framework, v počítači 

musí být spuštěno prostředí Windows PowerShell, jestliže správce pracuje v systému 

Windows Server 2003 (min. s aktualizací Service Pack 2), je nezbytné prostředí 

Windows PowerShell stáhnout, jestliže v systému Windows Server 2008, je nutné 

povolit rutinu Windows PowerShell, další informace v tématu Instalace prostředí 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236295
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=235653
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=235653
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=4045
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151828.aspx
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Windows PowerShell pro synchronizaci adresářů, počítač musí být umístěn v prostředí 

s řízeným přístupem, přístup k počítači se spuštěným nástrojem Synchronizační 

nástroj služby Active Directory by měl být omezen na uživatele, kteří mají přístup  

k řadičům domény služby Active Directory a dalším citlivým součástem sítě, přístup  

k tomuto počítači by měli mít pouze uživatelé nebo správci s oprávněními potřebnými 

k provádění změn řadičů domény ve službě Active Directory, 

 Zda má administátor nastavena správná oprávnění: Chce-li totiž nástroj 

Synchronizační nástroj služby Active Directory spustit, je nutné mít oprávnění správce  

pro počítač, ve kterém je spuštěn Synchronizační nástroj služby Active Directory, 

místní službu Active Directory vzdělávací organizaci, pro účet cloudové služby 

společnosti Microsoft, 

 Zda rozumí správce otázkám výkonu souvisejícím se synchronizací adresáře: 

Synchronizační nástroj služby Active Directory zkopíruje po prvním spuštění všechny 

relevantní objekty (uživatelské účty a skupiny zabezpečení) do cloudových služeb,  

před spuštěním této operace je třeba znát počet kopírovaných objektů a předem počítat  

s dopadem této operace na dobu odezvy sítě. (Microsoft, 2014) 

V tabulce na TechNet internetových stránkách společnosti Microsoft jsou uvedeny 

minimální doporučené hardwarové požadavky na počítač pro synchronizaci adresáře  

v závislosti na počtu objektů v místní službě Active Directory. Po přípravě synchronizace 

adresářů musí správce přistoupit k instalaci nebo upgrade nástroje pro synchronizaci adresáře 

(nástroj pro synchronizaci adresáře se nedoporučuje instalovat do stejného počítače,  

v němž je nainstalována služba AD FS 2.0). Následně musí dojít k ověření synchronizace 

adresářů a aktivaci synchronizovaných uživatelů. Nakonec se může správce dozvědět,  

jak spravovat synchronizace adresářů, jak po aktivaci synchronizace adresáře synchronizaci 

udržovat a jak aktualizovat uživatele a domény, jak měnit hesla a nastavení serveru proxy. 

(Microsoft, 2014) 

 

 

http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151828.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151831.aspx#BKMK_HardwareReqs
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151800.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151797.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151797.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/hh967617.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151821.aspx
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2.2.2 Porovnání plánů Office 365 Education 

2.2.2.1 Porovnání plánů Office 365 Education 

 
Office 365 

Education A2 

Office 365 

Education A3 

Office 365 

Education A4 

Cena je bez DPH 

Studenti: 

ZDARMA. 

Pedagogický 

sbor, 

zaměstnanci: 

ZDARMA. 

Studenti: 

2,40 €  

za uživatele 

měsíčně. 

Pedagogický 

sbor, 

zaměstnanci: 

4,30 €  

za uživatele 

měsíčně. 

Studenti: 

2,80 € 

za uživatele 

měsíčně. 

Pedagogický 

sbor, 

zaměstnanci: 

5,70 €  

za uživatele 

měsíčně. 

  

BEZPLATNÁ 

30denní 

zkušební verze. 

 

Hostovaný e-mail: 

Uživatelé získají školní e-mail, sdílené 

kalendáře, 50 GB úložného prostoru  

na uživatele a možnost využívat vlastní 

název domény. 

ANO ANO ANO 

Webové konference: 

Uživatelé mohou pořádat schůze na webu, 

kde budou účastníci moci komunikovat 

prostřednictvím videa ve vysokém rozlišení, 

sdílet obrazovky a zasílat rychlé zprávy. 

ANO ANO ANO 

Snadné sdílení souborů: 

OneDrive pro školy nabízí každému uživateli 

25 GB osobního úložného prostoru,  

ke kterému lze získat přístup odkudkoli  

a který se synchronizuje
38

 s počítačem. 

Uživatelé tak mohou snadno interně  

ANO ANO ANO 

                                                 
38

 Synchronizační klient OneDrive pro školy je dostupný v systému Office 2013 a v rámci předplatných 

služeb Office 365, která obsahují aplikace systému Office 2013. Pokud systémem Office 2013 uživatel 

nedisponuje, může si synchronizačního klienta OneDrivu pro školy zdarma stáhnout. 

http://support.microsoft.com/kb/2903984
https://c2rsetup.officeapps.live.com/c2r/download.aspx?ProductreleaseID=GrooveRetail&language=cs-cz&platform=x86&token=3V9N8-W93CC-FQPB8-Y9WVF-TVGJ3&TaxRegion=PR&Source=OLSFCRequest&version=O15GA
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nebo externě sdílet soubory s ostatními  

a určovat, kdo je může zobrazovat  

a upravovat. 

Weby podnikového Intranetu  

pro zákazníkovy týmy: 

Weby služby SharePoint poskytují pracovní 

prostory pro jednotlivé týmy v instituci,  

u kterých lze konfigurovat nastavení 

zabezpečení. 

ANO ANO ANO 

Integrace služby Active Directory: 

Správa pověření a oprávnění uživatelů. 

Jednotné přihlašování a synchronizace 

pomocí služby Active Directory. 

ANO ANO ANO 

Ochrana před nevyžádanou poštou  

a malwarem: 

Vynikající ochrana proti malwaru  

a filtrování nevyžádané pošty. 

ANO ANO ANO 

Telefonická podpora a podpora komunity: 

Webová podpora na úrovni profesionálního 

IT oddělení a nepřetržitá telefonická podpora 

pro případ závažných problémů. 

ANO ANO ANO 

Office Online: 

Soubory aplikací Word, Excel, PowerPoint  

a OneNote můžete vytvářet a upravovat  

ve webovém prohlížeči. 

ANO ANO ANO 

Mobilní aplikace: 

Dokumenty Wordu, Excelu a PowerPointu 

se dají otevírat, upravovat a prohlížet  

z iPadu, iPhonu, telefonu s Androidem  

a Windows Phone. Na většině zařízení 

mohou uživatelé používat aplikace OneNote, 

Office Online, Lync Mobile
39

 a SharePoint 

Newsfeed
40

.
41

 

ANO i NE ANO ANO 

                                                 
39

 Aplikace Lync pro mobily, poskytující stejné základní funkce služby Lync Online nebo Lync 2013. 
40

 Aplikace SharePoint informační kanál pro mobily. 
41

 Tyto mobilní aplikace nevyžadují předplatné, ale mohou se na ně vztahovat jiné požadavky. 
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Záruka 99,9 % dostupnosti: 

Díky finančně kryté smlouvě o úrovni služeb 

(SLA) se zárukou 99,9 % dostupnosti služeb 

má zákazník jistotu, že ho neohrozí žádné 

náhlé výpadky. 

ANO ANO ANO 

Aplikace Office: 

Předplatné Office až pro 5 počítačů PC/Mac 

nebo tabletů s Windows na jednoho 

uživatele. 

NE 

Verze  

pro počítače: 

   

   

42 42
 

  
42

 

Verze  

pro počítače: 

   

   

42 42
 

  
42

 

Pokročilý e-mail: 

Funkce pro archivaci nebo povinné 

uchovávání dokumentů a neomezený úložný 

prostor. 

NE ANO ANO 

Centrum služby eDiscovery: 

Nástroje, které zákazníkům pomohou 

dodržovat předpisy, a možnost vyhledávat  

na webech SharePoint a v poštovních 

schránkách služby Exchange. 

NE ANO ANO 

Rozšířené funkce hlasové pošty: 

Podpora hostované hlasové pošty doplněná  

o funkce automatického přepojení. 

NE ANO ANO 

Enterprise voice: 

Tradiční telefonní systémy PBX může 

zákazník nahradit nebo vylepšit pomocí 

funkcí volání, které jsou k dispozici  

v systému Lync Server 2013 Plus CAL
43

.
44

 

NE NE ANO 

                                                 
42

 Pouze klientské programy nebo funkce pro počítače s Windows. Nelze používat v různých zařízeních. 
43

 Licence Plus CAL Lync Serveru 2013 obsahuje funkce nahrazující pobočkovou telefonní ústřednu 

(přiřazení telefonního čísla, volání do veřejné telefonní sítě). 
44

 Vylepšení nebo nahrazení tradičních systémů PBX systémem Lync Server 2013 Plus CAL vyžaduje, 

aby zákazník zakoupil a místně nasadil systém Lync Server. 
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Hlasové volání: 

Funkce Lync-to-Phone umožní uživatelům 

telefonovat z počítače. 

NE NE ANO 

 Tabulka: Porovnání plánů Office 365 Education  (2.5) 

(Microsoft, 2014) 

2.3 Podpora uživatelů a zabezpečení služeb Office 365 Education 

2.3.1 Podpora uživatelů, kde a jak mohou získat pomoc 

Důležitou položkou v administračním rozhraní služeb Microsoft Office 365  

je Podpora (viz Obrázek 2.1), součástí služeb Microsoft Office 365 pro vzdělávací 

organizace je několik druhů podpory pro IT správce (nikoliv koncové uživatele) těchto služeb 

na škole. Podpora je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, administrátoři mají následující 

možnosti, jak získat pomoc: 

 Telefonická podpora - aktuálně v angličtině, s možností simultánního českého 

překladu, 

 Komunitní diskusní fóra moderovaná pracovníky podpory ze společnosti Microsoft - 

aktuálně v angličtině, 

 Podrobná nápověda k často řešeným situacím a problémům. (Microsoft, 2014) 

V první položce Přehled (viz Obrázek 2.2) nalezne zákazník přehled rychlých řešení 

nejčastějších problémů, odkazy na komunitní diskusní fóra, ale i odkazy na telefonickou 

podporu. 
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 Obrázek: Podpora v centru pro správu služeb Office 365 (2.2) 

Druhá část, Žádosti o služby, (viz Obrázek 2.1), slouží pro oficiální žádosti o pomoc 

ze strany společnosti Microsoft za účelem vyřešení uživatelova problému. Nejprve se však 

doporučuje přečíst si relevantní články v nápovědě či návody pro řešení nejčastějších 

problémů. (Microsoft, 2014) 

V části Stav služby (viz Obrázek 2.3) si může zákazník zkontrolovat aktuální stav 

služeb Exchange Online, Lync Online, SharePoint Online či administračního portálu 

samotného a zjistit, zda případná chyba či problém je na jeho straně či na straně poskytovatele 

služeb - společnosti Microsoft. Lze si všimnout, že tyto informace je možné odebírat i pomocí 

technologie RSS. 
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  Obrázek: Stav služby v centru pro správu služeb Office 365 (2.3) 

Kromě toho se tam také nachází i záložka nazvaná Plánovaná údržba  

(viz Obrázek 2.2), která uživateli zobrazí termíny, kdy dojde k údržbě konkrétních služeb  

v datových centrech společnosti Microsoft, včetně informací o možném zhoršeném přístupu  

k některým službám. (Microsoft, 2014) 

2.3.2 Zabezpečení služeb Office 365 Education 

Centrum zabezpečení Office 365 se výlučně vyznačuje zajištěním spolehlivého 

zabezpečení, dodržováním předpisů a ochrany osobních údajů. Společnost Microsoft  

jako špička na trhu cloudových kancelářských služeb neustále vynakládá vysoké úsilí,  

aby udrželi důvěru zákazníků v Office 365. Jejich závazek v oblasti důvěry se dá vysvětlit 

pěti pilíři Centra zabezpečení: 

Ochrana osobních údajů uživatelů je důležitá 

 Data zákazníků se nepoužívají pro reklamu společnosti Microsoft, 

 Uživatelům se umožňuje spolupracovat, ale dává se jim i možnost řídit sdílení 

informací, 
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 Zákazník zůstává vlastníkem dat v Office 365 a podrží si k nim všechna práva. 

(Microsoft, 2014) 

Microsoft je v čele, pokud jde o transparentnost 

 Uživatelé vědí, kde jsou jejich data uložená, 

 Transparentně Microsoft informuje, kdo má přístup k datům zákazníků a za jakých 

podmínek k nim smí přistupovat, 

 Pokud uživatelé budou chtít, Microsoft je bude informovat o změnách umístění 

datového centra a předávat jim další informace o kontrole. (Microsoft, 2014) 

Nezávisle ověřeno 

 Microsoft neustále sleduje aktuální oborové standardy a předpisy, které  

se v současnosti pořád vyvíjí, 

 Služba Microsoftu je ověřená a splňuje požadavky normy ISO 27001, vzorových 

doložek EU
45

, smlouvy HIPAA BAA
46

 a FISMA
47

, 

 Ve smlouvě Microsoftu o zpracování dat je do podrobností popsaná ochrana osobních 

údajů, zabezpečení a zpracování údajů zákazníků, aby měli usnadněné dodržování 

požadavků místních předpisů. (Microsoft, 2014) 

Bez kompromisů v oblasti zabezpečení 

 Integrované funkce zabezpečení od Microsoftu jsou výsledkem víc než deseti let 

poskytování online služeb a jejich ochrany, 

 Microsoft poskytuje flexibilní nastavení zabezpečení, která uživatelům umožňují 

udržet kontrolu nad jejich informacemi, 

                                                 
45

 Vzorové doložky EU umožňují zákazníkům postupovat v souladu se směrnicí Evropské unie  

o ochraně dat při přenosech osobních údajů mimo země EU. 
46

 Podle amerického Zákona o přenositelnosti zdravotního pojištění a odpovědnosti (HIPPA) a Dohody 

HIPPA pro obchodní asociace (BAA) je to kontrakt mezi HIPPA, zastupující (vztahující se) na subjekt (osobu), 

a HIPPA obchodním partnerem. Smlouva chrání zdravotnické osobní údaje v soulasu se směrnicemi HIPPA. 
47

 FISMA je Federální zákon o řízení informační bezpečnosti, který spadá pod legislativu Spojených 

států amerických, jež definuje komplexní rámec pro ochranu vládních informací, operací a aktiv před přírodními 

nebo člověkem způsobenými hrozbami. FISMA stanovuje odpovědnost různým orgánům pro zajištění 

bezpečnosti dat ve federální vládě. 
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 Procesy zabezpečení od Microsoftu monitorují, předvídají a zmírňují hrozby,  

aby ochránily data zákazníků. (Microsoft, 2014) 

Kontinuita služeb 

 Na 99,9 % dostupnost dává Microsoft finanční záruku, 

 Microsoft pracuje s redundancí ve fyzické, datové a funkční vrstvě a může uživatelům 

tak zaručit vysokou dostupnost, 

 Microsoft má účinné funkce pro zotavení po havárii, aby zákazníci mohli zůstat 

nepřetržitě v provozu. (Microsoft, 2014) 

2.4 Konkurenceschopnost oproti Google Apps 

Jestliže společnost Microsoft vehementně chce již od začátku zabránit tomu,  

aby zákazník zvažoval Google Apps, představí zákazníkům celkovou konkurenční výhodu, 

jež spočívá ve srovnávací výhodě dvou možností: 

 Microsoft prodává profesionální nástroje, Google prodává informace zákazníků, 

 Společnost Microsoft vytváří profesionální nástroje pro organizace, Google využívá 

jejich obchodní data k prodeji reklamy. (Microsoft, 2012) 

Nebo v nesrovnávací výhodě, přičemž nesrovnávací sdělení jsou určena pro země,  

ve kterých je přímé srovnávání produktů zakázáno zákonem: 

 Služby Microsoft Office 365 jsou tou správnou volbou pro danou organizaci, protože 

nabízejí známé a funkčně bohaté aplikace Office pro online i offline práci na počítači, 

smartphonu i tabletu. (Microsoft, 2012) 

Pokud společnost Microsoft potřebuje silná, průkazná konkurenční sdělení  

pro organizace, představí zákazníkům nejpodstatnější konkurenční sdělení  

(viz Tabulka 2.6). (Microsoft, 2012) 

Výhoda Nejpodstatnější konkurenční sdělení 

Efektivní 

Zákazníci ušetří spoustu času i úsilí, protože se vyhnou zbytečným problémům  

s formátováním, ke kterým může docházet při úpravách dokumentů Office 

pomocí Google Docs. 

http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://docs.google.com/?hl=cs
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Známé 
Služby Office 365 nabízejí funkce, které uživatelé očekávají a potřebují  

a které Google Apps nativně neposkytují. 

Předvídatelné 

nástroje 

Google Apps mohou být v konečném důsledku dražší, než se uvádí, z důvodu 

potenciální potřeby doplňků a skrytých nákladů. 

Ochrana 

zákaznických 

dat 

Hlavní oblastí podnikání Googlu je reklama. Doporučuje se nesvěřovat reklamní 

společnosti soukromá data organizace ani jejích uživatelů. 

Důvěryhodné 

Microsoft je velmi důvěryhodnou a spolehlivou společností v oblasti firemních 

kancelářských nástrojů, Google podniká v oblasti prodeje reklamy ve výsledcích 

vyhledávání. 

 Tabulka: Nejpodstatnější konkurenční sdělení (2.6) 

(Microsoft, 2012) 

Jestliže má společnost Microsoft zjistit velikost, potřeby a charakteristiky zákazníka, 

použije vybraná konkurenční sdělení podle scénáře (viz Tabulka 2.7). (Microsoft, 2012) 

Jestliže zákazník… Pak společnost Microsoft uvede… 

Je poskytovatel odborných 

služeb a záleží mu  

na efektivním využívání času 

zaměstnanců. 

1. Čas zaměstnanců má vysokou cenu. Služby Office 365 nabízejí 

funkce, které uživatelé očekávají a potřebují a které Google 

Apps nativně neposkytují. Takto uživatelům naše služby šetří 

čas a úsilí. 

2. Microsoft Outlook nabízí uživatelům robustní funkce  

pro e-mail a kalendáře, aby mohli rychleji plnit své úkoly  

a snáze komunikovat. 

