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Anotace 

Cílem diplomové práce je provést analýzu a následně návrh vhodné cloudové 

služby. Hned v úvodu objasním pojem cloud computing a popíšu hlavní rozdělení, se 

kterým se v praxi běžně setkáváme. Následně vyhodnotím jeho výhody a nevýhody, které 

svým uživatelům nabízí.  

Diplomová práce popisuje konkrétní analýzu dané firmě, které by měla být 

navržena vhodná cloudová služba. V práci jsou definovány konkrétní požadavky firmy, 

které jsou následně zapracovány do vícekriteriální analýzy, pomocí které snáze určíme 

vhodnou cloudovou službu. Následně se ji snažím ověřit pomocí verifikace s celkovým 

cenovým vyčíslením a pohledem možného rozvoje do budoucna.  Na závěr vyhodnotím 

celou diplomovou práci a uvedu důvody, proč si pořídit cloudovou službu.  

Klíčová slova: Cloud computing, datová úložiště, zabezpečení. 

Summary  

The aim of this thesis is to analyze and then propose an appropriate cloud services. 

Right at the beginning I will explain the concept of cloud computing and the description of 

the main sorting which is commonly encountered in a practice. Subsequently, I will 

analyze its advantages and disadvantages, which offers its users. 

This thesis describes a specific analysis of the company to whom the suitable cloud 

servicer should be designed. The paper defined the specific requirements of the company, 

which are then incorporated into the multi-criteria analysis which helps to identify suitable 

cloud service. Then I try to verify it through verification with the total price quantifying 

and potential for future development. In conclusion, I evaluate the whole dissertation and 

give reasons why to purchase cloud service. 

Keywords: Cloud computing, datastore, security. 

  



 

Obsah 

1 Úvod ............................................................................................................................... 1 

2 Cloudové služby ............................................................................................................ 3 

2.1 Co je to cloud .......................................................................................................... 5 

2.2 Rozdělení podle NIST ............................................................................................. 6 

2.2.1 Základní charakteristiky .................................................................................. 7 

2.3 Rozdělení podle modelu distribuce ......................................................................... 8 

2.3.1 Software as a Service (SaaS) ........................................................................... 9 

2.3.2 Platform as a Service (PaaS) .......................................................................... 10 

2.3.3 Infrastructure as a Service (IaaS) ................................................................... 11 

2.3.4 On-premise ..................................................................................................... 11 

2.3.5 Detailnější členění distribučního modelu ...................................................... 12 

2.4 Rozdělení podle modelu nasazení ......................................................................... 12 

2.4.1 Veřejný cloud ................................................................................................. 13 

2.4.2 Soukromý cloud ............................................................................................. 14 

2.4.3 Komunitní cloud ............................................................................................ 16 

2.4.4 Hybridní cloud ............................................................................................... 17 

2.4.5 Výhody a nevýhody ....................................................................................... 18 

3 Analýza podniku .......................................................................................................... 19 

3.1 Analýza požadavků ............................................................................................... 19 

3.2 Charakteristika firmy ............................................................................................ 20 

3.3 Interview s uživatelem .......................................................................................... 21 

3.4 Dotazník (Questionnaire) ...................................................................................... 22 

3.5 Analýza dokumentace a pozorování na pracovišti ................................................ 22 

3.6 IT vybavení ........................................................................................................... 24 



 

3.7 JAD techniky ......................................................................................................... 27 

4 Návrh vhodné cloudové služby .................................................................................... 28 

4.1 Vícekriteriální analýza .......................................................................................... 29 

4.2 Výběr vhodného úložiště ....................................................................................... 30 

4.2.1 Vyhodnocení cloudových úložišť .................................................................. 36 

4.3 Vzdálená správa PC .............................................................................................. 37 

4.3.1 Cloudová správa ve firmě .............................................................................. 37 

4.3.2 Výběr vhodné služby pro vzdálenou správu PC ............................................ 39 

5 Verifikace navržené cloudové služby .......................................................................... 42 

5.1 Vyhodnocení požadavků ....................................................................................... 42 

5.2 Cenové a HW zhodnocení ..................................................................................... 44 

5.3 Celkový postup práce a směr vývoje do budoucnosti ........................................... 47 

6 Závěr ............................................................................................................................ 49 

Seznam literatury ................................................................................................................. 52 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 55 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 56 

  



 

Seznam použitých zkratek 

API - Rozhraní pro programování aplikací (Application Programming Interface) 

BYOC - Bring Your Own Cloud 

CAD - Počítačem podporované projektování (Computer Aided Design)  

CapEx - Kapitálové náklady (Capital expenditures) 

CPU - Centrální procesorová jednotka (Central Processing Unit) 

CRM - Řízení vztahu se zákazníky (Customer Relationship Management) 

D1, D2, D3 - Definice 1, 2, 3 

DP - Diplomová práce 

ERP - Enterprise Resource Planning 

FTP - Protokol pro přenos souborů (File Transfer Protocol) 

GB - Gigabyte 

GNU Linux - Svobodný operační systém 

GTS - GigaTexel Shading 

HDD - Pevný disk (Hard Disk Drive) 

HW - Technické vybavení počítače (Hardware) 

IaaS - Infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service) 

IBM - International Business Machines 

ICT - Informační a komunikační tech. (Information and Communication Technologies) 

IDE - Vývojové prostředí (Integrated Development Environment) 

IEC - Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission) 

IS - Informační systém (Information System) 



 

ISO -Mezinárodní organizace pro standard (International Organization for Standardization) 

IT - Informační technologie (Information Technology) 

JAD - Společný návrh aplikace (Joint Application Design) 

NIST - Národní institut standardů a tech. (National Institute of Standards and Technology) 

OpEx - Provozní náklady (Operating expense) 

OS - Operační systém (Software) 

PaaS - Platforma jako služba (Platform as a Service) 

PC - Osobní počítač (Personal Computer) 

PDA - Kapesní počítač (Personal Digital Assistant) 

PHP - Hypertextový preprocesor (Hypertext Preprocessor) 

RAM - Paměť s přímým přístupem (Random Access Memory) 

SaaS - Software jako služba (Software as a Service) 

Scale out - Škálovatelnost 

SLA - Dohoda o úrovni poskytování služeb (Service Level Agreement) 

SW - Programové vybavení počítače (Software) 

TB - Terabyte 

UCE - Uživatelem řízené šifrování (User Controlled Encryption) 

UPS - Zdroj nepřerušovaného napětí (Uninterruptible Power Supply/Source) 

VLAN - Virtuální nezávislá síť (Virtual Local Area Network) 

VPN - Virtuální privátní síť (Virtual Private Network) 

Wi-Fi - komunikační standard pro bezdrátový přenos dat (Wireless Fidelity) 

3D - Trojrozměrný svět (Three-Dimensional World) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_application_design
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1 Úvod 

Cloudové služby jsou v dnešní době standartními integrovanými prvky 

spolupracujícími s různými informačními systémy, které běžně podniky používají. 

Operativní řízení takto velkých, převážně plošně velice rozsáhlých celků, vyžaduje 

používání nejrůznějších prvků a složitých informačních systémů z oblasti 

telekomunikační, řídící, regulační, sdělovací a výpočetní techniky.  