3. Dokumenty Office mohou v případě otevření či úprav  

v Google Docs ztratit své zamýšlené formátování. 

4. Zaměstnanci nemusejí být vždy v dosahu internetového 

připojení, a proto je omezené offline
48

 fungování Google Apps 

může omezovat v práci. 

5. Microsoft disponuje rozsáhlým partnerským ekosystémem, 

který organizaci zajistí podporu a služby. 

Sdílí dokumenty  

se zákazníky či dodavateli. 

6. E-maily a dokumenty, které si vyměňuje organizace  

se zákazníky, jsou její vizitkou. Google Apps nabízejí  

jen omezené e-mailové a formátovací funkce, a je tedy  

s nimi obtížnější vzbudit profesionální dojem. 

                                                 
48

 Možnosti a funkce Google Apps z hlediska offline používání se neustále mění. 

http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://docs.google.com/?hl=cs
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
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Požaduje nízké náklady. 7. Lidé jsou nejcennějším aktivem organizací, vyplatí se proto 

investovat do nejlepších nástrojů Office 365, aby organizace 

maximálně zhodnotily čas zaměstnanců. 

8. Google Apps mohou v konečném důsledku stát více,  

než se uvádí, z důvodu potenciální potřeby doplňků  

a skrytých nákladů. 

Hledá podporu a správu IT. 9. V případě Google Apps se mohou uživatelé potýkat  

se zvýšeným počtem interních žádostí o podporu,  

ke kterým by vůbec nemělo docházet, a jestliže se s nimi obrátí 

na Google, mohou na odpověď čekat nepřijatelně dlouho. 

10. Migrace e-mailů, kontaktů, úkolů, složek a dalších dat  

z řešení pro zasílání zpráv, jako je například Exchange,  

do Google Apps a konfigurace jednotného přihlašování  

a sdílených kontaktů může vyžadovat spoustu ruční práce  

a instalace doplňků či aplikací třetích stran. 

Má přísné nároky  

na zabezpečení a ochranu 

dat. 

11. Google Apps mohou porušovat soukromí zákazníků  

a důvěrnost dat uživatelů, protože prostřednictvím 

automatizovaných technologií prohledávají e-maily uživatelů  

s cílem zobrazovat cílenou reklamu. 

Považuje Google za „cool“ 

společnost. 

12. Microsoft vyvíjí profesionální nástroje pro organizace,  

zatímco Google prodává reklamu ve výsledcích vyhledávání. 

 Tabulka: Vybraná konkurenční sdělení podle scénáře (2.7) 

(Microsoft, 2012) 

Jak vyvracet tvrzení o Google Apps (viz Tabulka 2.8) 

Google podotýká… Microsoft může reagovat odpovědí… 

Navržené  

pro týmovou 

spolupráci 

Služby Office 365 usnadňují sdílení dokumentů, zajišťují k nim chráněný 

přístup a umožňují členům týmu organizace pracovat na stejných 

dokumentech současně, aniž by docházelo ke zmatkům s různými 

verzemi. 

Produktivní kdekoli a 

na každé platformě 

Služby Office 365 nabízejí pokročilé e-mailové, kalendářní a formátovací 

funkce, které uživatelé očekávají a potřebují a které Google Apps nativně 

neposkytují. 

Jednoduché, cenově 

dostupné 

Google Apps mohou být v konečném důsledku dražší, než se uvádí,  

z důvodu potenciální potřeby doplňků a skrytých nákladů.  

http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
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V případě Google Apps se zákazníci mohou potýkat se zvýšeným počtem 

interních žádostí o podporu, ke kterým by vůbec nemělo docházet. 

Určené pro web Zaměstnanci organizace nemusejí být vždy v dosahu internetového 

připojení, a proto je omezené offline
48

 fungování Google Apps může 

omezovat v práci. 

 Tabulka: Jak vyvracet tvrzení o Google Apps (2.8) 

(Microsoft, 2012) 

2.5 Budoucnost v implementaci všech souvisejících služeb ve školství 

Hlavní atributy Webu 2.0 jsou zájem, opravdovost, zapojení, otevřenost, spolupráce, 

tvořivost, osobní nasazení, diskuse, asynchronní komunikace, aktivizace a kritické myšlení. 

Asi stěží by se hledal detailnější výčet toho, co by učitelé tak rádi v hodinách u studentů 

rozvíjeli. Teorie mnohočetné inteligence vyvozuje potřebu budovat výuku jako modulární 

systém, kde má každý žák možnost volit si cestu podle svých schopností a zájmů,  

což je ve třídách se třiceti studenty velmi obtížně realizovatelné, přichází proto teorie ničivé 

inovace s řešením ve formě eLearningu, nabízeného prostřednictvím virtuálních škol.  

A tak možná vzdálená či dokonce blízká budoucnost není moc daleko od výhradně online 

vzdělávání, tedy již bez přítomnosti fyzického učitele, a jen za pomocí technologií a služeb 

Webu 2.0, Cloud Computingu a dalších, a to už od úrovně základního vzdělávání.  

(Mašek, 2009) 

Samozřejmě že online výuka je již dnes u nás v mnoha podobách realizována,  

za všechny může být zmíněn systém Moodle. I přes tento synchronní způsob výuky jde  

ale stále o různou podobu doplňkové formy konkrétních kurzů daného předmětu, kde zůstává 

hlavním a klasickým způsobem edukačního procesu fyzická přítomnost učitele. Jisté je to,  

že na podobný zákon, který byl schválen ve Spojených státech, kdy ve všech tamních 

školských obvodech musí nabízet kromě stávajících prezenčních typů studia na všech 

úrovních též studium online, a tedy kdo má zájem, musí dostat alternativní možnost 

komplexní povinné vzdělání absolvovat bez toho, že by kdy osobně do školy vstoupil, si u nás 

ještě dlouho počkáme, a na místě je otázka, zda by takový zákon měl v našem vzdělávacím 

systému vůbec šanci na to, aby byl schválen. (Mašek, 2009) 

Je zřejmé, že příchod Web 2.0 technologií pouze nastartoval další vývoj Internetu, 

nazývaného dnes jako Internet 2. generace. Upřímně je však nutné poznamenat,  

http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
http://www.google.com/enterprise/apps/education/
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že marketingový výraz Web 2.0 již dnes tolik netáhne. Ten postupně nahrazuje termín jiný,  

a to Cloud Computing. Přesto se však zdá být jisté, že Web 2.0 společně s Cloud 

Computingem, již postupně udávají směr současnosti, minimálně nejbližší budoucnosti.  

Jako příklad lze uvést dlouho očekávaný balík online aplikací Microsoft Office 365, Windows 

Intune, a dokonce i Google Apps, a mnoho dalších. (Mašek, 2009)  

http://www.google.com/enterprise/apps/education/
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE VZDĚLÁVACÍ 

ORGANIZACI 

V této kapitole je zprvu zúženě příblíženo hlavní poslání vybrané Obchodní akademie, 

jsou popisovány základní informace o současné situaci a nejednotném vybavení ve zvolené 

vzdělávací organizaci. Přičemž je ovšem výhradně brán zřetel na adekvátní a komplexně 

obhajitelné a důvodné argumenty pro prozatímní neexistenci implementace integrovaného 

systémového, softwarového nebo online vybavení ve škole. Obšírně jsou řešeny také aspekty 

důvodů nabídky projektu ze strany navrhovatelky, ale rovněž jsou uvažovány i požadavky 

vzdělávací instituce, jejíž vedení se zcela logicky muselo ujistit o dodržování hodnotné 

diskrétnosti a zabezpečení ochrany citlivých a osobních dat či údajů v jakékoliv podobě. 

Navrhovatelka se proto prostřednictvím vedením školy podpisy a razítkem stvrzené  

Žádosti o povolení jednat jménem vzdělávací organizace (viz Příloha 2) odpovědně zavazuje 

její podmínky důkladně plnit a čestně, charakterně či morálně se zaručit o střízlivé 

uvědomělosti ze vzniklých závazných povinností, plynoucích ze sjednané žádosti,  

a za případné nesrovnalosti, neshody nebo nastalá nedorozumění bude v plném provinění nést 

následky samostatně, těmto se avšak bude vehementně vyhýbat a odpovědně zařizovat,  

aby k nim v žádné míře či stupni závažnosti nedocházelo. Ani omylem totiž není v jejím 

zájmu vzdělávací organizaci jakkoliv poškozovat, osočovat, pomlouvat, hanobit, neoprávněně 

obviňovat či záměrně odsuzovat, proto také byla poctěna umožněním dohodnout se  

o proběhnutí či realizování procesu schválení ze strany školy především této kapitoly 

diplomové práce. Žadatelka tudíž jakkoliv nehodlá ponižovat či oslabovat dlouhá léta zdárně 

a úspěšně nabytou, nadále posilovanou, pověst, shazovat nebo popírat kvalitně poskytované 

nejen profesionální edukační služby, ale celkově kredit školy nejen digitálně vstřícné, 

zaměstnávající škálu uznávaných, vážených, osobitých, laskavých a mile temperamentních 

person na pravých místech, s nimiž byla radost spolupracovat. V této kapitole je analyzován 

současný stav rozstříštěného vybavení ve zvolené příspěvkové organizaci, rozebírají se 

podstatná pozitiva a negativa nastavení, funkcionalit, možností a vlastností jednotlivých 

produktů či služeb, zmiňují a nastiňují se nejrůznější možnosti náhrady za alternativní 

mnohem adaptabilnější, flexibilnější, účinnější a nejen uživatelsky atraktivnější celistvá 

(jednotná) a hlavně finančně nezávislá a pro vzdělávací instituci uskutečnitelná provedení, 

která jsou samozřejmě blíže a detailně specifikována v další kapitole a prakticky realizována, 

integrována, komponována a promyšleně, důmyslně, cíleně, plánovaně, metodologicky 
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kombinována v nově koncipovaném řešení. Obecně se podotýká také nynější stav uvědomění 

o navrhovaných komponentách a službách Office 365 Education, nabízených prostřednictvím 

bezplatného Academic plánu 2 pro vzdělávací organizace ve spojitosti s metodickým 

nasazením integrovaných aplikací Web 2.0 a reflexivní komparací s konkurenčními 

výhodami, nevýhodami zdánlivě similárních řešení, pro relativně asertivní, objektivní  

a diplomatický důkaz o komplexní kontinuitě, transparentnosti, jednotnosti, daleké 

zastřešující působnosti, využitelnosti a uplatnitelnosti implementovaných všech souvisejících 

aplikovaných služeb oproti příbuzným variantám. 

3.1 Základní informace o škole a nynějším stavu systémového, 

softwarového či online vybavení 

3.1.1 O škole 

Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 je příspěvková organizace 

zřizovaná Moravskoslezským krajem, státní škola s dlouholetou tradicí  

v oblasti ekonomického vzdělávání. Avšak kromě odborného ekonomického vzdělávání klade 

důraz na výuku cizích jazyků. Studenti jsou motivováni účastí v mezinárodních projektech  

a soutěžích a také vysokou odbornou i pedagogickou úrovní učitelů. OA poskytuje kvalitní 

středoškolské vzdělání, jež je podmínkou pro další studijní i pracovní úspěchy, uplatnění  

na domácím i evropském trhu a osobní spokojenost jejich absolventů.  

(Obchodní akademie, 2014) Zmiňovaná vzdělávací organizace také získává aktivním 

angažováním a ambiciózním přístupem svých zaměstnanců vytěžené profity, výhody a granty 

z vítězného uskutečňování významných projektů. Což má za následek široké působiště 

v oblasti spolupráce s národními i mezinárodními partnery, jistoty slušné sponzorské základny 

partnerů a přátel školy, moderního vybavení školy, ale hlavně zaručené gradace intelektuální 

úrovně, za předpokladu poskytnutí ekonomické i jiné odborné způsobilosti, různých alternativ 

dalšího vzdělávání, zajišťování mnoha výchovně-vzdělávacích exkurzí, zájezdů, sportovních 

nebo adaptačních kurzů, významných soutěží, podložených a podněcovaných kooperací 

s regionálními i zahraničními organizacemi. Jež se starají například o budoucí uplatnitelnost 

studentů, absolvujících odbornou praxi, respektive o převzetí individuálně úspěšných jedinců 

mezi své pracovní členy a týmy. Vedení školy a celá jeho organizační struktura ale také 

nezapomíná na účastnění se ohromné škály dalších variabilních projektů a zájmových 

činností. Existence této vysoké popularity, kvality a odbornosti, konkurence schopnosti  

a hodnotné prestiže školy je především propagována prostřednictvím „Dnů otevřených dveří“  
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nebo webových stránek obsahujích reprezentační, informační i aktualizační obsah.  

Přestože ale disponuje vzdělávací organizace relativně moderní síťovou a hardwarovou 

infrastrukturou, určité nedostatky se projevují hlavně v nejednotnosti softwarového a online 

vybavení školy, jež by neškodilo integrovat. 

3.1.2 Rozstříštěnost vybavení a popis současné situace 

Ačkoliv vzdělávací organizace disponuje zdatně stabilní a moderní síťovou  

a hardwarovou infrastrukturou vybavení nebo aktuálně dostačujícími operačními systémy  

(viz subkapitoly Síťová a hardwarová infrastruktura a Operační systémy), docela 

problematická rozstříštěnost vybavení se projevuje ve sféře softwaru a online vybavení školy, 

jež vyžaduje udržování a správu provozu poměrně vysoké kapacity diskového prostoru  

na školních serverech (viz subkapitola Softwarové a online vybavení školy).  

Především zaměstnanci vzdělávací instituce zajišťují plynulý chod školy v nejednotných  

a společně neslučitelných softwarech, přičemž tvorba rozvrhů je prováděna v samostatném 

softwaru pana RNDr. Červeného, suplování se zapisuje zase v jiném, web školy je spravován  

a vytvářen také v odlišném, nekomunikujícím prostředí s ostatními softwary  

(přestože na vysoké úrovni přizpůsobitelném a doposud vyhovujícím). Na škole jsou také 

umožněny a nastavovány pracovní e-mailové účty zaměstnanců, konfigurované pod vlastní 

registrovanou doménou obaka-cestesin.cz, ale elektronická kooperace mezi studenty  

a pedagogy, a mezi sebou navzájem, se uskutečňuje pomocí služeb v samostatných řešeních 

poskytovatelů e-mailových schránek, např. se vytváření e-mailové účty na serverech 

seznam.cz s hromadným sdělením přístupových údajů studentům daných jednotlivých tříd, 

nebo se komunikuje prostřednictvím osobních e-mailových účtů zaměstnanců a studentů, 

taktéž v prostředí LMS Moodle nebo Google Dokumentů v závislosti na Google účtech 

účastníků. Evidence matriky, zaměstnanců, studentů, tříd a předmětů je zaznamenávána 

v opět rozlišném akademickém programu SAS
49

, taktéž přijímací řízení, absence, hodnocení 

studentů je přidělováno v programu SAS, přestože byl nedávno spuštěn a zpřístupněn modul 

elektronické knížky v tomto programu, škola plánuje od nového školního roku 2014/2015 

zavést software Bakaláři
50

 pro tyto uvedené účely (již bez nutnosti paralelního zapisování  

do listinných třídnických knih) a online modul softwaru Bakaláři pro klasifikaci a evidenci 

                                                 
49

 Bakaláři pokrývají většinu oblastí školní administrativy v propojeném datovém systému. 
50

 Společnost SAS Institute Inc. podporuje výuku a výzkum na školách, vyučujícím a studentům nabízí 

snadný přístup ke kompletní nabídce softwaru a řešení, jež pomáhají organizacím na celém světě získávat 

informace z velkého množství dat. Cílem akademického programu je podpora užívání SAS pro výuku a výzkum 

zpřístupněním nejmodernějších technologií, uplatnění znalostí absolventů při hledání zaměstnání a přenesení 

analytických vědomostí do obchodní praxe. 

http://www.obaka-cestesin.cz/
http://www.seznam.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
https://docs.google.com/?hl=cs
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absence studentů kvůli administraci přístupu rodičům studentů na webu školy  

(dříve byl zamýšlen modul iSAS programu SAS). Zájmem organizace je dále v programu 

Bakaláři také zřídit a používat moduly Rozvrhy a Suplování, Přijímací řízení atd.  

A přestože na škole úspěšně zavedli a zkoordinovali e-learningovou výuku prostřednictvím  

LMS Moodle zprovozněném na vlastním školním serveru, a někteří zaměstnanci ve svých 

vyučujících hodinách efektivně, zdárně, kohezně a spokojeně využívají služby Google 

Dokumentů nebo Google Disku pro správu oprávnění sdílených souborů mezi pedagogy  

či studenty, nebo pro kontrolu, komentování a přihlížení tvorbě těchto edukačních materiálů 

v reálném čase, přičemž někteří zaměstnanci také synchronizují obsah svých adresářů  

ve školní sítí se softwarovým klientem Google Disku. Nutno však podotknout, že o cloudové 

služby se škola průběžně informuje, a naposledy před zhruba jedním rokem by jí nebylo 

finančně dovoleno adekvátní nově navrhované řešení vůbec implementovat, jelikož nebylo  

ve vyhovující formě zadarmo. Nicméně v současné době veškeré výše zmiňované kroky, 

posloupnosti, postupy, metody, činnosti a úkoly lze poměrně snadno sjednotit v komplexním 

navrhovaném řešení Office 365 Education v integraci s Web 2.0, jak bude popsáno 

v praktické části této diplomové práce. A v subkapitole Náhradní a nouzová řešení  

bude nastíněno několik alternativních možností, jak skloubit například program Bakaláři  

s Office 365 Education, v případě vhodnějších návrhů řešení v programu Bakaláři obsažených 

modulů, nebo dalších variant, jak i za situace samovolného provozu LMS Moodle,  

bez propojení s nově navrhovaným řešení, služby Office 365 Education mohou být důvodně, 

obhajitelně, ospraveditelně a oprávněně výrazně prospěšné a i tak hodnotně přínosné, při ještě 

intenzivnějším vyzdvižení reprezentativnosti organizace. Zase v subkapitole Budoucí vize  

se dospěje k rozšiřujícím možnostem sjednocené kooperace, transparentnosti, téměř 

stoprocentní kontinuity, konzistence, dostupnosti, spolehlivosti, odolnosti, poddajnosti  

a celistvosti uživatelsky atraktivního rozhraní pomocí případně později zavedeného 

jednotného přihlašování (mimo SSO v rámci integrace Office 365 s LMS Moodle akademické 

instituce). 