Cílem mé diplomové práce bude navržení vhodné cloudové služby pro konkrétní 

podnik. Hlavním principem je přiblížit tuto technologii malým a středním firmám, který by 

mohly najít cenově adekvátní řešení zabezpečení svých firemních dat, případně vzdálené 

podpory PC. 

Na úvod mé diplomové práce objasním pojem Cloud Computing, základní principy 

a pojmy, které s tímto tématem souvisí. Zmíním jednotlivé typy nabízených cloudových 

služeb a jaké jsou jejich důvody a motivace je aplikovat ve firmách. Prozkoumám také 

možnosti na velkou škálovatelnost, rozšiřitelnost a většího zaměření na vlastní činnost 

firmy jako je snížení nákladů, předvídání provozních nákladů, bezpečnost dat, uživatelský 

přístup atd. 

Dalším cílem bude analýza firmy, pro kterou bude vhodná cloudová služba 

doporučena. Pro analýzu použiju všechny nástroje a znalosti, které jsem během studia na 

VŠB-Technické univerzitě získal. Provedu několik potřebných kroků k zjištění důležitých 

informací, které následně použiji k lepší dokumentaci firmy. Výsledkem by měl být 

seznam požadavků, které je potřeba splnit, aby pomohla firmě jak finančně tak i po 

bezpečnostní stránce věci. 

Po analýze přejdu na konkrétní návrh vhodné cloudové služby. Vyberu cloudové 

služby, které jsou aktuálně nabízeny na trhu jednotlivými poskytovateli, ale zároveň budou 

splňovat specifické požadavky firmy. Na základě předchozí analýzy stanovím kritéria pro 

výběr dané služby a provedu vícekriteriální analýzu. Ta mi na základě rozhodovacích 

procesů určí konkrétního vítěze cloudové služby.  
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Předposledním bodem mé diplomové práce je verifikace. Ta by měla ověřit, zda 

navržená cloudová služba je ideální pro danou firmu a proč. Výsledkem by mělo být 

celkové zhodnocení úspěšnosti návrhu, jeho realizace a cenové vyčíslení. Co se týče 

cenového vyčíslení, měl by být jasně daný výčet funkcí, které cloud umožňuje v dané 

cenové kategorii. Také se zmíním o možnostech rozvoje do budoucna pro využití cloud 

computingu a jeho velké výhodě pro malé a střední firmy. 

V závěru své diplomové práce zhodnotím celkový pohled firem na cloud 

computing a obrovský potenciál, kterým tato technologie disponuje. Vyhodnotím, zda 

došlo k naplnění požadavků na základě analýzy firmy, která byla předmětem zkoumání. 

Také předám veškerou nashromážděnou dokumentaci z analýzy firmě, ve které tuto službu 

budu navrhovat. Firma by následně měla dostat ucelený obraz o tom, která služba je 

nejvýhodnější právě pro ni, kde může ušetřit, případně jak dobře investovat své peníze do 

této IT technologie. 
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2 Cloudové služby 

Cloud computing je relativně nový pojem, přesto nabízí služby pod ním skrývané, 

které jsou tu s námi téměř od počátku počítačů. Pod pojmem cloud computing si dnes 

představujeme pronajímané služby, kterých využíváme vzdáleně. Tyto služby poskytují 

převážně velké společnosti, které mají dostatečné prostředky pro zřízení data-center s 

velkým výpočetním nebo úložným prostorem. Z jejich strojů si pak propůjčujeme výkon a 

diskovou kapacitu, kde probíhají naše výpočty, za které platíme většinou podle počtu a 

velikosti zpracovaných dat. [22] 

Před cloud computingem musela ovšem být inspirace, kterou nacházíme v dávné 

historii ICT. Počátek cloud computingu vznikal v obřích místnostech, kde tepala srdce 

prvních mainframů. Tehdy to byly sálové počítače s připojenými terminály a pronájem 

strojového času byl jediný možný ukazatel pro účtování. Sálový počítač lze přirovnat 

k dnešním datacentrům, oba dva plní funkci centrálního úložiště a výpočetního střediska, 

ke kterému se stačí připojit pouze pomocí tenkého klienta, dříve to byl terminál, dnes 

například webového prohlížeče a data můžeme zpracovávat vzdáleně. Zpracování dat na 

dálku, aniž bychom se museli zajímat, kde a na jakém stroji bude daný výpočet proveden, 

je hlavní myšlenkou dnešního cloud computingu. Tím pádem z hlediska historie se trend 

opět vrací k obřím místnostem datových center, kde jsou prováděny výpočetní úkony. 

Z toho vyplývá, že strojový čas je poskytován jako služba a je účtován za vykonané 

výpočetní operace. [22] 
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Obrázek 1 Cloud Computing [6] 

První opravdový cloud začal vznikat kolem roku 2002. V té době již byla zařízena 

dostatečná infrastruktura a hustota pokrytí sítí na to, aby bylo možné realizovat velké 

datové přenosy s dostatečnou rychlostí a tak zasílat objemná data do datových center na 

výpočet s jejich opětovným příjmem s výsledky. V roce 2002 spustila jako první firma 

Amazon svoji službu Amazon Web Services, ke které se dá datovat globální rozvoj cloud 

computingu. Následně v roce 2008 se přidávají další poskytovatelé služeb Google s jejich 

App Engine a o rok později Microsoft s Windows Azure. [1] 

Dnes je na trhu mnoho více či méně kvalitních a úspěšných poskytovatelů 

cloudových služeb. Vývoj postoupil, výpočetní výkon a úložný prostor jak ve firemní, tak i 

domácí sféře začíná být nedostačující, a proto se možnost využívání právě cloudových 

služeb zdá být nejlepší formou, jakou lze aktuálně uživatelům nabídnout. [1] 
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2.1 Co je to cloud 

Celkem jednoznačně se dá říct, že se jedná o pronajímání výpočetního výkonu jako 

služby. Jednotná definice neexistuje, ale myšlenka „cloudu“ je vlastně najmutí si experta, 

aby pro mne provozoval infrastrukturu, data a aplikace, jež jsou následně zpřístupněny po 

internetu nebo intranetu. Většinou je tato služba placena podle využití (spotřebované 

jednotky). [19] 

Cloud Computing typicky nabízí vlastnosti, jako jsou snadno a rychle škálovatelný, 

transparentní, platba dle skutečného využití atd. Je to podobné, jako jsou podniky 

připojeny k elektrické síti a elektřinu platí měsíčně na základě spotřeby. Firma, se kterou 

spolupracuji na diplomové práci má jednoduchou definici a to, že „cloud“ je vlastně 

způsob dodávání služeb. Nejzásadnější vlastností cloud computingu je, že se vždy jedná o 

formu služby, díky, které může ICT plnit lépe a snadněji potřeby byznysu, což je ve 

firmách podstata podnikání a ziskovosti. V ekonomickém segmentu definovali pánové 

Kotler a Keller Cloud Computing takto „Služba je jakýkoliv akt nebo výkon, který může 

jedna strana poskytnout jiné. Svojí podstatou je služba nehmatatelná a nevyústí ve 

vlastnictví čehokoliv. Může nebo nemusí být svázána s nějakým fyzickým výrobkem.“ [13] 

Cloudové řešení může nabídnout organizaci nebo firmě své výhody především, 

pokud potřebuje a hledá následující možnosti. 

- Předvídatelné opakované provozní náklady (OpEx) a (CapEx), 

- Velkou škálovatelnost a rozšiřitelnost, 

- Možnost uvolnění dostupného kreditu, 

- Větší zaměření na vlastní činnost firmy, 

- Snížení nákladů a dostatečně kvalifikované pracovníky. [19] 

Místo, aby tedy byly ve firmách velké a drahé servery, které by se musely 

spravovat, zálohovat a starat se o ně, tak tuto starost můžeme přesunout na někoho jiného. 

Případ, kdy firma pořizuje náhradu v podobě výkonnějšího stroje, se nazývá vertikální 

škálování (scale up). Tato metoda je ovšem vhodnější pro menší firmu s malým počtem 

připojených aktivních uživatelů. Cloudové řešení je často složené ze slabších a méně 

výkonných strojů, které jsou spojeny pomocí síťové infrastruktury a navenek se tváří pro 
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uživatele jako jeden supervýkonný stroj. V tomto případě se jedná o takzvané horizontální 

škálování (scale out). Toto řešení má tu výhodu, že dokáže uživatelům přizpůsobovat 

mnohem lépe své požadavky, a v případě potřeby vyššího výkonu přidat další slabší stroj 

do sítě, nebo naopak některé pro úsporu dočasně vypnout. [14] 

Uživatel vnímá tedy cloudové služby jako aplikace, ke kterým může přistupovat 

odkudkoliv, nemusí si nic instalovat do počítače a data, která v cloudu využívá, nemá 

uložené u sebe na disku, ale někde na vzdáleném serveru. Hlavní výhody jsou, že o data 

nemůže přijít odcizením samotným fyzickým zařízením a také má data stále zálohována 

v bezpečí. [1] 

Z hlediska vývojáře se jedná o poskytovaný server, na kterém běží operační systém 

a vývojové prostředí. Převážně se jedná o nasazený operační systém GNU Linux anebo 

serverové verze Microsoft Windows. Servery jsou rozmístěny na několika geografických 

místech po celém světě, a proto nehrozí výpadek a ztráta dat, ani při přírodní katastrofě, 

kterou si běžný uživatel nemusí vůbec připustit. Na těchto serverech je v rámci cloudu 

poskytován úložný prostor pro data, databáze a webové servery, které zprostředkovávají 

službu samotným uživatelům. [14] 

2.2 Rozdělení podle NIST 

Cloud computing je model umožňující plnohodnotnou práci dat a informací, na 

vyžádání přístup k síti sdíleného fondu konfigurovatelných výpočetních zdrojů (např. sítí, 

serverů, datových úložišť, aplikací a služeb), které mohou být rychle opravitelné, a které 

jsou propuštěny s minimálním úsilím pro správu nebo poskytovatele služeb interakce. 

Tento cloud model podporuje dostupnost a je složen z pěti základních charakteristik, tří 

modelů služeb a čtyř modelů nasazení. [18] 
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Obrázek 2 The NIST cloud computing definitions [22] 

2.2.1 Základní charakteristiky 

On-demand self-service: Spotřebitel může jednostranně čerpat z výpočetních 

schopností, jako je čas serveru a síťové úložiště, podle potřeby automaticky, aniž by bylo 

třeba lidskou interakci s poskytovatelem jednotlivých služeb řešit. [18] 

Broad network access: Možnost připojení k síti a přístup prostřednictvím 

standardních mechanismů, které podporují používané heterogenní tenké nebo tlusté 

platformy (např, mobilní telefony, notebooky a PDA). [18] 

Resource pooling: Výpočetní zdroje poskytovatele se spojí, aby sloužily ostatním 

spotřebitelům pomocí modelu multi-tenant, kteří mají různé fyzické a virtuální prostředky 

přiděleny dynamicky a jsou převeleny podle spotřebitelské poptávky. Tam je smysl pro 

nezávislosti v tom, že zákazník obvykle nemá žádnou kontrolu ani znalosti na přesném 

místě vytvořených zdrojů, ale může být schopen určit polohu na vyšší úrovni abstrakce 

(např, země, stát, nebo datového centra). Příklady zdrojů zahrnují skladování, zpracování, 

paměť, šířku pásma sítě a virtuální stroje. [18] 

Rapid elasticity: Jedná se o schopnosti rychle a pružně opravit položky, v 

některých případech automaticky, rychle škálovat ven a rychle se přizpůsobí danému 

problému. [18] 
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Measured Service: Cloud systémy automaticky řídí a optimalizují využití zdrojů s 

využitím schopnosti měření na určité úrovni abstrakce vhodného typu služby (např. 

skladování, zpracování, šířku pásma, a aktivní uživatelských účtů). Využití zdrojů lze 

sledovat, kontrolovat a jsou hlášeny zajištění transparentnosti jak pro poskytovatele a 

spotřebitele využité služby. [18] 

2.3 Rozdělení podle modelu distribuce  

Cloud je poskytován formou služby. Služby jsou členěny a následně nabízeny ve 

třech vrstvách podle úrovní abstrakce. Je nutné zdůraznit, že mezi vrstvami nejsou ostré 

hranice, a tak se lze setkat i se specifičtějším rozdělením. Všechny vrstvy mají ovšem 

společný základ, kterým je tzv. cloudová infrastruktura. Ta zahrnuje veškerou fyzickou 

infrastrukturu. 

- Telekomunikační sítě a hardware, 

- Virtualizační softwarovou vrstvu. [22] 

Fundamentálně vychází rozdělení podle modelu distribuce z klasického pojetí 

informatiky. Nejnižší vrstva se skládá pouze z hardware (IaaS), střední vrstvu zastupuje 

middleware (PaaS) a nejvyšší vrstva zahrnuje všechen aplikační software (SaaS). Toto 

rozdělení není zcela přesné, ale nicméně pro ilustraci a vysvětlení poslouží více než dobře 

obrázek č. 3. [22] 

Analogií k tomuto modelu může být vaření. Nejnižší vrstvou jsou nástroje a energie 

sporáky, hrnce, nože, mixéry, plyn, voda, elektřina atd. Vrstvou nad tím jsou suroviny od 

stanovených dodavatelů – ovoce, zelenina, maso; v pokročilých případech to jsou 

předpřipravené vývary, těsta, šťávy, protlaky atp. Nejvyšší vrstvou jsou hotová jídla. 

Recepty jsou v prvních dvou vrstvách vždy věcí zákazníka. V poslední vrstvě nemá důvod 

se o recept zajímat – rozhodující je, zda mu chutná a má tím pádem důvod zaplatit. V 

nejnižší vrstvě zákazník využívá pouze kuchyň, vše ostatní si musí obstarat sám. Ve 

střední vrstvě má k dispozici suroviny, ze kterých připraví pokrm. Posledním stupněm jsou 

uvařené pokrmy, v případě kterých si zákazník u obsluhy pouze vybírá, zda chce, nebo 

nechce přidat některou z přísad nebo zda chce třeba větší porci přílohy. To vše má 
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zákazník k dispozici v neomezeném množství a platí na základě spotřebovaných energií, 

nebo paušálně s tím, že jiný uživatel v daném čase spotřebuje méně, druhý více. 