3.2 Nabídka projektu a požadavky vzdělávací instituce 

Po elektronické domluvě s paní ředitelkou školy Ing. Kristinou Bončkovou o žádosti 

navázat spolupráci pro účely tvorby diplomové práce, a o stručném shrnutí,  

čeho se téma diplomové práce týká, a v čem by měla kooperace s právě touto Obchodní 

akademií spočívat, bylo nakonec dohodnuto osobní dojednání s paní ředitelkou v období 

kolem listopadu 2013. Po osobní schůzce s paní ředitelkou bylo svoleno spolupracovat  

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
https://docs.google.com/?hl=cs
https://docs.google.com/?hl=cs
https://drive.google.com/
https://tools.google.com/dlpage/drive/?hl=cs
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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a navrhovat implementaci Office 365 Education v integraci s Web 2.0 ve zmiňované 

příspěvkové organizaci. Začátkem dubna 2014 nakonec poté byla schválená  

Žádost o povolení jednat jménem vzdělávací organizace (viz Příloha 2). 

3.2.1 Důvody nabídky projektu 

Mezi hlavní důvody nabídky projektu ze strany navrhovatelky patří rozstříštěnost 

především softwarového a online vybavení školy, a prioritním záměrem v nasazení nově 

navrhovaného řešení je agitačně a důvodně vzhledem k výše popisované současné situaci 

metodologicky naplánovat nápravnou komplexní integraci veškerého vybavení v zájmu 

sjednotit komunikaci, kooperaci, různorodá softwarová a online prostředí, dosáhnout tím 

uživatelsky atraktivního jednotného rozhraní, téměř stoprocentní kontinuity, konzistentnosti, 

sdílené dostupnosti, spolehlivé přístupnosti, zaručené efektivnosti, přizpůsobitelnosti  

a vskutku relativně jednoduché ovladatelnosti, aplikovatelnosti a realizovatelnosti,  

a pozvednout tím již poměrně enormní prestiž, kredit a reprezentativnost školy. Také se bere 

v případě implementace nového komplexního řešení v úvahu usnadnění administrace školních 

serverů odborníky IT na škole, respektive delegace spravování těchto serverů výhradně  

na společnost Microsoft, bylo by tristní a absurdní opomenout také uspoření finančních 

prostředků, jež nemusí být pravidelně vynakládány na správu serverů a dalších souvisejících 

technik, a mohou být tudíž kumulovány pro diferenční, minimálně identicky průlomové, 

nejen edukační účely. 

3.2.2 Důvody absence implementace integrovaného vybavení 

Jediným důvodem prozatímní absence implementace integrovaného vybavení, 

respektive cloudových služeb, v akademické instituci, jsou chybějící finance školy zhruba 

před rokem, kdy se v organizaci uvažovalo o nasazení a zavedení Office 365 Education, 

jelikož v té době ještě adekvátní kombinace specificky, vhodně technologicky rozšiřujících  

a účinně odpovídajích komponent, elementů, funkcí, vlastností, nastavení služeb v rozsahově 

zahrnující komplexnosti a celkové integrující zaobalenosti nebyla finančně uskutečnitelná, 

přípustná, dosažitelná a reálně nasaditelná, a přinesla či znamenala by více škod než užitků.  

I právě proto se v prvopočátcích začínalo obracet a spoléhat na bezplatné služby společnosti 

Google, jakožto na alternativní způsob pro sdílenou elektronickou výuku. 
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3.2.3 Požadavky školy 

 Pojímat ze strany žadatelky sestavený metodologický návod a postup  

pro implementaci integrovaného vybavení jako minimálně prozatímně pouhý návrh,  

nikoliv jako povinnost či závazek se jakkoliv angažovat v této věci, kooperovat  

nebo nezbytně se ujmout skutečného nastazení této nabídky projektu ve vzdělávací 

organizaci, 

 Neposkytovat citlivá data nejen z oblasti skutečného stavu financí, majetkových 

poměrů, apod., osobní údaje zaměstnanců nebo studentů školy ani jiné nepříhodné 

informace, a plně tím respektovat ochranu těchto dat v jakékoli podobě, a případně  

je nezneužívat a nevymáhat, 

 Nejednat protiprávně, amorálně, neoprávněně ani nepřístojně jménem organizace,  

a nepoškozovat její prestižní pověst a goodwill, 

 Zaslat ke schválení vedením školy především kapitolu analýzy současného stavu  

ve vzdělávací organizaci této diplomové práce, jak ředitelce školy, tak dalším 

kompetentním osobám, v zájmu dostát závazků žadatelky, plynoucích hlavně 

z registrace služeb Office 365 Education u společnosti Microsoft Corporation,  

a za předpokladu záruky předejít a vyhnout se případně vzniklým nesrovnalostem  

a nedorozuměním, jak ve všech výše zmíněných bodech upravuje Žádost o povolení 

jednat jménem vzdělávací organizace (viz Příloha 2), 

 Ponechání hostingových služeb, nepřeuspořádavat nebo nezasahovat do síťové  

a hardwarové infrastruktury a zachovat stávající instalace operačních systémů. 

Tyto požadavky ze strany Obchodní akademie se budou plně akceptovat a respektovat. 

3.3 Analýza existujícího stavu vybavení ve vzdělávací instituci 

Tato subkapitola se zaměřuje ze všeho nejdříve na síťovou a hardwarovou 

infrastrukturu ve vzdělávací organizaci, na instalace operačních systémů na všech klientských 

či serverových stanicích, na softwarové a online vybavení školy, jež zahrnuje e-learningový 

systém Moodle, kancelářské licencované balíčky Microsoft Office 2010 Standard Edition, 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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licencovaný produkt WebSite X5 Evolution 9
51

 pro tvorbu a správu veřejné internetové 

prezentace školy, v této souvislosti se také zmiňuje o hostingových službách, vlastnictví 

registrovaných domén a validitě webu školy. Hodnotí se také fungování pracovních  

e-mailových účtů a jiné varianty e-mailové kooperace a komunikace mezi pedagogy  

a studenty, i vzájemně. Dále je popisován akademický program SAS (případně jeho online 

modul iSAS), stručně se odvolává na budoucí zavedení programu Bakaláři na škole, je řešen 

software pro vytváření rozvrhů a suplování, nebo se nastiňuje využívání online cloudových 

služeb společnosti Google, především webových aplikací Google Dokumenty a Google Disk 

pro hromadné sdílení a paralelní moderování souborů, zdrojů, materiálů, odkazů, a dalšího 

obsahu, případně pro elektronické dorozumívání mezi pedagogy a studenty.  

Nakonec je krátce, ale výstižně, podotýkán a zdůrazňován současný stav uvědomění  

o službách Office 365 Education ve vzdělávací organizaci. 

3.3.1 Síťová a hardwarová infrastruktura 

V kompletně celé budově školy jsou veškeré klientské počítačové stanice připojeny 

k Internetu, jak už drátovým spojením, tak bezdrátovým spojením, s drobnými odchylkami 

Wi-Fi signálu v některých částech budovy. Vysokorychlostní (ADSL) Internet poskytuje 

firma SilesNet, s r. o. v Českém Těšíně, která také zavedla síťovou infrastrukturu  

na škole, a instalovala a zprovoznila všechny potřebné hardwarové elementy školní sítě. 

Ve škole je k dispozici zhruba 160 dostatečně výkonných počítačových koncových 

stanic. Všechny kmenové třídy jsou vybaveny multimediálním počítačem a dataprojektorem, 

v učebně přírodních věd se ještě navíc a místo toho nachází vizualizér (diaprojektor)  

a hlasovací zařízení. Dále jsou ve škole dvě učebny s interaktivní tabulí SMART Board
52

. 

Interaktivní tabule umožňuje připravovat dynamické prezentace a poutavé hodiny obohacené 

obrázky a animacemi, na tabuli lze promítat soubory, internetové stránky či video, dle nových 

školních vzdělávacích programů se připravují do některých předmětů elektronické učebnice  

a další elektronické studijní materiály a pracovní sešity, které jsou pro studenty živější, 

zajímavější, a to by právě velmi snadno měly podporovat, stimulovat, pokrývat, usnadňovat  

a zprostředkovávat i služby Office 365 Education. (Obchodní akademie, 2014) 

                                                 
51

 Licencovaný software pro uživatelsky jednoduchou tvorbu webových stránek pomocí WYSIWYG 

editoru od společnosti Incomedia s.r.l. 
52

 Interaktivní tabule SMART Board je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená  

s počítačem vybaveným příslušným softwarem, obraz z počítače je pomocí datového projektoru přenášen  

na tabuli a uživatelé tak mohou jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat počítačové aplikace,  

a psát poznámky či kreslit buď přímo prstem, nebo popisovačem. 

https://docs.google.com/?hl=cs
https://drive.google.com/
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Škola vlastní 3 servery, na kterých je nainstalován serverový operační systém 

Windows Server 2003 Standard Edition, a na jednom z nich škola provozuje e-learningový 

systém Moodle, přičemž další z nich slouží také jako záložní server, a na všech jsou zavedeny 

a spravovány místní Adresářové služby (Active Directory) uživatelských jmen a hesel  

pro připojení ke školní síti. Školní servery spravuje externí odborník IT. 

3.3.2 Operační systémy 

Paralelně s průběhem tohoto školního roku 2013/2014 se na škole instalují operační 

systémy Windows 7. Přechází a upgraduje se tedy z verzí OS Windows XP na plně technicky 

podporované verze Windows 7, jež budou využívány na všech zhruba 160 koncových 

stanicích. Důvodně i kvůli již 8. dubna 2014 ukončené podpory pro zastaralé operační 

systémy Windows XP, je tento rozhodný krok rozumným a chvályhodným posunem kupředu 

a vstříc vizuální i technologické modernizaci. Ačkoliv i přesto by minimálně prozatímně  

na Windows XP se SP3 (Service Pack 3) poměrně nezávisle a multiplatformně fungovaly 

služby Office 365 Education, jelikož nativně tyto služby nevyžadují určitý operační systém, 

tudíž na jeho verzi příliš nezáleží, přestože by časem společnost Microsoft nezaručovala 

snížení rozsahu uživatelských možností. 

Na všech školních serverech je opravdu celkem pochopitelně nainstalován operační 

systém Windows Server 2003 Standard Edition, drahými licencemi tak enormně nezatěžující 

finančnictví a chod Obchodní akademie. Níže bude avšak nastíněna budoucí vize v případě 

pozdější zamýšlenosti o zavedení novějších serverových operačních systémů. 

3.3.3 Softwarové a online vybavení školy 

3.3.3.1 LMS Moodle 

V prostředí LMS Moodle (viz Obrázek 3.1) mohou být nalezeny výukové kurzy  

pro studenty školy, jež jsou hojně na škole udržovány a vytvářeny, pro sdílení elektronických 

materiálů, multimediálních objektů, jiného obsahu a edukačních informací, nebo online 

testování studentů z jednotlivých předmětů v rámci kurzů, případně sloužící i ke komunikaci 

mezi pedagogy a studenty. Na škole je instalována verze 2.2.3. 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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 Obrázek: Prostředí LMS Moodle vzdělávací organizace (3.1) 

(Moodle Obchodní akademie, 2014) 

3.3.3.2 Microsoft Office 2010 Standard Edition 

Na škole se v plně i pro služby Office 365 Education dostačujících kancelářských 

procesorech Microsoft Office 2010 Standard Edition, resp. Access 2010
53

, Excel 2010,  

Word 2010, PowerPoint 2010, skládá počítačová a korespondenční gramotnost v rámci 

státních maturitních zkoušek, kromě finanční, jazykové a ekonomické, jež se obecně 

procvičuje a testuje v jiných softwarech. Microsoft Office 2010 Standard Edition také nabízí 

bezplatné stažení a používání doplňku Microsoft PowerPivot pro Excel 2010
54

,  

resp. Microsoft PowerView pro Excel 2010
55

. 

Avšak kvůli využívání cloudových služeb společnosti Google, jež sice podporují tyto 

datové struktury Office souborů, často, vlastně vždycky, při importování nebo exportování 

souborů dochází ke značným problémům s implicitním formátováním obou různorodých 

                                                 
53

 Access 2010 z kancelářské sady Microsoft Office je databázový software pro vytváření aplikací  

pro data uživatelů bez vývojářských zkušeností. 
54

 PowerPivot pro Excel je doplněk pro analýzu dat, který přináší výkonný nástroj pro provádění 

výpočtů přímo do aplikace Excel 2010. 
55

 PowerView pro Excel je funkce aplikace Excel 2010 a nástroj sloužící k interaktivnímu zkoumání dat 

a vytváření vizualizací a prezentací. 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://office.microsoft.com/cs-cz/excel/redir/XT101773319.aspx?CTT=5&origin=HA101959985
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produktů a prostředí, jež se sdružují pokaždé v jiný výsledek, a uživatelé tak stráví spousty 

času nad úpravami, modifikacemi a přizpůsobováním obsahu v řešeních cloudových služeb 

společnosti Google. Nicméně se používání těchto služeb považuje stejně i tak  

za záslužný moderní krok směrem kupředu a vstříc digitalizaci, při seznámení se 

s možnostmi  webových aplikací, respektive aplikacemi Web 2.0, jelikož se tímto  

nejen studenti musí vypořádat s aklimatizací dalším alternativám či variantám online 

tabulkových, textových a jiných editorů, a příležitostem poznat dříve neznámé rozhraní, 

oproti oblíbeným a uživatelsky přívětivějším a propracovanějším kancelářským sadám  

Microsoft Office. Přesto ale kompatibilita Office souborů a editačních prostředí cloudových 

služeb společnosti Google není zrovna stabilní a spolehlivá, navzdory tomu, že společnost 

Google umožňuje také offline přístup ke svému e-mailovému klientu Gmail, nikoliv ovšem 

k editorům Google služeb, ale v případě implementace Office 365 Education smí uživatelé 

pracovat offline na klientských stanicích v produktech společnosti Microsoft, jako například 

Word, Excel a PowerPoint, a po znovupřipojení k Internetu synchronizovat jejich soubory 

s cloudovými službami Office Online prakticky a zpravidla na téměř jakémkoliv zařízení,  

ve kterých je tento balík k dispozici, a nemusí tak opakovaně adaptovat formátování v případě 

neustálého exportování a importování souborů v cloudových službách společnosti Google. 

3.3.3.3 WebSite X5 Evolution 9 

Tvorba a správcování veřejného webu školy 

V tomto softwaru je správkyní webu školy, PaedDr. Monikou Janáskovou,  

tvořena veřejná webová prezentace školy, software je plně licencován vzdělávací organizací, 

a tento produkt si paní Janásková opodstatněně a oprávněně nemůže vynachválit, za situace, 

kdy jako vytížená a zaneprázdněná kantorka matematiky, fyziky a chemie nemá čas věnovat 

se samostudiu značkovacího jazyka HTML, ať už jakékoliv verze nebo podoby, ani syntaxi 

kaskádových stylů, JavaScriptu, popřípadě XML
56

 ve spojitosti s HTML, ani ASP.NET
57

,  

nebo dokonce JSP
58

, MySQL či PHP
59

, a dalších potřebných souvisejících knihoven  

                                                 
56

 XML je rozšiřitelný značkovací jazyk. 
57

 ASP.NET je součást .NET Frameworku pro tvorbu webových aplikací a služeb, je nástupcem 

technologie ASP pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru, vyvíjená firmou Microsoft  

a přímým konkurentem JSP. 
58

 JSP je jazyk pro psaní dynamických HTML stránek založený na jazyce Java, vyvinula ho společnost 

Sun Microsystems, ale pak tuto technologii koupila firma Oracle. Na straně serveru se tedy vloží vygenerovaný 

HTML místo Javy v souboru, jde o podobný princip, jako u PHP. 
59

 PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických 

internetových stránek a webových aplikací, který pracuje na straně serveru. Pomocí PHP mohou uživatelé 

ukládat a měnit data webových stránek. 

https://mail.google.com/
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či technologií. Nebo prozkoumávat možnosti různých redakčních systémů, prostřednictvím 

kterých prezentované výsledky označuje za poměrně nepřehledné, jejíž uživatelé mohou 

snadno zahltit web nadbytečným objemem a množstvím nejednotného obsahu.  

Také se logicky nemá prostor zabývat se i jinými alternativními editačními rozhraními  

pro online tvorbu webu. Proto jí software WebSite X5 Evolution 9 mnohonásobně ulehčuje, 

transparentností a abstrakcí od kódování náročnými technologiemi, administraci, úpravy  

a udržování aktualizovaných informací veřejného webu. V tomto produktu se totiž pomocí 

WYSIWYG editoru
60

 poměrně jednoduše orientuje, a má také ověřeno, že vložený obsah, 

nastavené rozvržení, vícevrstvá navigace, zvolený vzhled, design, výběr barev, formátování 

textů a jiných prvků webu, chování akcí, funkcí, odkazů či událostí nebo JavaScriptových 

řešení, se zobrazuje v různých verzích webových prohlížečů podstatně stejně.  

Nicméně multilingvistické mutace webu školy tento produkt neumožňuje správně 

implementovat, jelikož dochází ke zmatkům ohledně jazykové preference nastavení softwaru, 

a obsah webu v cizích jazycích proto bývá mnohdy komolen a nerozpoznán. Nicméně tento 

software jí také bez problémů zajistí indexovatelnost webu, vlastní vyhledávání a mapování 

stránek. Veškeré soubory webu paní Janásková nahrává na školní server pomocí protokolu 

FTP
61

 prostřednictvím softwaru Total Commander
62

. 

Tento nástroj pro uživatelsky intuitivní spravovatelnost webu avšak neumožňuje 

tvorbu týmových webů pro možnost udělování oprávnění na bázi uživatelských rolí a skupin 

pro zviditelnění určitého povoleného obsahu. 