Virtualizace je základním stavebním prvkem cloudu. Zajišťuje elasticitu a samo 

obslužnost, díky čemuž je umožněno sdílení výpočetních zdrojů. [22] 

 

Obrázek 3 Rozdělení rolí podle modelu distribuce cloud computingu [20] 

2.3.1 Software as a Service (SaaS) 

Nejvyšší vrstvou cloud computingu je software jako služba, která zákazníkům 

nabízí k pronájmu unifikované aplikace. Unifikované proto, že uživatel má pouze malou 

možnost přizpůsobit funkcionalitu aplikace k obrazu svému. V tomto případě klient 

požaduje od cloudu pouze zprostředkování využívání cizího nebo vlastního softwaru, který 

poběží na strojích třetí strany. [1] 

Aplikace je tedy pronajímána jako služba. Klient tedy platí za přístup a 

zprostředkování aplikace. Jako příklad můžeme uvést například Google Apps, nebo 

Microsoft Outlook. [1] 

Nevýhoda je zjevná – aplikace se nepřizpůsobuje individuálním požadavkům 

uživatele. Tento přístup ovšem přináší velký benefit v podobě snadné údržby na straně 

poskytovatele. Ten se totiž nepotýká s několika různými verzemi stejného software a tak 

pokud vydá aktualizaci, je doručena všem uživatelům bez rozdílu. [1] 
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Druhy poskytovaných aplikací formou SaaS:  

- systémy CRM,  

- software pro videokonference,  

- správa služeb IT,  

- účetnictví,  

- analýza webu,  

- správa webového obsahu. [1] 

2.3.2 Platform as a Service (PaaS) 

Platforma jako služba znamená, že nám poskytovatel služeb nabízí celé prostředí 

pro vývoj aplikací, které následně běží v cloudu. Plaftorm as a Service (PaaS) poskytuje 

všechny prostředky nutné k vytváření aplikací a služeb výlučně z internetu, aniž by bylo 

potřeba stahovat nebo instalovat potřebný software. PaaS se taktéž často označuje jako 

cloudware. Poskytován je jak IDE pro vývoj, tak i API, přes které se vyvíjí, případně 

programovací jazyk, ve kterém následně aplikace na serveru běží. [1] 

PaaS je vnímáno jako middleware (poskytování služby nad rámec OS), který 

spojuje v rámci své platformy více prvků a umožňuje sestavit z těchto jednotlivých prvků 

komplexní systémy. Nevýhodou je, že se jedná o proprietární řešení a je většinou 

nepřenosné. Jako příklad můžeme uvést Google App Engine. [1] 

Poskytované služby PaaS: 

- návrh aplikací,  

- integrace databází,  

- vývoj,  

- bezpečnost,  

- implementace a hostování,  
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- úložiště,  

- týmová spolupráce,  

- správa stavu. [1] 

2.3.3 Infrastructure as a Service (IaaS) 

Posledním zástupcem je infrastruktura jako služba, kdy je poskytován samotný 

hardware. Zatímco SaaS a PaaS poskytují zákazníkům aplikace, IaaS nabízí hardware tak, 

aby jej organizace mohly použít libovolným způsobem. Místo toho, aby zákazníci museli 

kupovat servery, softwary, racky a platit za jejich umístění v datovém centru, pomocí IaaS 

si zákazník tyto prostředky pronajme od poskytovatele těchto služeb. O HW se stará 

poskytovatel, a nám tak odpadá starost s nefunkčností fyzických zařízení. Jedná se vlastně 

o virtualizaci a my se staráme pouze o vlastní aplikace. Zástupcem této služby může být 

například Amazon Web Services.  

IaaS umožňuje nájem několika typů zdrojů: 

- místo na serveru,  

- cykly procesoru,  

- síťová zařízení,  

- úložné místo,  

- paměť. [1] 

2.3.4 On-premise 

On-premise software (někdy zkráceně software "on-Prem") je instalován a běží na 

počítačích v prostorách firmy (v budově) pomocí softwaru, spíše než na vzdáleném 

zařízení, jako je například na serveru hospodářství nebo cloudu někde na internetu. V 

rámci cloud computing, termín "on-premise" je nesprávné gramatické anglické vyjádření, 

ale stalo se běžným zejména u některých prodejců cloudového softwaru. [1] 

Používání podnikového softwaru mimo firemní prostory, byla nejčastější situace až 

kolem roku 2005, kdy software běžel na vzdáleném serveru a stal se široce dostupným 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Software&usg=ALkJrhhD5tKr6lOYuKirxGA0LkWmdNLgzA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Server_farm&usg=ALkJrhgJIMuuw83KEhlKiiDn-ka6zz1v7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing&usg=ALkJrhhfYb8h23ru9CuJa5M7r1EiiGSu2w
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přijatelným systémem. Nová alternativa nasazení a použití modelu obvykle používá 

internet k odstranění nutnosti pro uživatele instalovat software v prostorách firmy a má 

další doprovodné výhody. Používat software vzdáleně může vést ke značným úsporám 

nákladů v důsledku snížení počtu zaměstnanců, údržby, spotřeby energie a dalších 

faktorech. 

2.3.5 Detailnější členění distribučního modelu  

David S. Linthicum ve své knize „Cloud computing and SOA Convergence in Your 

Enterprise“ člení komponenty distručního modelu podrobněji na obrázku č. 4.  

 

Obrázek 4 Komponenty distribučního modelu [2] 

2.4 Rozdělení podle modelu nasazení 

K soukromému cloudu se sice také přistupuje přes telekomunikační síť, ale pokud 

se to děje jen v rámci organizace, jedná se o konflikt s nevyřknutým pravidlem dostupnosti 

odkudkoli (tedy hlavně přes síť Internet). Kromě omezené dostupnosti služby může být 

také zpochybňována okamžitá přizpůsobivost, protože výpočetní zdroje organizace mohou 

být v některých momentech nedostačující. Jak může být patrné především z popisu 

hybridního a komunitního cloudu, hranice jsou velmi tenké a přesnější definice záleží na 

konkrétním případu a úrovni přístupu koncových uživatelů.  
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2.4.1 Veřejný cloud 

Schéma veřejného cloudu znázorňuje obrázek č. 5. Toto schéma poskytuje celkový 

pohled nad cloudem a jeho uživateli. Samotný cloud vyjadřuje tzv. Cloud Provider 

výpočetní zdroje neboli sít počítačových systémů, ke kterým přistupují klienti pomocí 

internetu. Jak je patrno na obrázku č. 5, může se počet připojených uživatelů měnit 

v závislosti na tom, kolik jich je momentálně připojených, případně odpojených to 

znamená, že je cloud v jednom okamžiku variabilní. Stejně tak cloud udržuje hardwarové 

zdroje, kterým se daří maximalizovat služby a minimalizovat náklady. Pokud chceme 

zachovat vysoce dostupné služby přes očekávané selhání hardwarových komponentů a 

vypršení jejich životnosti, je potřeba zajistit nový hardware, kde budou dále informace a 

data poskytována, aniž by si toho nějak povšimnul uživatel. Proto je jednou ze strategií 

dočasné vypnutí nepoužívaných HW komponentů při snížené spotřebitelské poptávce. Jde 

o klíčovou strategii, která umožňuje poskytovateli obnovit HW nebo konsolidovat 

pracovní zátěž, aniž by obtěžoval uživatele. [14] 