Hosting 

Hosting byl organizací vybrán výhodně, důvodně kvůli obratně poskytované odborné 

podpoře od poskytovatele webhostingu firmy SilesNet, s r. o. v Českém Těšíně,  

především tato firma vzdělávací organizaci zprostředkovává dostačující vysokorychlostní 

internetové služby, jak formou drátového, tak bezdrátového připojení, a také zavedla a přímo 

na škole instalovala, respektive vybudovala, odpovídající síťovou infrastrukturu, jež pokrývá, 

se zanedbatelnými výchylkami Wi-Fi signálu v některých částech organizace,  

                                                 
60

 WYSIWYG je akronym anglické věty „What You See Is What You Get“, tedy, „co vidíš, to 

dostaneš“. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená  

na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu. WYSIWYG editory webových stránek umožňují 

jejich rychlejší tvorbu, aniž by vyžadovaly hlubší znalost jazyka HTML. 
61

 FTP protokol je určen pro předávání souborů ze serveru a na server, také se dá použí přímo pro práci 

a editaci souborů přímo na serveru, pokud je na něm protokol FTP podporován. 
62

 Total Commander je jeden z nejznámějších souborových manažerů, umožňující rychlou a efektivní 

správu souborů s řadou podpůrných nástrojů (zabudovaný FTP klient). 
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kompletně celou budovu školy. Především kvůli sjednání poměrně příhodných podmínek  

pro vzdělávací instituce stávajícího tarifu webhostingových služeb nebyl zbytečně  

a neopodstatněně rušen právě tento stávající webhosting výše uvedené společnosti, a proto byl 

požadavek školy vcelku srozumitelný, vzhledem k ponechání nynějšího hostingu, a nebyly 

tedy zjišťovány odlišné možnosti srovnatelných objednávek hostingových služeb.  

Obchodní akademie vlastní registrované dvě domény druhého řádu, v současné době je web 

školy nebo LMS Moodle provozován na doméně obaka-cestesin.cz, stejně jako nastavené 

pracovní e-mailové účty, později smí být případně využito další jméno domény druhého řádu 

stejného poskytovatele hostingu, a to rovněž již zaregistrované, ale dříve nevyužívané - oact. 

Registrace obou domén, jak obaka-cestesin.cz, tak oact.cz, byla provedena na serveru 

www.active24.cz. Jelikož registrace domény obaka-cestesin.cz vyprší 11.10.2014,  

bude znovuobnovena a běh webu bude pokračovat na identickém webhostingu,  

nebo podobně, i pokud se škola rozhodne nadále vystupovat pod doménou oact.cz,  

jejíž registrace vyprší 8.9.2014. 

Pro účely diplomové práce byla zvolena prozatím „volná“ doména oact.cz, ve snaze  

o zamezení možná nastalých komplikací v kompatibilitě a porušení návazných funkcí, 

předdefinovaného chování, odkazování a relačních zákonitostí či vazeb mezi soubory 

současného webu, závislém na doméně obaka-cestesin.cz, a jiných chyb, plynoucích ze služeb 

již používajících právě konfigurovanou doménu obaka-cestesin.cz. A tudíž se klade důraz  

na vyvarování se křížení se sdílenými soubory již funkčního webového portálu školy,  

jež by soubory nově navrhovaného webu mohly zdánlivě snadno a jednoduše přepsat  

nebo přemazat, a také je za úkol se vyhýbavat vzniklým nesouladům a zmatečných 

nedorozuměním se správou dalších souborů či nastavení domény obaka-cestesin.cz,  

např. e-mailových účtů zaměstnanců školy, jež jsou pod touto doménou umožněny  

a vytvořeny. 

Validita 

Při ověřování validity HTML značkování webu www.obaka-cestesin.cz validátor 

W3C organizace na serveru http://validator.w3.org detekuje 4 chyby a jedno varování. 

Při ověřování validity CSS stylování webu www.obaka-cestesin.cz validátor W3C 

organizace na serveru http://jigsaw.w3.org/css-validator/ detekuje 7 chyb a 25 varování. 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://www.active24.cz/
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://validator.w3.org/
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
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Pro zájem o detailnější informace je uvedeno URI pro HTML: 

http://validator.w3.org/check a URI pro CSS: http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator. 

Původní web je invalidní, dosažení validity se bude v nově navrhovaném řešení webu 

relativně striktně vynasnaženo napravit. 

3.3.3.4 E-mailová komunikace 

Ve škole jsou nastaveny a umožněny pracovní e-mailové účty pod vlastní 

registrovanou doménou obaka-cestesin.cz. Pomocí protokolu POP3
63

 prostřednictvím 

internetového serveru hostingového poskytovatele služeb pop3.silesnet.cz jsou e-mailové účty 

obsluhovány, konfigurovány a spravovány v pro služby Office 365 Education podporovaném 

softwaru Outlook 2010. Ne však všichni zaměstnanci tyto pracovní e-maily používají,  

ale komunikují a spolupracují s ostatními zaměstnanci nebo studenty na základě svých 

osobních e-mailových účtů. Hromadné školní e-mailové účty určené všem, nebo jednotlivým 

třídám, rovněž nejsou vytvořeny. 

3.3.3.5 SAS (iSAS, Bakaláři) 

V akademickém programu SAS škola eviduje matriku, zaměstnance, studenty, třídy, 

předměty, přijímací řízení v databázích, a provádí klasifikaci, zaznamenávání absence 

studentů a zapisování vyučovacích hodin do elektronických třídnických knížek. V modulu 

iSAS tohoto softwaru bylo v plánu online zpřístupnění hodnocení a evidovaných zmeškaných 

hodin studentů rodičům na webu školy, tutu funkcionalitu má od příštího školního roku 

2014/2015 mimojiné zajišťovat software Bakaláři. 

3.3.3.6 Software pro tvorbu rozvrhů a suplování 

Přestože v akademickém programu SAS jsou obsaženy moduly pro tvorbu rozvrhů  

a suplování, zástupkyni ředitelky školy, jež má tvorbu těchto výkazů na starosti,  

více vyhovuje využívat software Rozvrh 4.1 pana RNDr. Červeného (viz Obrázek 3.2), 

přestože data tohoto softwaru se převádějí do ve škole dostupného softwaru Suplování 2011 

opět pana RNDr. Červeného, ve kterém je umožněno generování také přiřazení náhradní 

učebny, pedagogických dozorů nebo měsíčních i denních aktivit či činností školy,  

je pro tvorbu suplování využíván zase jiný software, Excel 2010. Organizační opatření školy, 

                                                 
63

 POP3 je třetí verze internetového protokolu, který se používá pro stahování emailových zpráv  

ze vzdáleného serveru na klienta. 

http://validator.w3.org/check?uri=www.obaka-cestesin.cz&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=www.obaka-cestesin.cz&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=cs
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://pop3.silesnet.cz/
http://www.cerveny.sk/
http://www.cerveny.sk/
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pedagogické dozory, měsíční plány aktivit nebo evidence již uskutečněných nebo naopak 

připravovaných akcí se sepisují v softwaru Word 2010. Nicméně PDF verze důležitých 

sestav, materiálů nebo oznámení jsou odkazovány na veřejném webu školy, suplování  

je možno stáhnout jako XLS soubor. Je ovšem srozumitelné, že se vykazují výše popsané 

zdroje v různých sofwarech, když ještě před rokem prostřednictvím omezených a silně 

okleštěných služeb Office 365 Education byla za těch okolností integrace vybavení 

irelevantní, a objednávka kombinací rozšiřujících funkcí zase finančně nerealizovatelná,  

a proto je v celku „omluvitelné a odpustitelné“, že se logicky pořizují výstupy v softwarech, 

které jsou do té doby vědomě a svědomitě pojímány jako optimální, nejvhodnější a nejsnáze 

adaptabilní. 

 

 Obrázek: Názorná ukázka rozvrhu třídy ve vzdělávací instituci (3.2) 

(Obchodní akademie, 2014) 

3.3.3.7 Google Disk a Google Dokumenty 

Služby společnosti Google, respektive webové aplikace Google Disk a Google 

Dokumenty, jsou v některých třídách u některých pedagogů využívány pro sdílenou 

elektronickou výuku. Pedagog má možnost v reálném čase komentovat online tvorbu tabulek, 

http://www.obaka-cestesin.cz/files/suplovani.xls
https://drive.google.com/
https://docs.google.com/?hl=cs
https://docs.google.com/?hl=cs
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textů nebo prezentací, aj., a zajímavě pozoruhodně a mnohdy překvapivě s údivem sledovat, 

jakým způsobem studenti zpracovávají jednotlivá témata nebo úkoly.  

Přičemž je pro pedagogy nastaveno především oprávnění pouze číst a komentovat vybrané  

či dané projekty. Ale zřídka lze samozřejmě pro lektory kdykoliv po domluvě zpřístupnit  

i možnost úpravy dokumentů. Google Apps nicméně, jak již bylo výše několikrát zmiňováno, 

neoplývá dostatečnou robustností služeb, stabilní, spolehlivou a slučitelnou kompatibilitou 

s datovými strukturami jiných softwarů, a dochází vždycky k častým chybám ve formátování 

a nutnosti časově náročně dokumenty modifikovat a uzpůsobovat online editačnímu prostředí 

Google služeb. Spravovat a editovat dokumenty navíc nelze offline, jestliže si uživatelé vůbec 

stihnou vyexportovat výstupy na jejich koncové stanice, mohou sice provádět úpravy  

např. v softwaru Microsoft Office, ale po znovuobnovení připojení k Internetu, musí uživatelé 

opět nejdříve importovat novou aktuální verzi, ve které musí rovněž opravit formátování,  

a tento proces se nekonečně nesčetněkrát opakuje. Někteří zaměstnanci školy využívají 

softwarového klienta Google Disku a synchronizují tak obsah svých adresářů na kapacitně 

omezeném diskovém prostoru školní sítě s online úložištěm dokumentů a ostatních souborů 

Google Disk, a mají tak k dispozici soubory i kdekoliv jinde, než jen v zaměstnání. 

3.4 Současný stav uvědomění o službách Office 365 Education  

ve vzdělávací organizaci 

Po dotázání se kompetentních osob na škole bylo prozrazeno, že o cloudových 

službách Office 365 Education např. PaedDr. Monika Janásková určitě již dříve slyšela,  

ale protože se možnou implementací detailněji zabýval jiný pedagog a zaměstnanec školy,  

dozvěděla se nakonec, že ještě přibližně před rokem by bylo nasazení těchto služeb téměř  

a zjevně bezpředmětné, nesmyslné, kontraproduktivní, finančně neproveditelné, nemožné  

a neakceptovatelné. A bezplatné využívání služeb Office 365 Education plánu A1 nabízelo 

přílišně omezené funkce zdaleka ne tolik rozvojových prostředků, přizpůsobitelných 

kombinací produktů a možností, jako tomu je v současné době. Ing. Alice Valošková zase  

na těchto službách oceňovala hlavně přemístění souborů studentů na servery společnosti 

Microsoft, čímž by se značně uvolnila kapacita diskových prostor na školních serverech,  

jinak v podstatě o dalších funkcionalitách nemá přehled. 

Ostatní zaměstnanci nebo i studenti školy z 90 % nemají potuchy o možnostech služeb 

Office 365 Education v integraci s Web 2.0, bylo dokonce řečeno, že mnohdy někteří studenti 

neznají ani cloudové služby společnosti Google.  

http://www.google.com/enterprise/apps/education/
https://tools.google.com/dlpage/drive/?hl=cs
https://drive.google.com/
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4 POPIS NASAZENÍ A APLIKACE SLUŽEB 

V této části diplomové práce se nejdříve prozkoumává a definitivně rozhoduje o volbě 

vhodné varianty Office 365 Education oproti Google Apps pro vzdělávání. Poté je zabýváno 

samotným návrhem implementace služeb Web 2.0 a Office 365 ve školství,  

v němž se podrobně popisuje metodologické nasazování integrovaných služeb ve vzdělávací 

organizaci, je zahrnut výčet chronologie jednacích řízení s akademickou institucí, jsou jejím 

jménem organizace registrovány a pořízeny služby Office 365 Education plánu A2 (během 

30. denní zkušební lhůty plánu A3), je úzce nastíněna základní správa a konfigurace nastavení 

těchto služeb. Pak se prakticky aplikují vybrané funkcionality navrhovaného řešení, integrují 

se služby Office 365 Education s LMS Moodle Obchodní akademie, zavádí se v rámci 

spojitosti těchto služeb SSO, a repozitář souborů z OneDrive v LMS Moodle příspěvkové 

organizace, řeší se přístup uživatelů ke službám Office 365 Education. Také se shrnuje 

integrace různorodého vybavení v celistvé řešení prostřednictvím Office 365 Education, 

zajišťuje téměř stoprocentní kontinuita a dostupnost služeb, je vynasnaženo se vyzdvihnout, 

ještě více zdůraznit reprezentativnost dané školy, modernizovanou inovativnost, pozvednout 

uživatelskou atraktivitu, transparentnost a jednotnou kooperaci. A nakonec jsou probíraná 

možná náhradní a nouzová řešení. 

4.1 Prvotní průzkum před definitivním rozhodnutím pro volbu vhodné 

varianty 

Za přímého konkurenta v otázce a oblasti cloudových služeb je vnímána společnost 

Google se svým alternativním řešením Google Apps pro vzdělávání. Ostatní varianty nejsou 

v takové míře pojímány jako relevantní, smysluplné, konkurenceschopné, produktivní  

a adekvátní se jimi podrobněji zabývat, a komparovat je s komplexními službami společnosti 

Google nebo Microsoft, proto se jiným alternativám nebude věnováno, a bude stručně shrnut 

výběr vhodné varianty oproti Google Apps pro vzdělávání. 

4.1.1 Google Apps pro vzdělávání 

Tvorba webu prostřednictvím Google Webs je silně okleštěna striktními možnostmi 

editačního rozhraní hlavně pro rozvržení webu a především neumožňuje modifikace HTML 

celého dokumentu, přestože je povoleno vytvářet vlastní šablony, pouze je jejich tvorba řízena 

a omezována těmito přísnými pravidly. Navíc nebyla nalezena odpovídající HTML5 šablona 

http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
https://sites.google.com/
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vhodná pro konstrukci nově navrhovaného řešení, a jelikož současný internetový portál  

již dodržuje syntaxi HTML5, proto by bylo tristní, nežádoucí a kontraproduktivní degradovat 

na nižší verzi technologie HTML. Přestože rozhraní Google Webs podporuje celkem 

intuitivní tvorbu obsahu, projektových a intranetových webů, široké propojení s ostatními 

službami Google Apps, předpřipravené šablony a funkce, snadné sdílení i komplexní 

nastavení přístupu, nicméně ačkoliv možnosti úprav a přidávání obsahu či nastavování 

vlastností webu v prostředí Google Webs se od správy online tvorby webů v rozhraní 

SharePoint Online přílišně nerozlišují, dokonce se velmi podobají, přesto prostřednictvím 

Google Webs nebude realizována modernizace internetového portálu, důvodně kvůli mnoha 

robustně omezených i čas prodlužujících, zahlcujících funkcionalit jiných služeb Google 

Apps pro vzdělávání, popsaných výše v kapitole Teoretická a metodologická východiska 

nasazení služeb. Několikrát omílané argumenty pro rozhodnutí zvolit za vhodnou variantu 

cloudové služby Office 365 Education jsou hlavně obsaženy výše v subkapitole 

Konkurenceschopnost oproti Google Apps a kontinuálně se o nich komplexně a průběžně 

zmiňuje v celé diplomové práci. 

4.2 Návrh implementace služeb Web 2.0 a Office 365 ve školství 

4.2.1 Metodologické nasazování integrovaných služeb ve vzdělávací 

organizaci 

4.2.1.1 Chronologie jednacích řízení 

1) E-mailová domluva a osobní schůzka v listopadu 2013 s paní ředitelkou školy,  

Ing. Kristinou Bončkovou, pro představení tematických služeb diplomové práce  

a sjednání spolupráce se vzdělávací organizací ohledně uplatnění návrhu 

implementace integrovaných služeb, 

2) Elektronické odeslání Žádosti o povolení jednat jménem vzdělávací organizace  

(viz Příloha 2) začátkem dubna 2014 prostřednictvím e-mailu paní ředitelce školy 

v souvislosti s předčasným schválením podoby a obsahu této žádosti, 

3) Podepsání žadatelkou v této věci, rovněž paní ředitelkou školy a stvrzení zmiňované 

žádosti dvojího vyhotovení razítkem vzdělávací instituce začátkem dubna 2014, 

4) Osobní sezení, ve stejný den oficiálního a formálního potvrzení spolupráce 

s akademickou organizací v návaznosti na souhlas s výše uvedenou žádostí,  

https://sites.google.com/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
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u příležitosti zjištění současného stavu vybavení ve vzdělávací organizaci 

s pedagožkou PaedDr. Monikou Janáskovou a následně Ing. Alicí Valoškovou, 

5) Elektronické zaslání zpracované kapitoly Analýza současného stavu ve vzdělávací 

organizaci diplomové práce ke schválení paní ředitelce školy a PaedDr. Monice 

Janáskové, a konečné platné schválení této kapitoly ze strany příspěvkové organizace 

povolanými osobami koncem dubna 2014, 

6) Průběžná e-mailová komunikace s ředitelkou školy, Ing. Alicí Valoškovou  

a PaedDr. Monikou Janáskovou. 

4.2.1.2 Registrace a pořízení Office 365 Education 

Registrace 

Při registraci, resp. přihlášení k bezplatné 30. denní zkušební verzi plánu A3  

Office 365 Education, bude administrátor požádán o vyplnění kontaktních údajů školy 

vzdělávací organizace (viz Obrázek 4.1), na které působí. Přičemž telefonní číslo správce  

se používá pouze pro ověřování, a pokud se jedná o mobilní telefon, lze ho využít 

k resetování administračního hesla. Před vytvořením účtu je třeba pečlivě zvážit výběr země 

či oblasti, jelikož po dokončení registrace je nastavení země nebo oblasti uzamčeno, a později 

už nebude umožněno provést změnu, vybrané umístění totiž určuje služby, které může 

vzdělávací organizace používat, daně nebo fakturační měnu pro určenou zemi nebo oblast  

a nejbližší datové centrum společnosti Microsoft. Nakonec získá škola na dobu zkušební  

30. denní lhůty licence plánu A3. (Microsoft, 2013) 

http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/redir/XT103040331.aspx
http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/redir/XT103040331.aspx
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 Obrázek: Zahájit bezplatnou zkušební verzi (4.1) 

Po úspěšném dokončení registrace bude administrátor přihlášen s výchozím 

správcovským účtem do administračního prostředí portálu služby Microsoft Office 365,  

který se nachází na adrese http://portal.microsoftonline.com. Tato adresa bude ve škole 

používána jako výchozí bod pro veškerou administraci služby Microsoft Office 365. 