Dále jsou na obrázku č. 5 znázorněni uživatelé s různými přístupy do veřejného 

cloudu s bezpečnostním perimetrem. Výpočetní a úložné zdroje poskytovatele jsou velké a 

lze přepokládat, že se k nim uživatelé budou připojovat přes veřejný internet. Proto můžou 

být samotní uživatelé hrozbou či cílem útočníků, kteří by chtěli případně samotný cloud 

poškodit případně narušit.  
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Obrázek 5 Veřejný cloud [2] 

V tomto případě je služba poskytována veřejně komukoli, kdo má zájem ji využívat 

(obr. 5). Zdroje jsou sdíleny mezi všechny uživatele bez rozdílu. V tomto případě jsou 

služby nabízeny poskytovatelem nezávisle a bez vyzvání uživatelů. Je přirozené, že tak 

činí za účelem svého zisku. Nezávislostí je myšleno především odstínění uživatele od 

fyzických vrstev. Vlivem této nezávislosti však vznikají obavy, zda je s daty nakládáno 

bezpečně a nemůže k nim mít přístup někdo další. Jako příklad můžeme uvést všem dobře 

známé. Video server youtube.com, dále vimeo.com. 

2.4.2 Soukromý cloud  

Jedná se o infrastrukturu, poskytující stejné služby jako veřejný cloud, ale pouze 

jedné organizaci. V případech, kdy chtějí mít společnosti naprostou jistotu, že jsou jejich 

data v bezpečí a je s nimi patřičně nakládáno, se mohou uchýlit k možnostem soukromého 

cloudu. [14] 

 Aby bylo možné infrastrukturu označit za soukromý cloud, musí splňovat 

podmínku vysoké škálovatelnosti, je vyhrazen výlučně uživatelům jedné organizace a je 
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často provozován za firewallem této organizace (obr. 6). Může být vlastněn samotnou 

organizací, externím poskytovatelem nebo kombinací obou. Soukromý cloud může 

provozovat i společnost pro sebe samotnou. 

Typickým příkladem je cloud, který využívá společnost pro ukládání firemních dat. 

Cílem takového cloudu bude, aby k němu neměla přístup neoprávněná osoba, proto cloud 

privátní (obr. 6).  

 

Obrázek 6 Soukromý cloud [2] 

Oproti veřejnému cloudu, kdy uživatel nemá žádnou možnost do služby zasahovat, 

je nad soukromým cloudem umožněna úplná kontrola a dohled, a je také možné řešení 

přizpůsobovat podle individuálních požadavků. Důvody, proč zvolit soukromý cloud jsou 

popsány níže. 

- Organizace již má vybudovanou svou vlastní infrastrukturu na vysoké 

úrovni, 

- Vlastní režie je levnější než využití služeb externího dodavatele (platí 

hlavně pro velké společnosti), 

- Stávající prostředí v organizaci je velice specifické. Využití veřejného 

cloudu v návaznosti na takovéto prostředí by se tak prodražovalo, nebo by 

nebylo možné vůbec. [14]  
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2.4.3 Komunitní cloud 

V tomto případě jde o cloud využívaný předem definovanou komunitou. Například 

může jít o spolupracující firmy, které mají určitou komunitu vývojářů, kteří pracují na 

společném projektu a mají společná data. Komunitní cloud může být řízen organizacemi 

samotnými, nebo třetí stranou (obr. 7). [14] 

 

Obrázek 7 Outsourcovaný komunitní cloud [2] 

Na obrázku č. 7 je znázorněn outsourcovaný komunitní cloud. Jak je vidět, tak 

outsourcovaný komunitní cloud má dva bezpečností obvody. V jednom mraku se nachází 

implementace pro uživatele (pravý) a v druhém implementace pro provider. Oba 

bezpečnostní obvody jsou propojeny vazbou chráněné komunikace. Jak je patrné na 

obrázku č. 7, bezpečnost dat a jejich zpracování probíhá v externě komunikativním cloudu 

a závisí na síle a dostupnosti obou bezpečnostních obvodů zajištěné přes komunikační 

chráněné linky. Poskytovatel tedy přijímá odpovědnost chránit data a zabránit prolínání 

soukromých cloudových zdrojů jiným cloudovým zdrojům, které jsou mimo bezpečnostní 

obvod daného uživatele. Počet možných mechanizmů, jaké může poskytovatel použít pro 

zabezpečení, je celá řada od VPN nebo VLAN. 
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V rámci komunity o sobě uživatelé navzájem vědí. Komunitní cloud si zajišťuje 

komunita sama, jeden z členů nebo externí poskytovatel příp. kombinace předchozích 

(obrázek č. 7). Společnosti využívají komunitní cloud za účelem, aby si mezi sebou mohly 

z provozních důvodů v reálném čase vyměňovat informace, aby nebyl ohrožen jejich 

provoz či byznys. Od veřejného nebo soukromého cloudu se ten komunitní liší úrovní 

přístupu. [10] 

2.4.4 Hybridní cloud 

Hybridní cloud je složený z více různých cloudů, reprezentujících všechny druhy 

modelových variant. Organizace může typicky využívat různé typy vzájemně propojených 

služeb od různých cloudových poskytovatelů. Společnost může například provozovat ERP 

systém z veřejného cloudu a své „core business“ aplikace provozovat na cloudu 

soukromém. Přehledné grafické schéma na obrázku č. 8. 

 

Obrázek 8 Hybridní cloud [2] 

Obrázek č. 8 zachycuje přístupové body, do kterých vstupují cloudy, stejně jako 

připojení k síti mezi nimi. Bezpečnostní politiky, jimiž se řídí tok informací a přístup 
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k prostředkům, je realizován mnoha různými způsoby. Může to být na základě různé 

politiky, které mají nastavené jednotlivé cloudy mezi sebou. Navíc nejsou zobrazeny 

globální problémy, jako je správa identit a společných norem pro autentizaci a ochranu 

informací v rámci hybridního cloudu.  

Jako příklad lze tentokrát použít leteckou přepravu jako celek. Aerolinky pro svou 

potřebu sdílí informace, ale část těchto informací je zároveň zpřístupněna veřejnosti, aby 

mohla leteckou přepravu využívat (např. prodejci letenek). Dalším příkladem jsou vládní 

organizace, kdy každá část může využívat privátní cloud, mezi sebou napříč pak sdílí 

komunitní cloud a pro veřejnost zpřístupňují služby prostřednictvím veřejného cloudu. 