Ověření vlastnictví domény a nároku na akademické licence 

Jelikož v dnešní době má téměř každá škola svou vlastní internetovou doménu  

a pravděpodobně tak bude chtít i služby Microsoft Office 365 provozovat na této doméně, 

zobrazí se ihned po prvním přihlášení průvodce ověřením vlastní domény (viz Obrázek 4.2). 

Registrace domény do služeb Microsoft Office 365 a ověření vlastnictví této domény školou 

je nezbytnou podmínkou pro využívání těchto hostovaných služeb za akademické ceny,  

a tedy i zdarma, tento první krok pro ověření vlastnictví registrované (již zakoupené) domény 

http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/redir/XT103040331.aspx
http://portal.microsoftonline.com/
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lze prozatímně odložit na později a přeskočit ho, a kdykoliv během 30. denní zkušební lhůty 

ho opakovat v části Domény. Pokud ovšem po uplynutí 30. denní zkušební doby nedojde 

k registraci a ověření vlastnictví domény, registrace služeb Microsoft Office 365 zanikne.  

Ve druhém kroku průvodce ověřením domény (viz Obrázek 4.3) je tedy nutné zadat název 

domény, kterou škola vlastní a má oprávnění k její administraci. Mohou být použity i domény 

třetího či vyššího řádu. Doménu, která zde bude uvedena, bude administrátor moci následně 

využít v rámci služeb Microsoft Office 365 - např. pro přidělování přihlašovacích jmen  

a emailových adres uživatelům (bok@oact.cz apod.) nebo vytváření webových portálů 

(www.oact.cz, intranet.oact.cz apod.). Třetí, velmi důležitý krok průvodce pro ověření vlastní 

domény (viz Obrázek 4.4), poskytne správci DNS záznamy, které je nutné nastavit u domény 

školy. Důležitý je DNS záznam typu TXT, záznam typu MX zatím nemusí být ihned 

nastaven, ale v tomto případě se nastaví oba záznamy současně, aby nemusel být ze strany 

školy i technické podpory poskytovatele hostingových služeb, firmy SilesNet s r. o., jejímuž 

představiteli je prostřednictvím sdělených přihlašovacích údajů školou, zaslaných 

poskytovatelem domény - active24.cz, zpřístupněno DNS záznamy typu TXT (nebo MX) 

měnit, přidávat i mazat, vyřizován v podstatě identický požadavek zbytečně dvakrát. 

Nastavení DNS záznamu se provádí v administračním rozhraní poskytovatele domény. 

Pomocí DNS záznamu typu TXT se ověří, že vzdělávací organizace je skutečně vlastníkem 

zmíněné domény, resp. že k ní má administrátorský přístup. Ověření těchto údajů může trvat  

i několik hodin, proto je vhodné vyčkat, maximální doba pro provedení změn DNS záznamů 

bývá zhruba 3 dny, většinou je však výrazně kratší, v řádu několika hodin, v závislosti  

na konkrétním registrátorovi domény, tedy na active24.cz, a v závislosti na rychlosti 

zpracování požadavku ze strany OA zprostředkovatelem technické podpory firmy  

SilesNet s r. o. Po dokončení ověření (nebo výběru možnosti pro odložení ověření vlastnictví 

domény na později) se ukončí průvodce ověřením domény a správce bude přesměrován  

na domovskou stránku administračního rozhraní služby Microsoft Office 365, která bude nyní 

obsahovat všechny prvky a položky, se kterými se bude v rámci administrace služeb setkávat. 

(Microsoft, 2013) 

http://www.active24.cz/
http://www.active24.cz/
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 Obrázek: Ověřit nároky na služby Office 365 Education (4.2) 

 

 Obrázek: Zadejte název domény (4.3) 
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 Obrázek: Povrďte, že vlastníte doménu oact.cz (4.4) 

4.2.1.3 Základní správa a konfigurace nastavení Office 365 Education 

Při prvním přístupu k administračnímu rozhraní služby Office 365 Education je nutné 

nejprve zadat kontaktní údaje, nezávislé na Office 365, jako jsou telefonní číslo  

a další emailová adresa (mimo Office 365, např. soukromá), pro případný reset hesla 

administrátorského účtu. Tyto údaje zároveň slouží pracovníkům podpory služeb Office 365  

k tomu, aby mohli klienty kontaktovat v případě, že budou potřebovat pomoci.  

Po zadání kontaktních údajů se správci zobrazí administrátorské prostředí, které má v levé 

části menu s položkami představujícími jednotlivé sekce pro správu, vpravo okno  

pro vyhledávání v nápovědě, odkazy na oficiální i komunitní zdroje informací a uprostřed 

hlavní prostor pro administraci služby. (Microsoft, 2013) 
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Správa domén 

Aby jednotlivé služby Office 365 korektně fungovaly se zaregistrovanou doménou 

školy (oact.cz), je třeba vytvořit či upravit určité DNS záznamy podle konkrétních služeb, 

které mají být na této doméně zprovozněny. Informace o potřebných DNS záznamech získá 

administrátor pro jednotlivé zaregistrované domény pod položkou Domény v levém menu. 

Zde nalezne seznam domén a jejich stav. Po výběru konkrétní domény se zobrazí možnosti 

jejího nastavení. Kromě možnosti zjistit stav ověření domény či provést kontrolu ověření 

domény je zde možné přidávat domény nové, včetně subdomén, které může vzdělávací 

organizace využít pro své webové služby SharePoint Online (např. intranet.oact.cz)  

nebo emailová řešení (např. emailové adresy pro studenty ve tvaru @student.oact.cz).  

Je důležité zde správně nastavit pro každou doménu tzv. účel domény, který říká, jaké služby 

chce akademická instituce na této doméně provozovat. Podle zvolených služeb budou správci 

sděleny DNS záznamy, které je třeba správně nastavit v administračním rozhraní pro správu 

zvolené domény a tak zajistit korektní fungování jednotlivých služeb. Pro hlavní doménu 

oact.cz bude nastaven jako účel domény Exchange Online a Lync Online. Služba SharePoint 

Online se pak nastaví na subdoméně (intranet.oact.cz). (Microsoft, 2013) 

Pořízení a správa licencí 

Jedním z prvních kroků po registraci služeb Office 365 pro vzdělávací organizace  

a po ověření vlastnictví domény by mělo být pořízení potřebných licencí pro zaměstnance  

a studenty školy. V rámci 30. denní zkušební doby totiž škola získá pouze omezené množství 

licencí v licenčním plánu A3, které po uplynutí této doby vyprší. Je tedy třeba zajistit  

pro uživatele potřebné dlouhodobé licence, aby mohli příslušné služby Office 365 Education 

využívat. (Microsoft, 2013) 

V části Licencování v levém menu je možné zobrazit přehled pořízených licencí.  

Tato část je rozdělena na dvě záložky: 

 Předplatná - zde se nachází přehled aktivních pořízených licencí a jejich počet, cena  

či období jejich platnosti, 

 Licence - v rámci každého předplatného je k dispozici pořízený počet licencí,  

které může administrátor přidělovat studentům a učitelům. V této položce je pak viděn 

podrobný přehled počtu dostupných a přiřazených licencí. (Microsoft, 2013) 
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Položka Služby nákupu slouží k pořízení licenčních plánů služby Office 365  

pro školu. Stačí si jen vybrat z nabídky dostupných plánů, zvolit potřebný počet 

požadovaných licencí tohoto plánu a dále postupovat podle průvodce. V rámci každého plánu 

jsou dostupné varianty jak pro akademický sbor, tak pro studenty, v případě zájmu licencovat 

obě zúčastněné strany, je zapotřebí pořídit obě varianty a následně učitelům a studentům 

přiřazovat licence z odpovídajícího plánu, pokud bude správce kdykoliv v budoucnu 

potřebovat přidat další licence v rámci již pořízeného plánu, je zobrazena položka nazvaná 

Přidat další. Ve vybrané Obchodní akademii budou zvoleny plány Office 365 Education A2  

jak pro studenty, tak akademický sbor, které jsou zcela zdarma, počet licencí pro studenty  

OA se bude pohybovat do 400, pro akademický sbor OA do 50. Po zobrazení souhrnu 

objednávky, ve kterém jsou vidět zvolené licenční plány, počty licencí a jejich cena,  

má administrátor možnost vybrat, jakou frekvencí a typem platby si přeje objednávku zaplatit. 

V rámci zdarma dostupných plánů se vhodně nastaví jednoroční frekvenci „plateb“ pomocí 

faktury. Následně se objeví potvrzovací okno o dokončení objednávky.  

Potvrzení a podrobnosti o objednávce dorazí také e-mailovou zprávou. (Microsoft, 2013) 

Správa uživatelských účtů 

Poté, co bude přidána a ověřena vlastní doména oact.cz a pořídí se potřebný počet 

konkrétních licencí, přistoupí se k vytváření uživatelských účtů v rámci služby Office 365 

Education A2. K tomu slouží v administračním rozhraní položka Uživatelé a skupiny.  

Účty zde může administrátor vytvářet, měnit jejich atributy či hesla, přiřazovat jim licence 

služeb Office 365 pro možnost použití a pochopitelně je i mazat či obnovovat již smazané. 

(Microsoft, 2013) 

Vytvoření účtů uživatelů smí probíhat několika způsoby. Tím prvním je ruční způsob 

v administračním rozhraní, kde zadá správce jméno a příjmení uživatele, zobrazované jméno 

pro ostatní uživatele, uživatelské (přihlašovací) jméno a případně další atributy. Po takto 

vytvořeném novém účtu se pak akorát přiřadí uživateli licence jednotlivých služeb pro udělení 

práva je využívat. A pak je vygenerováno bezpečné heslo, které je následně zobrazeno  

a je možné si jej nechat poslat i na e-mailovou adresu správce. Uživatel je nucen při prvním 

přihlášení toto dočasné heslo změnit na jiné, při zachování komplexnosti hesla (minimálně  

8 znaků, malá a velká písmena a číslice nebo speciální znaky). (Microsoft, 2013) 

Druhým způsobem vytváření uživatelů je hromadné vytváření účtů pomocí importu  

ze souboru CSV. Stačí si tedy např. vygenerovat z matričního systému akademického 
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programu SAS seznam žáků, upravit jej následně v Excelu tak, aby odpovídal požadavkům 

pro vstupní CSV soubor (prázdná šablona i ukázka již vyplněného souboru se nalezne  

v položce Uživatelé a skupiny po klepnutí na ikonu hromadného přidání uživatelů)  

a mohou být okamžitě a automaticky vytvořeny stovky a tisíce účtů. Mezi další podporované 

metody pak patří vytváření účtů pomocí skriptů v PowerShellu, např. pomocí rutin prostředí 

Windows PowerShell v klientovi služby Windows Azure AD. (Microsoft, 2013) 

Posledním způsobem správy uživatelských účtů, jež bude daným administrátorem 

Obchodní akademie aplikován, je automatická synchronizace uživatelských účtů, skupin  

a kontaktů s lokální službou Active Directory pomocí bezplatně dodávaného nástroje 

Synchronizační nástroj služby Windows Azure Active Directory (viz Obrázek 2.1).  

Změny u účtů, skupin a kontaktů prováděné v Active Directory (přidávání, úpravy, mazání, 

zneplatnění atd.) jsou automaticky replikovány i do prostředí služby Office 365 Education.  

IT správce tedy nemusí explicitně provádět tyto změny v prostředí Office 365 a stačí,  

že je provede v lokální Active Directory. Služba Office 365 se tak stane v podstatě rozšířením 

lokální infrastruktury školy. Nově vytvořeným uživatelským účtům se pak přidají licence  

na konkrétní služby Office 365, studentům i pedagogům služby Exchange Online, SharePoint 

Online a Lync Online. Funkcionalita synchronizace s Active Directory se zprovozní  

na základě informací v subkapitole Požadavky pro synchronizaci adresářů místní služby AD 

do služeb Windows Azure AD. (Microsoft, 2013) 

4.2.1.4 Praktická aplikace vybraných funkcionalit navrhovaného řešení 

Až dosud bylo popisováno základní administrační rozhraní služby  

Microsoft Office 365, pro nutnost konfigurace konkrétních nastavení, např. služby Exchange 

Online nebo služby SharePoint Online, je pak nutné vstoupit do vlastního administračního 

rozhraní těchto jednotlivých služeb. To může správce provést ze základního administračního 

rozhraní služby Microsoft Office 365, a to z položky nazvané Správce, která se nachází  

v horní liště, po klepnutí na daný odkaz se dostane k podrobnějšímu nastavení příslušné 

služby. Další nastavení poštovních služeb, webů, aplikace Lync, apod., je pak možné provádět 

také po klepnutí na položku Nastavení služby v levé nabídce. (Microsoft, 2013) 

Migrace pošty a kontaktů do Microsoft Office 365 

Pokud vzdělávací organizace již před nasazením služby Microsoft Office 365 

provozovala vlastní nebo hostované emailové řešení založené na řešení podporujícím protokol 

http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151805.aspx
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/jj151805.aspx
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IMAP, je možné provést migraci emailových schránek, včetně jejich obsahu, do služby 

Microsoft Office 365. Tato migrace se nastavuje a spouští v administračním rozhraní služby 

Exchange Online, zde se pak ve skupině Příjemci nachází záložka Migrace,  

(Microsoft, 2013), a vyžaduje přidání DNS záznamů typu MX této konkrétní služby 

v zákaznickém centru registrátora (active24.cz) domény oact.cz, vlastněné vzdělávací 

organizací. Nejdříve však musí být vytvořeny nové poštovní schránky v administračním 

rozhraní Exchange Online, resp. po kliknutí na položku Příjemci, na záložku Poštovní 

schránky musí administrátor přidat jednotlivé poštovní schránky. Nemusí toto zajišťovat 

jednotlivě zvlášť u každého uživatele, ale stačí provést hromadné přidání výběrem CSV 

souboru, připraveného na základě návodu Příprava souboru CSV k migraci e-mailů ze serveru 

IMAP, poté se může správce vrátit na záložku Migrace, kde spustí jednotlivé dávky migrace 

IMAP do Exchange Online, předtím bude ale v jednom z kroků nastavovat FQDN serveru 

hostingových služeb firmy SilesNet s r. o. podporujícího IMAP protokol 

(http://smtp.silesnet.cz), autentizaci (Základní), šifrování (Žádné), port (143) a maximum 

simultánních dávek migrací (10), v dalším kroku bude také umožněno vynechat, vyloučit 

zvolené specifické složky e-mailových účtů (např. Spam, Smazané, apod.), a nakonec  

se využije stejný CSV soubor, jako při přidávání poštovních schránek, poté administrátor 

spustí dávky migrací, celková migrace je dokončena, až se přidají veškeré řádky záznamů 

CSV souboru. (Microsoft, 2014) 

Na základě SMTP serveru cloudových služeb Office 365 Education smít být 

nakonfigurován výchozí e-mailový účet organizace (2708@oact.onmicrosoft.com) v aplikaci 

Outlook 2010, podobně jako jsou nastaveny stávající pracovní e-mailové účty pedagogů  

ve vzdělávací organizaci. Na Outlook 2010 lze také připojit knihovny (seznamy) SharePoint 

Online nebo soubory z OneDrive (viz Obrázek 4.5). 

http://active24.cz/
http://help.outlook.com/cs-cz/140/ee730334.aspx
http://help.outlook.com/cs-cz/140/ee730334.aspx
http://smtp.silesnet.cz/
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 Obrázek: Offline přístup k souborům OneDrive pomocí Outlook 2010 (4.5) 

V rozhraní služeb Office 365 Education jsou také vytvořeny Skupiny uživatelů, 

jakými jsou např. Pedagogové, Studenti, Třída 1.A, atd., Ostatní zaměstnanci, Všichni,  

(viz Obrázek 4.6), díky nimž je umožněno přiřazovat práva uživatelům přidružená a patřící 

k jednotlivým skupinám, a hromadně na bázi těchto skupin rozesílat skupinové e-maily. 
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 Obrázek: Skupiny uživatelů Outlook Online (4.6) 

OneDrive pro školy 

Prostřednictvím sdíleného úložiště souborů napříč celou akademickou institucí  

(viz Obrázek 4.7) se přidávají nové dokumenty (jež mohou být přesunovány přímo z umístění 

na lokálních discích), posílat je e-mailem, v integraci s LMS Moodle i do prostředí tohoto 

systému, a vytvářejí se různé konfigurační styly zobrazení oprávněným uživatelům na základě 

přidělování přístupových práv pro čtení, možnost editace nebo ukončení sdílení, dle rozdělení  

na cloudové prostory zaměstnanců (popř. zvlášť pedagogů), studentů, jednotlivých tříd, 

předmětů, na sdílené prostory všem uživatelům, veřejnosti v rámci dostupných souborů  

na veřejném webu školy nebo jen rodičům pro přístup k evidenci klasifikace a absence 

studentů. Přičemž se dodržuje synchronizace lokálních úložišť na školních serverech  

dle staženého a nainstalovaného klienta OneDrive pro školy na všechny klientské počítače  

ve škole (kapacity lokálních disků budou striktně omezeny a spíše se bude apelovat  

na studenty k využívání OneDrive cloudového prostoru), čímž se značně uvolní objemovost 

kapacit disků na školních serverech, a sníží se náklady na jejich správu a údržbu. 

Administrační rozhraní služby OneDrive pro školy obsahuje i odkaz k použítí Office  

jako služby (tzv. Office Online), jejíž prostředí umožňuje otevírat, stahovat a paralelně 

upravovat, zobrazovat či sledovat Office soubory ve webovém rozhraní a nikoliv je spravovat 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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a editovat na lokální stanici nutně nainstalové desktopové aplikaci. Office Online  

jsou zprovozněny po instalaci doplňku, který je stažen po kliknutí na odkaz Použít Office  

jako službu. 