2.4.5 Výhody a nevýhody  

Základní výhoda cloud computingu spočívá především v ekonomické stránce. Není 

třeba investovat do drahé infrastruktury, odpadají starosti o nákup aktualizací a licencí pro 

softwarové vybavení, které značně zatěžuje firemní rozpočet. Dále není už potřeba fyzicky 

docházet na pracoviště kvůli správy IT vybavení, datových serverů a podobně. Díky cloud 

computingu vymizí starosti s opravou a obnovou hardwaru. Veškerý dohled nad 

potřebným hardwarem a softwarem přebírá poskytovatel, který má vše na starost. Uživatel 

už následně platí pouze za službu, kterou využívá případně u datových center za množství 

přenesených dat. [22] 

Veškerá aktivita od posílání dat po práci s aplikací v cloud computingu probíhá 

pomocí internetu. Pokud tedy dojde k náhlému přerušení připojení k internetu nebo 

administrativním potížím s poskytovatelem, je znemožněn přístup k aplikacím, proto je 

vhodné mít dvě nezávislé připojení. Ke ztrátě nebo zneužití dat, ale také může dojít 

neúmyslným nedopatřením, například chybou v systému nebo špatným nastavením 

přístupových práv. I přes to, že jsou data šifrována, stále mohou být zneužita. Toho je 

možné zneužít sofistikovanějším útokem, kdy jsou naše data tzv. odposlouchávána třetí 

stranou. Poskytovatelé mají často svou infrastrukturu rozmístěnou geograficky na různých 

místech. Svá datová centra mohou mít rozmístěna různě po světě, což může způsobovat 

pomalejší přístup dat k uživateli. Pokud je prioritou společnosti rychlá dostupnost dat s 

menším jak sekundovým zpožděním, je lepší zvážit investice do vlastních serverů ve 

společnosti, na kterých budou data uložena.  
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3 Analýza podniku  

Hlavním cílem analýzy podniku bude blíže přiblížit problematiku firmy v ICT a 

analyzovat tak jejich zásadní problémy co se týče vybavenosti od HW až ke SW. Jednou 

z možných konkrétních druhů analýz se nabízí analýza požadavků, která nám následně 

pomůže udělat si obraz o požadavcích kladených na službu, na základě 

vyhodnocení několika možných aspektů. 

3.1 Analýza požadavků 

Hned v úvodu by bylo vhodné si říci, co je to požadavek. Jednotná definice ani 

označení neexistuje. Existuje totiž několik zcela různých požadavků od business 

požadavku, uživatelského požadavku, softwarového požadavku, atd. Požadavek by měl být 

vždy hlavně identifikován, správně zdokumentován a vhodnou cestou sdílen. Pro přiblížení 

jsou níže popsány různé definice termínu požadavek. 

D1:  
 „Vše, co ovlivňuje rozhodnutí návrhu.“  

 
B. Lawrence (1997)  
 

D2:  
„Schopnost nebo podmínka vyžadovaná uživatelem k vyřešení problému nebo dosažení 

cíle.“  

„Schopnost nebo podmínka, kterou musí mít systém nebo komponenta systému, aby byla 

splněna smlouva, standart, zadání (specifikace) nebo jiný formálně dohodnutý dokument.“  

 „Zdokumentovaná reprezentace této schopnosti či podmínky (ad 1 a 2)“  

 
The IEEE Standart Glosary of SW Enfineering (1990)  
 

D3:  
 „Specifikace toho, co má být implementováno. Popis budoucího chování systému nebo 

vlastnosti či atributů systému. Může jít o omezení ovlivňující vývoj systému.“  

 
Sommervile and Sawyer (1997) 

Systematická analýza požadavků (requirements engineering) v systémovém a 

softwarovém inženýrství, pojímá ty úkoly, které vstupují do rozhodování o potřebách a 

podmínkách, které jsou kladeny na nový nebo změněný produkt. Také je potřeba zahrnout 
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protichůdné požadavky účastníků tzv. stakeholderů jako uživatelů, nebo jiných uživatelů 

využívající výsledný produkt.  Požadavek musí být proveditelný, měřitelný, testovatelný, 

musí se vztahovat ke konkrétnímu byznys požadavku, nebo příležitosti a také musí byt 

definovaný dostatečné detailně pro účely návrhu systému.  

Cílem mojí analýzy požadavků budou tedy tyto metody: 

- charakteristika firmy, 

- interview s uživatelem (majitel),  

- dotazník (Questionnaire),  

- analýza dokumentace a pozorování na pracovišti, 

- studium stávajícího IT vybavení,  

- JAD techniky (Joint Application Design), společný návrh aplikace. 

3.2 Charakteristika firmy  

Firma Impono s.r.o. je malou firmou, zabývající se hlavně zastiňovací a stínící 

technikou. Zaměstnává 10 zaměstnanců, z nichž 5 vyžaduje ke své každodenní činnosti 

počítač a část IT vybavení. Firma zaměstnává především projektanty, účetní a techniky, 

kteří se zabývají technickou instalací stínicí techniky. Projektanti pracují v kancelářských 

prostorách přízemí budovy, která slouží firmě jako místo působení a sídlo společnosti. 

Součástí budovy je rovněž autorizovaná prodejna a sklad. Účetní obrat firmy byl za rok 

2014 téměř 12 mil korun. Pro pochopení personálního složení firmy jsem sestavil schéma 

organizační struktury, která je zobrazena na obrázku č. 9. 
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Obrázek 9 Organizační struktura firmy [vlastní zdroj] 

3.3 Interview s uživatelem 

Po získání informací, čím se firma zabývá, charakteristice a její organizační 

struktuře, jsem se sešel s majitelem a jednatelem firmy Impono s.r.o. Cílem interview bylo 

získat důležité neverbální informace a posoudit, co je pro uživatele důležité a na co klade 

největší nároky. Majitel mi sdělil základní problémy ohledně financí a obav z pořízení 

plnohodnotného informačního systému za statisíce korun. Firma totiž nevydělává tolik, aby 

si mohla dovolit vývoj IS a už vůbec ho dále spravovat a renovovat v případě potřeby. 

Proto by chtěl najít jiné, levnější řešení, které ho nebude stát tolik energie, času a hlavně 

peněz.  

Po vysvětlení pojmu cloud computingu a jeho možnostech jsme došli k několika 

závěrům jak zefektivnit celkový systém firmy a dosáhnout tak vyšší bezpečnosti, kvality a 

flexibility stávajícího systému. 
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Hlavními požadavky majitele firmy jsou: 

- bezpečnost uložených dat,  

- minimalizace nákladů,  

- jednoduchost,  

- využití v mobilních a jiných dostupných zařízeních,  

- pravidelná záloha dokumentů.  

Na těchto základech vidí majitel firmy své možnosti v cloud computingu. Ovšem je 

nutno podotknout, že si není vědom vybavenosti IT, jakou firma disponuje a ani dalšími 

možnostmi, které cloud nabízí. 

3.4 Dotazník (Questionnaire)  

Zaměstnancům firmy byl poskytnut krátký anonymní dotazník, který nalezneme 

v příloze č. 1. Cílem bylo vyplnění 5 otázek za účelem zjištění povědomí o cloud 

technologii a jeho využití. Před dotazníkem jim byl pojem cloud computing objasněn a 

vysvětlen jeho princip. Dotazník vyplnilo 8 zaměstnanců v poměru 2 ženy a 6 mužů. 