 

 Obrázek: Prostředí OneDrive dokumentů sdílených se všemi (4.7) 

Veřejný web školy 

Veřejný web školy je postaven na importované HTML5 šabloně stylů, pokročileji 

upravované navrhovatelkou nabídky projektu. Rozhraní SharePoint Online umožňuje  

při správě a tvorbě webů vkládat kromě jiného i SharePoint soubory a aplikace.  

Konečná podoba bude nasazena na doménu oact.cz a veřejně publikovaná.  

Prostřednictvím veřejného webu bude v některých sekcích odkazováno na soubory přístupné  

pouze pro přihlášené povolené osoby na základě přidělených práv (např. sestavy evidencí 

klasifikace a absence studentů dostupné pro rodiče studentů). 

Týmové weby školy 

Kolekce týmových webů, založené na výchozích šablonách stylů, jsou naopak určené 

právě pouze oprávněným uživatelům, jež budou mít tak přístup k administraci nebo zobrazení 

obsahu webů dle přístupových práv. Nebo také SharePoint seznamů zaměstnanců, studentů, 

předmětů, tříd a dalších datových entit pro formulářovou tvorbu rozvrhů nebo suplování 
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povolanými zaměstnanci, a pro následné vykazování odpovídajících sestav přidělených 

k jednotlivým uživatelům v závislosti třeba na kompetencích zpřístupnění evidencí hodnocení 

a absence studentů pro jejich rodiče. 

Osobní weby uživatelů 

V rámci nastavení jednotlivých profilů uživatelů si uživatelé mohou udržovat, tvořit 

(na základě výchozích šablon stylů) a provozovat vlastní osobní weby, o kterých se sami 

rozhodnou, jestli budou veřejně sdíleny ostatním uživatelům. 

Kalendáře a upozornění 

Pomocí služeb kalendáře v záložce Kalendáře, situované v horní liště rozhraní služeb 

Office 365 Education, se mohou přidávat nové a nové události, přičemž se ve veřejně 

sdíleném kalendáři zaznamenávají činnosti organizačního opatření školy, měsíční plány 

aktivit nebo evidence již uskutečněných nebo naopak připravovaných akcí, odkazované  

na veřejném webu školy. Zvlášť je na týmovém webu sestaven kalendář pro pedagogické 

dozory a schůzky pedagogů či zaměstnanců. Každý uživatel si může vytvářet i vlastní 

kalendáře a upozornění (i v případě nastavit upozornění o změně souborů v cloudovém 

úložišti OneDrive nebo o modifikaci knihoven SharePoint seznamů, apod.). 

Seznamy SharePoint knihoven v rámci týmových webů 

Prostřednictvím správy obsahu týmových webů a dle přístupových práv sdílených, 

předem předdefinovaných, předpřipravených seznamů SharePoint knihoven, importovaných  

z Access 2010, se vytvářejí formuláře, tabulky, tiskové sestavy, především s ohledem  

na online zpřístupnění rovrhů, suplování pro veřejnost na oficiálním webu školy,  

nebo také evidence klasifikace a zmeškaných hodin jednotlivých uživatelů rodičům,  

jimž budou sděleny patřičné přihlašovací údaje pro online kontrolu svých ratolestí. 

Relační databáze, resp. datové entity v podobě tabulek, a jejich vzájemné vazby mezi 

nimi, se zřizují, spravují, modifikují a doplňují danými zaměstnanci v aplikaci Access 2010, 

přičemž se udržuje bezpečnost proti ztráře aktuálních verzí desktopových aplikací na školních 

serverech, a duplicitně jsou k dispozici také v Cloudu. Prostřednictvím Access 2010  

se převedou veškerá data a relace mezi poli entit do rozhraní SharePoint, s nímž Access 2010 

naváže online spojení, a v prostředí výchozí kolekce webů jsou nahrány záznamy do seznamů 

SharePoint knihoven. 
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Nastavení počítačů uživatelů pro služby Office 365 Education 

Desktopové aplikace Microsoft Office 2010 zakoupené a licencované samostatně 

jinou cestou je zapotřebí nastavit tak, aby správně komunikovaly, fungovaly s prostředím 

hostovaných služeb Microsoft Office 365, po klepnutí na odkaz Stáhněte si software 

v administračním rozhraní Office 365 se poté klikne vlevo na položku Nastavení počítače  

(viz Obrázek 4.8) instalátor zkonfiguruje aplikace Microsoft Office tak, aby bylo možné 

bezproblémově využívat aplikaci Microsoft Outlook pro přístup k poštovní schránce  

v Exchange Online či ukládat, otevírat soubory z aplikací Microsoft Office  

přímo do nebo z úložiště OneDrive pro školy. (Microsoft, 2013) Po stažení instalačního 

souboru pro nastavení propojení aplikací Microsoft Office 2010 se službami Office 365 

Education a jeho instalaci se případně objeví upozornění s nesplněním minimálních 

požadavků na systém, ale detekuje se potřebná aktualizace, jež poté může být jednoduše 

doinstalována, a po restartování počítače a následném znovuspuštění nástroje Nastavení 

počítače pro služby Microsoft Office 365 se nyní již zdárně provede funkční nastavení 

komunikace aplikací Microsoft Office 2010 se službami Office 365 Education. 

 

 Obrázek: Nastavit používání desktopových aplikací se službami Office 365 (4.8) 
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Microsoft Lync Online 

Pomocí průvodce importu uživatelů v administračním rozhraní služby Lync Online, 

může správce naimportovat soubor, který získal od poskytovatele audiokonferencí  

a který obsahuje telefonní čísla a hesla uživatelů pro nastavení vytáčených konferencí.  

Nebo prostřednictvím pořízené aplikace Microsoft Lync pro online komunikaci s kolegy  

či studenty pomocí instant messaging zpráv, audio, video hovorů či videokonferencí  

s možností sdílení plochy či vzdáleného prezentování. 

4.2.1.5 Zakomponování služeb Web 2.0 do navrhovaného řešení 

LMS Moodle 

Nejdříve je potřeba ve vzdělávací organizaci upgradovat verzi LMS Moodle z 2.2.3  

na minimálně 2.3 (anglický návod, instalační soubor je k dispozici volně ke stažení  

na download.moodle.org) nebo na nejnovější verzi (český návod), přičemž je nezbytné 

veškeré soubory starší verze pro jistotu zálohovat, znepřístupnit všem neadministrátorům 

přihlášení v tzv. maintenance módu, zkopírovat stávající konfigurační soubor config.php, 

jakékoliv uživatelské pluginy starší verze nebo .htaccess soubor, pokud byl vytvořen,  

pro pozdější přesun do kořenového adresáře nové verze Moodle, aby bylo umožněno plugin 

pro integraci LMS Moodle s Office 365 Education A2 nainstalovat a konfigurovat.  

(Moodle, 2012) 

Po splnění všech požadavků, uvedených výše v subkapitole Systémové požadavky  

pro Office 365 Education v integraci s Web 2.0, je nutno provést sled následujících kroků: 

 V hierarchii souborů administrace systému Moodle musí jeho správce rozkliknout 

kořenový adresář, najít a otevřít složku Přihlášení (Login), zduplikovat soubor 

index_form.html a přepsat ho na index_form_backup.html, 

 Je potřeba zkopírovat složky admin, auth, login, mod z MoodleReleasePackage.zip 

do kořenového adresáře Moodle pro instalaci, 

 Poté se musí přihlásit správce do administračního rozhraní Moodle. Plugin bude 

iniciovat instalační proceduru automaticky, 

 Po dokončení instalace pluginu, přihlášení se k Moodle, v levém menu je zapotřebí 

kliknout na Administrace stránky (Site administration), Pluginy (Plugins), 

http://docs.moodle.org/23/en/Upgrading
http://download.moodle.org/
http://navody.c4.cz/moodle-instalace-a-cestina
http://docs.moodle.org/23/en/Maintenance_mode
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=39932
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Authentication (Autentizace), Řízení autentizace (Manage authentication) a Office 365 

a Azure Active Directory SSO a integrace (Office 365 and Azure Active SSO  

and Integration). Implicitně je tato možnost nepovolena, kliknutím vedle na ikonu  

ve sloupci Povoleno (Enable) administrátor povolí plugin a následně klikne ve stejném 

řádku na Nastavení (Settings), 

 Dále se mu otevře stránka nastavení pluginu. Pro získání nastavovacích hodnot  

se musí přihlásit v nové záložce internetového prohlížeče jako správce do prostředí 

služeb Office 365, 

 Použitím URL základní SharePoint kolekce webu musí přejít správce na odkaz 

https://oact.sharepoint.com/_layouts/15/appregnew.aspx, následně generovat ID 

klienta a tajný klíč klienta (administrátor si musí tyto údaje uschovat, zapsat  

pro pozdější potřeby), zadat požadovaný název (např. Moodle), přičemž do kolonky 

Doména aplikace by měl být vložen původní hostitel instalace Moodle ve vzdělávací 

organizaci, tedy moodle.obaka-cestesin.cz. Jako identifikátor URI přesměrování  

se nastaví adresa https://moodle.obaka-cestesin.cz/auth/o365azureacs/getToken.php, 

poté bude kliknuto na tlačítko Vytvořit, po zobrazení přehledu vzniklého identifikátora 

aplikace bude stisknuto OK. Dále se pokračuje přechodem na adresu 

https://oact.sharepoint.com/_layouts/15/appinv.aspx, pak se vloží ID klienta,  

jež byl dříve zaznamenán pro pozdější použití, a klikne se na tlačítko Vyhledávání, do 

boxu XML žádosti o oprávnění se vepíše následující příkaz (text, kód): 

<AppPermissionRequests> 

<AppPermissionRequest Scope=http://SharePoint/content/sitecollection 

Right="FullControl" /> 

</AppPermissionRequests>, 

 Následně bude kliknuto na Vytvořit. Poté musí administrátor potvrdit důvěryhodnost 

uděleného oprávnění pro aplikaci. Po obdržení ověření se musí správce vrátit  

do administračního rozhraní Moodle a vložit do nastavení v odpovídajících kolonkách 

SharePoint Base URL (https://oact.sharepoint.com) a dříve uložené hodnoty ID klienta 

(SharePoint App ID) a tajný klíč klienta (SharePoint App Secret), generovaných 

z Office 365, 

https://oact.sharepoint.com/_layouts/15/appregnew.aspx
www.moodle.obaka-cestesin.cz
https://moodle.obaka-cestesin.cz/auth/o365azureacs/getToken.php
https://oact.sharepoint.com/_layouts/15/appinv.aspx
https://oact.sharepoint.com/
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 Po navrácení zpátky do prostředí Office 365, zatímco je administrátor stále přihlášen, 

musí přejít na adresu https://manage.windowsazure.com, 

 Jestliže pod účtem organizace Office 365 neexistuje účet Windows Azure, musí být 

založen, zřízen. Za tohoto předpokladu se na portálu Windows Azure klikne na SING 

UP FOR WINDOWS AZURE. Registrace pro použití služeb Windows Azure Active 

Directory prostřednictvím zmiňovaného portálu je jednorázově zpoplatněna částkou 

150 € (viz Obrázek 4.9). (Advaiya, 2013) 

https://manage.windowsazure.com/
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 Obrázek: Registrace a nákup Windows Azure služeb (4.9) 

Pokud se vzdělávací organizace rozhodne tento poplatek jednorázově zaplatit a využít 

tak výhod integrace Office 365 Education A2 s jejich LMS Moodle. 
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Postupuje se následující posloupnosti kroků: 

 Po vstupu na portál Windows Azure se klikne na Active Directory a potom na jméno 

Adresáře služeb akademické instituce. Pak nahoře na stránce kliknout na Integrované 

aplikace (Integrated Apps) a dole na stránce na Přidat (ADD). V dalším okamžiku  

se vloží jméno nové aplikace (např. Moodle) a zvolí se možnost SINGLE SIGN-ON, 

READ AND WRITE DIRECTORY DATA. Poté se vloží doména, která hostuje LMS 

Moodle školy (https://moodle.obaka-cestesin.cz) jako APP URL a doména Active 

Directory (https://oact.onmicrosoft.com) jako APP ID URI. Na následující stránce  

se klikne na Configure key (Vygeneruj klíč), 

 Pod klíči se klikne na Select duration (Výběr trvání) a zvolí se doba trvání, po kterou 

by klíč měl být validní, doba trvání determinuje, jak dlouho bude klíč pracovat.  

Pro bezpečné účely se doporučuje vybrat 1 year (1 rok). Poté se klikne na SAVE 

(Uložit) a klíč bude vygenerován. Následně si administrátor někam zkopíruje klíč 

(key) a ID klienta (Client ID) a vrátí se do rozhraní Moodle, a v nastavení LMS 

Moodle vloží klíč do pole Azure AD klíč klienta (Azure AD Client Key) a ID klienta 

do Azure AD ID klienta (Azure AD Client ID) a do pole Doména Active Directory 

(Active Directory Domain) oact.onmicrosoft.com, 

 Administrátor zpátky přejde na stránku Windows Azure a hlavní stránku nové 

aplikace, a uloží si někam kód „Federation Metadata Document URL” pro pozdější 

použití, v dolním levém rohu klikne na Nový (New), na APP SERVICES  

(Služby aplikace), na ACCESS CONTROL (Přístupová kontrola), na QUICK 

CREATE (Rychlé vytvoření), poté vloží hodnotu „o365moodle“ do pole 

NAMESPACE (Jmenný prostor), a v poli REGION (Región) vybere svou nejbližší 

lokaci, v levém krajním menu klikne na ACTIVE DIRECTORY (Adresářové služby), 

nahoře klikne na ACCESS CONTROL NAMESPACES (Přístupová kontrola 

jmenných prostor) a označí volbu s jmenným prostorem o365moodle, klikne  

na Manage (Spravovat), v novém okně klikne na Identity Providers (Poskytovatelé 

identit), klikne na Přidat (Add), pod nadpisem přidání poskytovatele identit vybere 

WS-Federation poskytovatele identit a klikne na Další (Next), na další stránce vstoupí 

do pole s nadpisem „Display name“ (Zobrazované jméno), vloží zde např. řetezec 

„Moodle ACS“ a pod nadpisem WS-Federation metadata vloží do pole URL dříve 

https://moodle.obaka-cestesin.cz/
https://oact.onmicrosoft.com/
https://oact.onmicrosoft.com/
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uloženou hodnotu kódu „Federation Metadata Document URL“, a do pole  

pod nadpisem „Login link text“ vepíše Office365 a klikne na Uložit (Save), 

 V levém menu pak správce klikne na Relying party applications (Související 

spolupracující aplikace) a klikne na Přidat (Add), na další straně vloží požadované 

jméno, např. „Moodle Integration“, a poté přidá následující informace:  

Realm: https://moodle.obaka-cestesin.cz, Return URL: https://moodle.obaka-

cestesin.cz/auth/o365azureacs/acsredirect.php a Token format: SWT, a nakonec 

vybere poskytovatele identit „Moodle ACS“, vytvářeného v předchozím kroku, dole se 

přesvědčí, že je zaškrnuta volba Create new rule group (Vytvořit novou skupinu rolí), 

a pod nadpisem „Token singing key“ (Klíč pro token přihlášení) klikne na Generate 

(Vygenerovat), poté si zkopíruje někam hodnotu tohoto klíče a klikna na Uložit 

(Save), 

 V levém menu klikne administrátor na Rule groups (Skupiny rolí) a vybere Default 

Rule Group for Moodle Integration (Defaultní skupina rolí pro související 

spolupracující aplikaci Moodle Integration) a klikne na Generate (Vygenerovat), 

 Správce poté přejde zase zpátky do rozhraní Moodle, a vloží svůj název Windows 

Azure ACS jmenného prostoru (o365moodle.accesscontrol.windows.net) do pole ACS 

Namespace (ACS jmenný prostor), a do ACS Application Key vloží dříve uložený 

vygenerovaný klíč pro token přihlášení, 

 Pak se správce musí ujistit, že všechny vkládané informace jsou korektní a klikne  

na Link to Office 365 (Připojit se k Office 365), a přejde dolů na stránce 

nastavovaného pluginu a klikne na Uložit (Save), 

 Administrátor bude přesměrován na stránku o potvrzení důvěryhodnosti SharePoint, 

klikne na Trust it (Věřím tomu), pak klikne na ikonu Eye (Oko) vpravo od Office 365 

a Azure Active Directory SSO a integrace (Office 365 and Azure Active Directory 

SSO and Integration), a plugin je nyní aktivován, 

 Za nejdůležitější a hlavní poslední kroke, k ujištění, že ACS řádně registroval 

správcem dříve vytvořený nový jmenný prostor, se považuje otevřít PowerShell  

a vykonat následující příkazy (k tomuto kroku je nutno zdarma nainstalovat Modul 

Windows Azure Active Directory pro prostředí PowerShell, pro 32bit OS Windows 

nebo 64bit OS Windows): 

https://moodle.obaka-cestesin.cz/
https://moodle.obaka-cestesin.cz/auth/o365azureacs/acsredirect.php
https://moodle.obaka-cestesin.cz/auth/o365azureacs/acsredirect.php
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236298
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297
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Connect-MsolService 

Import-Module MSOnlineExtended -Force 

$replyUrl=New-MsolServicePrincipalAddresses -Address 

"https://o365moodle.accesscontrol.windows.net/" 

New-MsolServicePrincipal -

ServicePrincipalNames@("https://o365moodle.accesscontrol.windows.net/") -

DisplayName "[Moodle ACS]" -Addresses $replyUrl 

(Advaiya, 2013) 

Aplikace pro postup instalace služeb SharePoint pro administrátory 

Správce se musí přihlásit jako administrátor do služeb SharePoint, na horní hlavní liště 

kliknout na Správce a SharePoint, v levém menu zobrazené stránky kliknout na Aplikace,  

na následující stránce poté kliknout na Katalog aplikací a OK pro vytvoření kolekce webů 

nového katalogu aplikací, vyplnit údaje dle Obrázku 4.10, ale samozřejmě může dle vlastních 

kritérií, pak přejít na URL nově vzniklé kolekce webu katalogu aplikací, a na této stránce 

kliknout na ikonu Distribuce aplikací pro SharePoint, na zase další stránce správce klikne  

na Přidat aplikaci, a vybere soubor z lokálního systému ve složce Moodle App (Moodle 

aplikace) instalačního balíčku a vybere Moodle.app, aplikace tím bude uploadována 

instalována do katalogu aplikací účtu organizace. (Advaiya, 2013) 

 

 Obrázek: Vytvořit kolekci webů katalogu aplikací (4.10) 
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Aplikace pro postup instalace služeb SharePoint pro studenty 

Moodle aplikace pro SharePoint dovoluje studentům vidět jejich současné kurzy  

a materiály kurzů Moodle a sdružuje je do jediného umístění, to také umožňuje studentům 

odevzdávat úkoly do Moodle z prostředí uvnitř jejich OneDrive úložiště. (Advaiya, 2013) 

K instalaci Moodle aplikace studenti potřebují se přihlásit jejich účtem ke službám 

Office 365 a kliknout na Informační kanál na hlavní horní liště, v levém menu poté kliknout 

na Aplikace, přičemž se jim ukáže pohled na současně nainstalové aplikace a studentům  

je umožněno si přidat aplikaci k instalaci nové aplikace kliknutím na Přidat aplikaci, protože 

byla aplikace MoodleIntegration instalována administrátorem, automaticky se jim tato 

aplikace objeví pod záložkou Aplikace, kterou mohu přidat, když je kliknuto na tuto aplikace, 

student musí potvrdit povolení uvnitř jejich stránky, po garantovaném potvrzení bude aplikace 

automaticky nainstalována. Po zkompletování instalace je aplikace zpřístupněna kliknutím  

na záložce Aplikace v levém menu. (Advaiya, 2013) 

Použití charakteristik instalace Moodle-Office 365 pluginu 

 Vytváření uživatelů v Active Directory z Moodlu, 

 Přidání existujících uživatelů do Windows Azure Active Directory, 

 Hromadné vytváření uživatelů Active Directory, 

 Hromadné licencování PowerShell exportů, 

 Moodle-Office 365 plugin zahrnuje integraci modulů, které povolují systému Moodle 

komunikovat s Office 365, 

 Dynamické vytváření kurzů. (Advaiya, 2013) 

Repozitář souborů z OneDrive v LMS Moodle příspěvkové organizace 

Moodle musí být zaregistrován s Microsoft, aby bylo možno mezi nimi komunikovat. 

Správce musí vytvořit aplikaci k tomu účelu dle následujících kroků: 

 Administrátor musí přesunout složky ze souboru Repository do kořenového adresáře 

instalace Moodle, 

 

https://moodle.org/plugins/download.php/966/repository_skydrive_moodle23_2012062900.zip
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 Musí navštívit Microsoft centrum vývojářů, a založit si účet účtem organizace 

(2708@oact.onmicrosoft.com), 

 Vybrat Vytvoř aplikaci a vyplnit formulář názvem „Moodle“, 

 Odeslat formulář kliknutím na Přijímám, 

 Je přesměrován na odkaz Základní nastavení aplikace, 

 Poté musí kliknout vlevo na Nastavení API, 

 Bude mu ukázáno ID klienta a tajný klíč klienta, tyto potřebují být uloženy v Moodle 

administračním rozhraní, 

 V části registračního procesu bude potřebovat vložit SharePoint URL 

(https://oact.sharepoint.com) v sekci Doména ke přesměrování. (Moodle, 2013) 

Facebook 

Komunikace pomocí sociálně sítě Facebook v prostředí služeb Office 365 a integrace 

obou těchto služeb se nastavuje v záložce Osoby na hlavní horní liště, kliknutím na odkaz 

Připojik se k sociálním sítím, a vybráním možnosti Facebook. 

4.2.2 Přístup uživatelů ke službám Office 365 Education 

Jakmile jsou jednotlivé služby Microsoft Office 365 správně nakonfigurovány  

a uživatelé mají k nim přidělené příslušné licence, je zapotřebí informovat uživatele  

o možnostech přístupu k jednotlivým službám. (Microsoft, 2013) 

Výchozí adresy jednotlivých služeb: 

Domovská stránka pro přihlášení: portal.microsoftonline.com nebo www.office365.cz 

nebo www.office365.com, 

Přístup k webovému rozhraní pošty Outlook: www.outlook.com/oact.cz, 

Přístup k webovému řešení SharePoint Online: oact.sharepoint.com, 

Online komunikace Lync Online: součást webového rozhraní v záložce Osoby v horní 

liště. (Microsoft, 2013) 

https://account.live.com/developers/applications
https://oact.sharepoint.com/
http://www.portal.microsoftonline.com/
www.office365.cz
www.office365.com
www.outlook.com/oact.cz
https://oact.sharepoint.com/
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Díky tomu, že ale každý uživatel po přihlášení do jakékoliv výše uvedené webové 

služby má v horní části lištu s názvy jednotlivých částí Office 365, je přepínání a přechod 

mezi službami opravdu jednoduchý a snadný. (Microsoft, 2013) 

4.2.3 Integrace různorodého vybavení v celistvé řešení prostřednictvím 

Office 365 Education 

Ve vzdělávací organizaci dochází k integraci různorodého vybavení v celistvé řešení 

prostřednictvím Office 365 Education, jsou hromádně vytvořeny poštovní schránky, 

migrovány kontakty a obsah e-mailových účtů do prostředí Office 365 Education, přidány 

skupiny pro možnost pohodlné obsluhy hromadného odesílání e-mailů. Data v databázových 

aplikacích Access 2010 jsou přenesena do seznamů SharePoint knihoven týmových webů  

pro tvorbu rozvrhů, suplování, evidování zaměstnanců, studentů, předmětů, tříd, přijímacího 

řízení, apod. V kalendářích jsou zase koordinovány činnosti schůzek a události měsíčních 

aktivit, organizačního opatření školy, připravovaných nebo uskutečněných akcí.  

Nebo jsou vytvářena vlastní upozornění uživatelů. Všechny klientské stanice jsou 

synchronizovány s Microsoft Office 2010. Office 365 Education je integrován s LMS Moodle 

(v rámci tohoto spojení je zavedeno SSO), je vytvořen repozitář souborů z OneDrive v LMS 

Moodle. Je hojně využíváno úložiště OneDrive pro školy na základě udělování přísupových 

práv pro čtení, upravování, ukončení sdílení, jež je synchronizováno s lokálními adresáři 

klientských počítačů, také Office Online je zužitkován pro otevírání a paralelní zobrazování, 

sledování či úpravy Office souborů. Komunikuje se prostřednictvím facebookových účtů 

v rozhraní služeb Office 365 Education, taktéž pomocí rychlých zpráv. Také je zprovozněn 

veřejný web školy, jež umožňuje vkládat všechen výše uvedený obsah přímo z OneDrive 

úložiště v SharePoint Online. 

4.2.4 Vyzdvižení reprezentativnosti příspěvkové organizace 

V Obchodní akademii je zcela oprávněně přípustné, příznačné a zasloužené  

se již v současné době pyšnit vysokou úrovní organizační reprezentativnosti, 

propagovatelnosti, popularity, prestižnosti a celkově dlouhodobě udržovaným, nadále 

povyšovaným, posilovaným kreditem a dobrým jménem organizace. Na úvodní stránce webu 

je i proto žádoucí a ocenitelná sekce ikon s obsaženými logy (označeními) sponzorů, partnerů, 

přátel školy nebo významných projektů, jež nejen nabytou slibně a solidně pozitivní pověst 

školy, v níž je reflektována kvalita, modernizace a digitalizace poskytovaných edukačních 

služeb, existence početné dávky osobitých profesionálů či originalit zaměstnanců  
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nebo potencionálně zdatných a úspěšných studentů, přímo potvrzuje a dokazuje.  

Taktéž pravidelně aktualizovaný, reprezentační a informační obsah původního webu školy. 

Nicméně vrcholového stupně vyzdvižené reprezentativnosti školy bude dosaženo právě 

implementací integrovaného vybavení pomocí cloudových služeb Office 365 Education  

ve spojení s Web 2.0, ve smyslu navázání na toto průlomové, pokrokové řešení v součinnosti 

s rostoucím výskytem komunit s povědomím o cloudových službách obecně, a se stoupáním, 

rozvíjením, rozšiřováním početnosti nasazení jejich služeb nejen ve školách na celém světě,  

a s nepopiratelnými, nezastavitelnými změnami školství v současnosti, respektive bližší 

budoucnosti, přičemž je aktuálně vhodné, platné, důmyslné a vděčné se jim a všem ostatním 

rozšiřujícím možnostem a funkcím sjednocené kooperace a komplexní integrity alespoň  

pro začátek důkladněji a detailněji věnovat. Seznámení se všech uživatelů s integrovaným  

a jednotným rozhraním minimálně zostří dříve rozmazaný pohled a rozvine obzor a přehled  

o efektivnosti všech souvisejících služeb, a mnohonásobně zkomformní plnění školních 

povinností pomocí uživatelsky atraktivního a snáze intuitivně ovladatelného prostředí,  

pro účely nakonec stálého a trvale pravidelného a zažitého využívání těchto služeb.  

Už jen zmínka veřejnosti o integraci rozstříštěného vybavení školy pozvedne její 

reprezentativnost, a na základě vzniklých proklamovaných a propagovaných návodů 

k ovládání služeb i pro rodiče nebo studenty a pedagogický sbor školícím zaměstnancem  

si nakonec používání a implementaci právě těchto služeb budou zúčastněné strany 

pochvalovat a oblíbí si jejich adaptabilnost a funkcionality řešení v souvislosti s usnadněním 

obsluhy požadavků a úkolů (případným zavedením jejich automatizace), namísto vykonávání 

činností v odlišných softwarech a aplikacích. Především komunikace pomocí 

konfigurovaných pracovních e-mailů jak v rámci organizace, tak mimo ni, budí o to 

profesionálnější dojem, navíc za předpokladu existence hromadného odesílání 

prostřednictvím pracovních či studijních e-mailových účtů pro tyto záměry vytvořených účtů 

nebo skupin kontaktů. A co teprve všemi sdílený a spravovaný udělováním odpovídajících 

oprávnění cloudový prostor OneDrive (resp. SharePoint), jež umožňuje na veřejném webu 

školy nebo týmových intranetových webech zpřístupnění (zviditelnění) určitého obsahu  

jen vybraným uživatelům např. pro kontrolu rodičů absence a klasifikace svých ratolestí. 

Neposouvá to rozměry a působnost školy na vyšší level hodnotnosti a spokojenosti?  

Nemluvě o cloudovém úložišti všech důležitých a podstatných dokumentů s možností správy 

přidělování přístupu a sdílení jednotlivým uživatelům, skupinám nebo kategoriím  

dle stanových aspektů a kritérií, a také o dostačujícím užitečném propojení s mobilními 

zařízeními nebo softwarovými produkty Office 2010, systémem Moodle (i SSO v rámci 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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Office 365 a LMS Moodle), facebookovými profily uživatelů či lokálními Adresářovými 

službami a celkově diskovými prostory koncových stanic ve škole. 

4.2.5 Zajištění téměř stoprocentní kontinuity a dostupnosti 

Na 99,9 % dostupnost dává Microsoft finanční záruku, na základě smlouvy SLA. 

Microsoft pracuje s redundancí ve fyzické, datové a funkční vrstvě a zaručuje tak uživatelům  

vysokou dostupnost, navíc má účinné funkce pro zotavení po havárii, aby klienti mohli zůstat 

nepřetržitě v provozu. (Microsoft, 2014) Ve vzdělávací organizaci se zase především vybrané 

nezbytně disponibilní, důležité, hlavně neustále časově měnící se verze dokumentů budou 

duplikátně udržovat na školním záložním serveru pro zachování stoprocentní dostupnosti 

k nejnovějším verzím zmiňovaných souborů offline a za takové situace pro možnost 

okamžitých modifikací a zobrazování souborů. Některé především relační databáze navíc  

pro řízení změn SharePoint seznamů (knihoven) prostřednictvím autorizované synchronizace 

s danými databázemi aplikace Access 2010. 

4.2.6 Pozvednutí uživatelské atraktivity, transparentnosti a jednotné 

kooperace 

Jelikož je prostředí Office 365 Education v integraci s Web 2.0 velmi intuitivní  

a přitažlivé zpravidla pro svou relativně poměrně jednoduchou ovladatelnost, pozvedává tato 

skutečnost uživatelskou atraktivitu rapidně a razantně směrem nahoru. Nejen z těchto důvodů 

a hledisek mají uživatelé pocit, jako by transparentně pracovali v jednotném rozhraní, 

abstrahovaném od pochopení náročných technologií a přílišně odborného (skriptováním, 

kódováním) přizpůsobování uživatelského obsahu. V takto transparentním prostředí  

se smí dorozumívat prostřednictvím pracovních (studijních, skupinových mailů), 

facebookových profilů (pomocí kterých se lze případně přihlásit i na veřejný web školy 

s možností komentovat články a příspěvky webu školy, samozřejmě pouze pokud bude 

správkyní webu tato funkcionalita povolena) a tzv. rychlých zpráv, přičemž je o uživatelích 

sledován jejich momentální stav, jestli jsou právě k dispozici, apod. Administrátor webu poté 

bude moci vkládat soubory přímo z OneDrive (resp. SharePoint), jak na veřejný web školy 

(veřejný kalendář připravovaných, uskutečněných akcí, měsíčních plánů činností, 

organizačního opatření školy, tiskové sestavy rozvrhů, suplování, apod.), tak v nastavených 

kolekcích webu (týmových webech, např. kalendář schůzek nebo SharePoint autentické 

seznamy pedagogů, studentů, tříd a předmětů, hodnocení a absence studentů, atp.) nebo 

dokonce v LMS Moodle. Všem uživatelům bude umožněno na základě správcem přidělených 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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přístupových práv využívat sdílený cloudový prostor pro čtení (sledování), zápis či úpravy  

a odstraňování souborů, synchronizovat tyto sdílené dokumenty se svým zobrazovacím 

zařízením nebo nahrávat jednotlivé přiřazené a zvolené soubory z tohoto prostoru do systému 

Moodle, a také se v rámci integrace Office 365 s LMS Moodle jednotně přihlašovat.  

Každý uživatel smí koordinovat své úkoly, události v kalendářích, svá upozornění  

(např. nastavit i upozornění pro změnu skladby a sdílení souborů v knihovnách OneDrive), 

svůj blog (osobní stránky, jež mohou být i veřejně sdíleny), ať už má dobrovolný zájem  

nebo nemá, přičemž může být pozýván na schůzky, přidávat komentáře, příspěvky k diskuzím  

na subdoménové týmové (intranetové) weby nebo veřejný web školy (v případě schválení 

administrátorem) nebo si propojit diskový prostor OneDrive, kalendáře a schůzky s aplikací 

Outlook, a pokud povolí v nastavení Outlook Web App offline přístup, také bude mít možnost 

nahlížet na naposledy aktuální verze souborů synchronizované před odpojením se z Internetu 

offline. Školící zaměstnanec také sestaví postup pro napojení ostatních aplikací kancelářského 

balíku Office 2010 na služby Office 365 Education, resp. Office Online.  

Správcem administračního rozhraní služeb Office 365 Education jsou také vytvářeny skupiny 

kontaktů nebo skupiny příjemců v Exchange Online (viz Obrázek 4.6) pro hromadné zasílání 

zpráv nebo e-mailů. V rozhraní Lync Online mohou být uživateli posílány pozvánky  

na schůzky členů placených vytáčecích konferencí od smluveného poskytovatele.  

Nedochází tím vším k zajištění uživatelsky přívětivé sjednocené komunikace  

a transparentnosti integrovaných služeb? 

4.2.7 Náhradní a nouzová řešení 

V případě více vyhovující správy záznamů datových entit relačních databází, jakými 

jsou Studenti, Pedagogové, Třídy, Předměty, nebo modulů Přijímací řízení, Rozvrhy, 

Suplování, Matrika, Elektronická knížka, Klasifikace studentů a Evidence absence studentů  

(i pro online přístup rodičům na veřejném webu školy), a v situacích snáze pokořitelného, 

zvyklostně naučitelného následného přizpůsobování, zobrazování, editování (na základě 

vytvořených vazeb mezi entitami na bázi syntaktických pravidel softwaru Bakaláři) těchto 

údajů, a vizuálně vhodnějšího vykazování výstupů a sestav z nich, v od nového školního roku 

2014/2015 zavedeném programu Bakaláři, je umožněno tento software pomocí synchronizace 

s místní Active Directory integrovat s prostředím Office 365 Education, nepřeberně 

především pro výše popsané účely s výjimkou řešení obsažených a implementovaných 

v programu Bakaláři. Jakým způsobem? 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://office.microsoft.com/client/15/help/home?Shownav=true&lcid=1029&ns=LOACENT&ver=15&v=5.0.8911.0&helpid=ms.lync.lac.DialInProvider&services=RMS_S_ENTERPRISE,OFFICESUBSCRIPTION,MCOSTANDARD,SHAREPOINTWAC_EDU,SHAREPOINTENTERPRISE_EDU,EXCHANGE_S_ENTERPRISE
https://skola.bakalari.cz/napoveda/index.html?ev_office_365.htm
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Nouzově také LMS Moodle vzdělávací organizace, v případě nezaplacení 

jednorázového poplatku ve výši 150 € pro zpřístupnění administrace Windows Azure Active 

Directory prostřednictvím rozhraní portálu Windows Azure, může klidně bytostně fungovat 

samostatně bez integrace s prostředím Office 365 Education, ačkoliv by se uživatelé 

dobrovolně a zbytečně ochudili o provázané funkce z toho vyplývající a s integrací spojené,  

a také by se připravili o pohodlnost správy souborů napříč oběma spolupracujícími 

prostředími. 

Ani nemusí integrovat uživatelé svůj kontaktní účet v cloudových službách Office 365 

Education se svými profily na sociálních sítích Facebook nebo LinkedIn (sociální síť  

pro sdílení pracovních kontaktů), ale mohou dle vlastního zvážení využít tohoto propojení  

pro vzájemnou sjednocenou komunikaci v prostředí jednoho komplexního rozhraní. 

Analogicky se nemusí vytvářet, poté udržovat a spravovat, oficiální facebookové stránky 

školy pro sdílenou komunikaci ve skupině Všichni mezi jednotlivými uživateli a vzdělávací 

organizací jako celku. Nemusí se ani zprovozňovat služby Microsoft Lync Online  

jak pro studenty, tak pedagogy. 