Vyhodnocení dotazníku 

Z dotazníku jasně vyplývá, že při odpovědích na otázky nejsou zaměstnanci zcela 

jednotní. Co se týče cloud computingu, tak většina zaměstnanců tento pojem zná, ale 

neumí si pod tím představit konkrétní věc, neboli službu, kterou nabízí. Na otázku, zda by 

chtěli službu cloud computing vyzkoušet, převažovala odpověď 7:1 že ano, ale pokud by ji 

museli používat a pracovat s ní, tak už taková kladná odpověď nebyla. Je to také 

způsobené tím, že lidé mají chuť zkoušet nové věci, ale už nemají chuť se učit případně 

něco měnit na svém zaběhnutém postupu práce a bojí se radikálních změn.  

3.5 Analýza dokumentace a pozorování na pracovišti 

Významná část analýzy se věnovala také prostudováním dokumentů, informací a 

dat, se kterými firma pracuje. Firma momentálně nedisponuje úložným prostorem na 

databázovém či jiném serveru.   
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Spoléhá se pouze na velkokapacitní disky o velikosti od 250 GB až 500 GB, 

přičemž nejsou dále zajištěny proti poškození, závadě či výpadku. Všechna data, s kterými 

firma pracuje jsou pouze na HDD v PC.  

Jediná záloha, která probíhá, je manuální zálohování asistentkou na flash disk, 

případně na email. Jde převážně o zálohu pouze klasických dokumentů (doc, xlsx), šablon, 

obrázků a http odkazů. Navíc, jak jsem při pozorování zjistil, záloha se neprovádí 

pravidelně, jak by měla, ale nahodile, jak si asistentka vzpomene, případně když se ji zdá 

zaplněný disk. Projektant také spoléhá na výdrž HDD v PC, na kterém pracuje a 3D 

modely si nezálohuje, pouze ukládá do emailu.  

Co se týče ochrany dat a zabezpečení jejich ztráty, jsou tyto bariéry značně nízké a 

lehce překonatelné. Technické zabezpečení v případě odpojení el. Energie, není 

zabezpečeno žádným záložním zdrojem případně UPS, generátorem nebo podobně.  

Další velký problém vidím v evidenci nových zakázek, které nejsou vkládány do 

PC. Je sepsán pouze standartní formulář, kde je uvedeno jméno, příjmení a telefon 

zákazníka. Dále je vněm popsáno, o co má přesně zájem, případně konkrétní rozměry, 

hodnoty, termín zhotovení a cenová nabídka. Následně, až jsou všechny údaje vyplněné, je 

formulář (A4) vložen do šanonu a čeká na vyřízení.  

Problém ovšem nastává v případě, že se formulář založí na špatné místo, případně 

ztratí a tak je na zákazníka zapomenuto. Dalším problémem, kterého jsem si všimnul, je 

tzv. dlouhodobá zakázka. Zákazník si nechá nacenit například stahovací žaluzie, ale 

montáž hodlá realizovat až za 2 případně 6 a více měsíců, protože samotný dům ještě 

nestojí. Důvod takového jednání je například dřevostavba nebo domy na klíč, kdy je 

potřeba spočítat náklady a zahrnout je do hypotéky. Bohužel se stává, že se na takového 

zákazníka zapomene a tím pádem firma přijde o potencionální zisk, který mohla touto 

zakázkou získat. Dále bych se chtěl dostat k samotnému IT vybavení firmy.  
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3.6 IT vybavení  

V následující části popíšu aktuální IT vybavení firmy, s kterým pracovníci každý 

den pracují. Pracovníci na pracovních počítačích používají produkty informačních 

technologií na základní uživatelské úrovni vzhledem k náplni zaměstnání, vyjma 

konstrukčního softwaru AutoCAD a dalších speciálních návrhových programů na bázi 

CAD, případně ekonomického účetního software POHODA 2012. Na základní úrovni 

užívání používají zaměstnanci operační systém Windows XP Professional 2002, Windows 

7 64bit, kancelářský software Office 2007 a grafický software společnosti Adobe. Jako 

dalším zdrojem způsobu získávání informací, především technických dat a katalogových 

listů, je využíván Internet. Firma zaměstnává také jednoho externího IT pracovníka, který 

do společnosti dochází alespoň jednou měsíčně a jeho úkolem je základní údržba 

softwarového vybavení počítačů, kontrola licencí softwaru a zajištění bezproblémového 

provozu. Zaměstnanci jsou podle potřeby proškolováni na nových verzích a upgradech 

softwarového vybavení pomocí externích školících pracovníků, naposledy v programu 

AutoCAD a aktuálně novější verze kancelářského softwaru Office 2010.  

Počítače jsou k aktuálnímu datu (14. 12. 2014) zastaralé přibližně 3 až 5 let, 

především z ekonomických důvodů. Počítače firmy jsou vybaveny systémem Windows 

XP, 7 a 8. Je to především z již zmíněných finančních důvodů, ale tím hlavním důvodem je 

zachování funkčnosti a provozuschopnosti nezbytného softwaru, který firma využívá ke 

své každodenní činnosti a na němž závisí existence společnosti. Řada technických 

programů jsou nejlépe optimalizována pro kompatibilitu se systémem Windows 7, a dle 

jednatele společnosti, jsou tyto programy hůře optimalizovány pro novější systémy, což 

budeme muset vzhledem k naší implementaci brát v potaz. Avšak v současné době jsou i 

tyto programy vylepšovány, zdokonalovány a počítá se i s novějšími softwary. Firma 

Impono s.r.o. zvažuje, podle vyjádření jednatele, přechod v blízké budoucnosti na novější 

operační systém, ale vzhledem k novému operačnímu systému Windows 8 je zatím 

skeptická a vyčkává na aktuální situaci nabídek z cenového hlediska. 

Kancelářské programy firmy jsou již také zastaralé, firma stále používá systém 

Office 2007, který splňuje nezbytné požadavky, nicméně dle mého názoru by bylo vhodné, 

co nejrychleji přejít na novější verzi Microsoft Office. Zde vydanou investici vidím v 
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návratnosti ve smyslu zvýšení bezpečnosti a stability celého systému. Pokud firmu 

cloudové služby nezaujmou, navrhuji bez ohledu na implementaci cloudu novější verzi 

systému Office 2010 případně Office 2013, který má technologii cloud implementovanou.  

Firma používá rovněž některé produkty společnosti Adobe, především volně 

dostupný Adobe Reader verze XI a Adobe Photoshop CS5, který je používán nepravidelně. 

Jako ochranu počítačů a software je používán antivirový software Eset NOD32. Další 

softwarové vybavení je typem freeware, kde můžeme zahrnout již zastaralý internetový 

prohlížeč Internet Explorer verze 8, program na čištění dočasných souborů CCleaner ve 

verzi 4 nebo komunikační program Skype verze 6 ke kontaktování firemních partnerů v 

rámci úspor financí.  

Dále je používán účetní a mzdový systém MZDY, který není nijak zálohován, a 

jednotlivá data jsou uložena na harddisku PC. Ohledně evidence příjmů a výdajů se 

používá software KOPR, který má částečné zálohování, ovšem toto zálohování neprobíhá 

automaticky, nýbrž manuálně uživatelem.  