Jelikož administrace rozhraní pro tvorbu webů je pro rozšiřující adaptabilní nastavení, 

formování obsahu a rozvržení (mimo předpoklad uspořádávání obsahu a rozvržení elementů  

ve full layoutu na celou stránku podobně jako by se dala představit a realizovat úprava jedné 

stránky v Microsoft Word), především layoutu navigací, úpravu designu, vzhledu, barev, 

apod., podmíněna znalostí alespoň základů HTML nebo CSS v nově vytvářených šablonách 

stylů nebo při umožnění pokročilých změn již dostupných šablon stylů (jejichž DOCTYPE
64

 

ovšem většinou ještě nepodporuje syntaktická pravidla nejnovější verze HTML,  

tedy HTML5, a nové prvky nebo funkcionality či APIs, implementované a zahrnuté v této 

nové verzi HTML, v nich prozatím nelze aplikovat a validně výhodně využívat, přičemž tento 

DOCTYPE není umožněno přenastavit), respektive také importovaných HTML5 šablon stylů 

jiných tvůrců, jež musí být avšak nejdříve v prostředí Office 365 Education nakonfigurovány 

dle nalezených návodů. Proto jako náhradní řešení navrhovatelka projektu v souvislosti 

s výslednými cíli této diplomové práce nabízí vzdělávací organizaci, vzhledem k dostačujícím 

znalostem syntaxe HTML5 nebo CSS3, kompletní tvorbu moderních veřejných webových 

stránek školy prostřednictvím úprav nebo pořízení šablon stylů v rozhraní služeb SharePoint 

Online, za předpokladu přírůstkového předkládání kompetentním rozhodujícím osobám 

                                                 
64

 Jedná se o takzvanou deklaraci typu dokumentu. 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
https://manage.windowsazure.com/
http://www.facebook.com/
http://linkedin.com/
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kvůli návrzím ke změnám, apod. Protože se týmové weby až tak nezakládají na prezentačních 

dojmech, technologicky zvládnutém, grafickém provedení nebo vizuálních vymoženostech 

nadstandardních, nevýchozích, stylových předpisů, budou vznikat na základě již implicitních 

šablon stylů pro intranetovou síť školy, kde budou k nalezení uspořádané architektury 

sdílených souborů dle přístupových práv uživatelů (skupin uživatelů) k určitým kategoriím 

nebo sekcím obsahu, a pro jiné týmové nebo osobní weby dle potřeb uživatelů, schválených 

k veřejnému sdílení na vytvářené subdomény školy admistrátorem Office 365 Education. 
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5 ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ A JEHO PŘÍNOSŮ 

5.1 Dosažené cíle a přínosy 

V této diplomové práci bylo dosaženo velice přínosných cílů.  

Vzhledem k celosvětovému rozmachu online cloudových služeb, k jejich neuvěřitelné 

robustné, rozsáhlé, rozvinuté působnosti využití těchto služeb, se implementace, s ohledem  

na metodologické předpoklady, Office 365 Education v integraci s LMS Moodle  

(v rámci zavedeno SSO) a Facebookem ve zvolené vzdělávací organizaci Obchodní 

akademie, Sokola Tůmy 12, Český Těšín vyplatila se stále se zvyšující potřebností  

a nezbytností nasazení všech integrujících řešení nově navrhovaného, komplexního řešení, 

pro zajištění, zabezpečení téměř stoprocentní kontinuity a dostupnosti služeb, pozvednutí 

uživatelské přitažlivosti, transparentnosti, modernizované inovativnosti a sjednocení 

kooperace v rámci aplikovaných funkcionalit různorodě kombinovaných návrhů, a také  

pro snahy vyzdvižení profesionální, formální reprezentativnosti organizací a zúročení výhod 

v oblastech uspoření finančních prostředků v souvislosti s delegování nákladů na společnost 

Microsoft, především při skutečnosti uvolnění kapacit diskových prostorů na školních 

serverech a snížení nákladů na jejich údržbu, správu a provoz. 

Na zmiňované Obchodní akademii byly implementovány služby Office 365 Education 

bezplatného Academic plánu A2 (nejdřív po dobu třiceti dní v průběhu zkušební lhůty plánu 

A3), a byly tak nasazeny konkrétní služby Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint 

Online, OneDrive pro školy, Office Online v souladu se splněním systémových požadavků  

na software, hardware, operační systémy, aktualizace pro implementaci služeb Office 365 

Education, podobně jako ve spojitosti s integrací těchto online služeb s Web 2.0, databázovou 

podporou, se zavedením SSO a synchronizací s místními Adresářovými službami vybrané 

akademické instituce. 

Za situace implementace alternativních náhradních a nouzových řešení  

nebo zohlednění potencionálních budoucích vizí (SSO napříč celou akademickou organizací, 

atd.) byla také nastíněna budoucnost implementace všech souvisejících služeb ve školství,  

a dospělo se k polemizování o možnosti realizovat případně čistě online výuku  

bez přítomnosti fyzických pedagogů v akademických institucích v České republice. 

Všem těmto výše zmiňovaným otázkám se mnohokrát cenilo se jim důkladně  

a detailně věnovat v této současné době. 

http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://www.facebook.com/
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5.2 Vlastní vyjádření k bouřlivým diskuzím o perspektivnosti 

souvisejících služeb 

Samozřejmě že existují protichůdné názory v této oblasti a ohromné komunitě, 

zabývající se nejen cloudovými službami Office 365, ale také například službami Google 

Apps, a jiným alternativám, nicméně především tyto obě zmiňované varianty stojí přímo  

proti sobě v externím prostředí konkurenčních řešení. Obecně se setkává s neustálými 

snahami jednu z nich preferovat, vyzdvihovat, propagovat, implementovat, druhou naopak 

zavrhovat, osočovat a odsuzovat. Vždycky se objeví relativně mnoho uživatelů, kterým více 

vyhovují služby Google Apps, ale také mnohočetně spousta klientů, jež využívají služeb  

Office 365 společnosti Microsoft. Bezesporu musí být uznáno, připuštěno, konstatováno,  

že každému zákazníkovi prostě připadá vhod jiné prostředí. Někomu pasuje a vyloženě sedne 

pro řízení rozhraní, modifikování, přizpůsobování, administraci, konfiguraci nastavení služeb 

pomocí rutin, obsluh automatizovaných úloh prostřednictvím skriptování a kódování 

v JavaScriptu pro správu Google Apps, namísto programování těchto rutin v prostředí 

Windows PowerShell pro pokročilejší administraci Office 365, nebo různorodé konceptuální 

kombinace jednotlivých funkcionalit považují za adekvátní jejich organizačním cílům  

u externích nabídek konkurence, část uživatelů si zkrátka zaujatě, zvyklostně či principiálně 

nemůže nadšeně pochlebovat ze služeb Google Apps, některá nedá dopustit na spolehlivější, 

stabilnější, adaptabilnější, kompatibilnější, intuitivnější, důvěryhodnotnější, především 

uživatelsky atraktivnější a snáze formatovatelné produkty společnosti Microsoft a s nimi 

spojené služby Office 365, a zabřednou tak do variant propracovanějších, přizpůsobitelnějších 

struktur a architektur Microsoft produktů či služeb. Nejen technicky informatická společnost 

se neubrání bouřlivým diskuzím o perspektivnosti různě originálních a individuálních řešení 

cloudových služeb, důvodně kvůli rozličným prioritám a skutečnosti, že každý uživatel  

nebo správce vyloženě dovednostně oplývá znalostmi jiných programovacích jazyků 

v diferenčních prostředích a při rozdílných syntaktických pravidlech, jiném stupni zdatnosti 

ovládat technologicky náročné procedury a porozumět komplexnosti rozsáhlých, rozšiřujících 

možností. Způsoby správcování a konfigurace služeb se také poměrně značně a zjevně 

nesourodě liší. Minimálně donedávna před bezplatným zpřístupněním dříve licencovaného 

nijak neprůkopnického, poměrně ochuzeného, nuzného, fádního a funkčně omezeného plánu 

služeb Office 365 Education A1, jež zdaleka nedostačovaly nynějším, současným, 

inovativních a modernizovaným požadavkům vzdělávacích organizací vzbuzovat, 

zakomponovat, zahrnovat a udržovat integritu, téměř stoprocentní kontinuálnost, 

http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
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konzistentnost a dostupnost online služeb, určitě na trhu v tomto ohledu vedla společnost 

Google. Za takové situace vždy bezplatná celistvost služeb Google Apps převálcovala  

a přemohla přímou konkurenční variantu nasazení služeb Office 365, a v případě 

potencionálního zpoplatnění služeb Office 365 Education plánu A2 zase získá společnost 

Google v tomto směru a v této oblasti mocnou převahu. Microsoft ale průlomem poskytovat 

jak pro studenty, tak pedagogický sbor licencování služeb Office 365 Education A2 

v dostačujícím rozsahu zdarma, společnosti Google „zavařil“ minimálně co se školské sféry 

týče. Vzhledem k výše popisovaným odůvodněním, proč využívat služby Office 365,  

nikoliv služby Google, se v této diplomové práci považují související cloudové služby  

Office 365 Education A2 společnosti Microsoft za mnohem perspektivnější, platnější,  

relativně jednoduše ovladatelnější a typicky populárnější (vzhledem ke kancelářským balíkům 

Microsoft Office), ovšem pouze v případě, jestliže je časem Microsoft nezpoplatní,  

což se avšak vnímá jako vysoce nepravděpodobné. 

5.3 Vylepšení v oblasti integrace vybavení a sjednocení komunikace 

uživatelů 

V diplomové práci bylo dosaženo cíle integrovat rozstříštěné vybavení ve zvolené 

vzdělávací organizaci prostřednictvím aplikace vybraných funkcionalit služeb Office 365 

Education A2 ve spojitosti navázané kooperace s LMS Moodle (i se zavedením SSO v rámci 

této integrace) a Facebookem, čímž bylo zajištěno sjednocení komunikace uživatelů, 

zabezpečena jednotná spolupráce, téměř stoprocentní kontinuita a spolehlivá dostupnost, 

pozvednuta reprezentativnost školy, modernizovaná inovativnost, transparentnost  

a uživatelská přitažlivost využití souvisejících služeb, přičemž byl brán zřetel na možnosti 

náhradních a nouzových řešení nebo pozdější realizace, aplikace, implementace 

potencionálních budoucích vizí. 

5.4 Budoucí vize 

Jestliže se ve vzdělávací organizaci někdy v budoucnu upgraduje na instalace 

novějších verzí serverových operačních systémů, a přejde se z Microsoft Server 2003 

Standard Edition třeba na Microsoft Server 2003 R2 nebo Microsoft Server 2008 a vyšší, 

může se pomýšlet a uvažovat o výhodném zavedení jednotného přihlašování (SSO)  

napříč školní institucí (mimo SSO zprovozněném v rámci integrace Office 365 Education A2 

s LMS Moodle akademické organizace). 

http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
http://www.facebook.com/
http://moodle.obaka-cestesin.cz/
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Pokud budou ukončeny technické fáze podpory některých produktů, navazujících  

na služby Office 365, a jejich samostatné licence na škole vyprší nebo přestanou býti výhodné  

a finančně snesitelné, je pro studenty možnost bez dalších nákladů objednat služby Office 365 

ProPlus, v případě pořizování nových licencí produktů Microsoft Office a jiných se striktně  

a vehementně doporučuje zakoupit nejnovější aktualizované verze veškerého požadovaného 

systémového software. 

Dále z predikovatelných budoucích vizí s ohledem na omezení služeb Office 365, 

především co se licencování zdarma jak pro studenty, tak pedagogický sbor týče, se mohou  

ve vzdělávací organizaci později v nejkrajnějším případě nasadit bezplatné služby Google 

Apps pro vzdělávání, pro jejichž metodologickou implementaci odkazuji na návodnou 

diplomovou práci Luboše Palíška (Palíšek, 2013). Ačkoliv se aspekt zpoplatnění nebo 

razantního omezení služeb Office 365 Education A2 usuzuje jako vysoce nepravděpodobný,  

jelikož by se společnosti Microsoft tento krok vzad nemusel v souvislosti s vyškrtnutím  

se z průkopnické, pokrokové konkurenceschopné pozice na trhu vyplatit. 

  

http://office.microsoft.com/cs-cz/office-365-education-webove-sluzby-pro-skoly-FX103213541.aspx#ProPlus
http://office.microsoft.com/cs-cz/office-365-education-webove-sluzby-pro-skoly-FX103213541.aspx#ProPlus
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
http://www.google.cz/intx/cs/enterprise/apps/education/
https://dip.felk.cvut.cz/browse/pdfcache/palislub_2013bach.pdf
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci bylo dosaženo všech stanovených cílů. Byla zprvu popisována 

teoretická a metodologická východiska nasazení služeb Office 365 Education A2 v integraci 

s Web 2.0, v souvislosti se seznámením s důležitými pojmy Web 2.0, Cloud Computing, 

Office 365 Education, resp. Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, 

OneDrive pro školy, Office Online, Microsoft Lync Online, a mnoho dalšími.  

Poté se v části analýzy současného stavu ve vzdělávací organizaci shrnovaly hlavně 

nedostatky softwarového a online vybavení školy, přičemž se rozstříštěné vybavení 

akademické instituce integrovalo do celistvého nově navrhovaného řešení služeb Office 365 

Education A2 propojených s LMS Moodle Obchodní akademie (se zavedením SSO v rámci 

obou služeb) a Facebookem. Ve vzdělávací instituci se posloupně metodologicky nasazovaly, 

resp. nejdříve registrovaly, pořizovaly, poté bylo spravováno a konfigurováno základní 

nastavení, nakonec se prakticky aplikovaly vybrané funkcionality zmiňovaných služeb, 

v součinnosti s náhradou za produkty, např. akademický program SAS, v němž  

byly evidovány seznamy zaměstnanců, studentů, předmětů, tříd, přijímacího řízení, apod., 

WebSite X5 Evolution 9 pro tvorbu webů, jež nahradily weby SharePoint s možností 

nahrávání souborů přímo z rozhraní SharePoint, a přihlašování se pouze k určitým sekcím 

obsahu webů na základě správy uživatelských účtů a skupin (pomocí synchronizované místní 

Active Directory s Windows Azure Active Directory, rovněž v integraci s LMS Moodle), 

pomocí seznamů SharePoint knihoven v rámci týmových webů (exportem z databázových 

aplikací Access 2010) byly sestaveny rozvrhy (dříve Rozvrh 4.1 RNDr. Červeného), 

suplování (dříve Microsoft Excel 2010), a další výstupy. Byly koordinovány činnosti 

organizačního opatření, měsíčních aktivit, připravovaných nebo uskutečňovaných akcí 

v jednotném veřejnosti přístupném kalendáři přímo nacházejícím se na oficiálních stránkách 

školy. Také byly napojeny desktopové aplikace Microsoft Office na služby Office 365 

Education. 

Jednoduše se integrovalo různorodého vybavení v celistvé řešení prostřednictvím 

Office 365 Education A2, přičemž bylo zaručeno vyzdvižení reprezentativnosti příspěvkové 

organizace, zajištění téměř stoprocentní kontinuity a dostupnosti, pozvednutí uživatelské 

atraktivity, transparentnosti a jednotné kooperace (například elektronické e-mailová). 

V případě nevyhovujících a nedostačujících rozšiřujících možností se nastiňují alternativní  

a nouzová řešení. Především se zaměřovalo ale na budoucí vize a budoucnost implementace 
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všech souvisejících cloudových online služeb ve školství, které se již v současné době 

obrovsky rozmohly a umění metodologické implementace těchto služeb se mnohdy značně 

perspektivně v budouvnosti vyplatí, a proto se jim bylo podrobně věnováno v této diplomové 

práci, v souladu s dodržováním systémových požadavků a komparací oproti konkurečnímu 

řešení Google Apps pro vzdělávání.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ACS - Access Control Service 

AD - Active Directory 

AD FS 2.0 - Active Directory Federation Services 2.0 

AJAX - Asynchronous JavaScript and XML 

API - Application Programming Interface 

ASDL - Asymmetric Digital Subscriber Line 

ASP.NET - Active Server Pages DotNet 

BAA - Business Associate Agreement 

CAL - Client Access Licenses 

CSSx - Cascading Style Sheets, „x“ pro různé verze 

CSV - Comma-separated Values. 

DHTML - Dynamic HyperText Markup Language 

DNS - Domain Name Server 

DOCTYPE - Document Type 

.NET (DotNET) - network 

EU - European Union (Evropská unie) 

FISMA - Federal Information Security Management Act 

FQDN - Fully Qualified Domain Name 

GB - Gigabyte 

GNU - rekurzivní zkratka GNU is Not UNIX 

HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act 

HTMLx - HyperText Markup Language, „x“ pro různé verze 

IM - Instant Messaging 

IMAP - Internet Mail Access Protocol 

iSAS - online modul akademického programu společnosti SAS Institute Inc. 

ISMS - Information Security Management System 

ISO - lnternational Organization for Standardization 

IT - Information Technology (informační technologie) 

JSP - Java Server Pages 

LMS - Learning Management System 

MB - Megabyte 

MX - Mail Exchanger 
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OA - Obchodní akademie 

OS - Operating System (operační systém) 

PBX - Private Branch eXchange 

PC - Personal Computer 

PDF - Portable Document Format 

PHP - Hypertext Preprocessor 

POP3 - Post Office Protocol 3 

RIA - Rich Internet Application 

RSS - Really Simple Syndication 

SAS - akademický program společnosti SAS Institute Inc. 

SLA - Service Level Agreement 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 

SQL - Structured Query Language 

SSO - Single Sign On 

STS - Security Token Service 

TXT - Text 

UPN - User Principal Name 

URI - Uniform Resource Identifier 

URL - Uniform Resource Locator 

W3C - World Wide Web Consortium 

WWW - World Wide Web 

WYSIWYG - akronym anglické věty „What You See Is What You Get“ 

XLS - formát souboru pro tabulkový procesor Microsoft Excel 

XML - eXtensible Markup Language 

XP - experience
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Příloha 2: Žádost o povolení jednat jménem vzdělávací organizace 



 

 

 