Celková záloha veškerých dat ve firmě není nijak ošetřena a je fyzicky uložena na 

diskových polích počítačů. Jediný software, který firma využívala na pravidelnou zálohu 

dat je Cobian Backup ve verzi 6.0 application and service mode 2000-2004. Jednalo se o 

bezplatný program, který umožňoval načasovat zálohování na FTP server či síťový disk. 

Bohužel, vzhledem ke stáří a verzi programu, je nefunkční a nelze obnovit. Ostatní 

softwarové vybavení je užíváno zřídka, proto s ním nebudeme počítat v následném návrhu 

řešení implementace cloudu. Konkrétní specifikaci celkového HW a SW ve firmě, 

naleznete v tabulkách č. 1 a č. 2. 
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Tabulka 1 Vybavení firmy HW a SW [11] 

Hardware Specifikace 
Pracovní stanice 1 Intel core i3 2120 CPU 3.30 GHz, RAM 

4GB, HDD 500GB 

Pracovní stanice 2 Intel core i2 CPU 2 GHz, 800 MHz FSB, 

RAM 0,99GB, HDD 250GB 

Pracovní stanice 3 Procesor AMD x3 4850 CPU 2,1Ghz,   

RAM 2GB, HDD 250GB 

Notebook Lenovo B50-30 Intel Dual Core N2830 CPU 2,4 GHz, 

RAM 2GB, HDD 500GB 

Notebook HP Intel Pentium Core N3540 CPU 2,66 GHz, 

RAM 4GB, HDD 500GB 

Apple iPad ME279SL/A Dvoujádrový čip A7 64bit M7 koprocesor, 

RAM 1GB, HDD 16GB 

Software  Specifikace 
Pracovní stanice 1 Win professional 7 64 bit, servis pack 3 

Pracovní stanice 2 Win XP professional 2002, servis pack 1 

Pracovní stanice 3 Win professional 7 64 bit, servis pack 1 

Notebook Lenovo B50-30 Win professional 7 64 bit, servis pack 3 

Notebook HP Win professional 8 64 bit, servis pack 3 

Apple iPad ME279SL/A Mobilní operační systém iOS 8 

 

 

Tabulka 2 Aktuální používané softwarové programy [11] 

Microsoft Office 2007 Cobian Backup 6.0 2004 

AutoCAD 2007 Eset NOD32 

Pohoda 2012 Mzdy 4.1 2008 

Adobe Photoshop CS5 Kopr 2.0 2006 

Internet Explorer 8 Ccleaner 4.0 

Adobe Reader verze XI Skype 6.0 
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3.7 JAD techniky 

Jako poslední bod analýzy požadavků, následoval společný brainstorming se všemi 

zaměstnanci firmy a jeho majitelem. Tato metoda je velmi efektivní, protože jednotliví 

zaměstnanci můžou sdělit své potřeby a nastínit, co od cloudu očekávají.  

Po společném workshopu, kde také proběhla diskuze na stávající vybavení a 

individuální konzultace, bylo definováno několik hlavních požadavků na budoucí 

infrastrukturu. 

- bezpečnost uložených dat,  

- správa emailů,  

- minimální náklady,  

- jednoduchost,  

- uživatelsky přívětivé prostředí,  

- komunikace,  

- sdílená databáze skladových položek,  

- využití v mobilních zařízeních,  

- prostředí v českém jazyce,  

- pravidelná záloha dokumentů,  

- vzdálená správa PC. 

Jelikož firma nedisponuje vlastním serverovým zařízením, na kterém by bylo 

možné vytvořit novou infrastrukturu s výše uvedenými požadavky, proto jsem navrhl 

využít cloud computingové služby. Na českém trhu již nabízí cloudové služby několik 

distributorů jako je například společnosti IBM, GTS, mobilní operátoři T-Mobile, 

Vodafone,O2 a mnoho dalších. Ostatní důvody, díky kterým se firma rozhodla přejít na 

cloud computing, jsou vypsány níže.   

- bezpečnost uložených dat, - vzdálená správa, 

- náklady budou závislé na počtu uživatelů, - synchronizace zařízení, 

- nižší náklady na pořízení, - stálá technická podpora, 

- efektivnější využití, - komunikační služby, 

- české prostředí, - velikost úložného prostoru. 
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4 Návrh vhodné cloudové služby 

Na základě informací, které byly získány za pomocí analýzy požadavků, je možné 

vypozorovat současný stav malých podniků, které bojují s bezpečností svých dat, ale i 

finanční politikou IT služeb. Tyto podniky mají mnoho společného a jejich cíl se ve 

většině případů neliší. Chtějí mít pod kontrolou svá data, ale zároveň požadují 

zabezpečení, které jim zaručí, že se data neztratí nebo nebudou zneužita ve prospěch 

jiných. [26] 

Cílem bude navrhnout vhodnou cloudovou službu, která bude splňovat aspekty, 

které byly stanoveny při analýze požadavků dané firmy. Potřebujeme tedy zajistit 

konkrétně tyto hlavní body: 

- Dostatečný úložný prostor, 

- Zabezpečení dat,  

- Vzdálenou správu PC.  

Proto, abychom vybrali vhodnou cloudovou službu na základě jednotlivých 

parametrů, budeme muset využít vícekriteriální analýzy, která nám jednotlivé služby mezi 

sebou porovná.  

V našem konkrétním případě bychom měli ovšem vzít v potaz možná rizika, která 

jsou s návrhem cloudové služby spojeny.  V první řadě musíme najít službu, která zajistí 

aktivum. Vše, co má pro firmu nějakou hodnotu, by mělo být odpovídajícím způsobem 

zajištěno. Dále to můžou být hrozby, které naruší důvěryhodnost, integritu a dostupnost 

aktiva. Musíme zajistit, že budoucí poskytovatel bude mít dostatek licencí a oprávnění pro 

provozování cloudové služby a zároveň bude splňovat předem daná kritéria. Poskytovatel 

nám musí zajistit integritu a dostupnost dat. Nesmí po ukončení provozování cloudové 

služby dále s daty nakládat či dokonce zveřejňovat a musí zajistit, že tato data nebudou 

dále dostupná pro osoby, které by je mohly případně zneužít. Jedná se o mezinárodně 

platný standard ISO/IEC řady 2700. 
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4.1 Vícekriteriální analýza  

Vícekriteriálnost představuje podstatný rys rozhodování jak ve sféře ekonomické, 

tak sociální, politické, vojenské apod. Rozhodovacími procesy se nejčastěji rozumí řešení 

problémů s více než jednou možností řešení. Řešením vícekriteriální rozhodovací úlohy se 

rozumí postup, který vede k nalezení „optimálního“ stavu systému vzhledem k více než 

jednomu uvažovanému kritériu. Takový postup se nazývá rovněž vícekriteriální 

optimalizace. Vzájemně provázané činnosti tvořící náplň rozhodovacích procesů lze 

charakterizovat jednotlivými složkami (prvky, fázemi, etapami apod.). [9] Prvky 

vícekriteriální rozhodovací soustavy jsou zejména tyto body: 

- cíl rozhodování, 

- subjekt a objekt rozhodování, 

- kritéria, 

- varianty, 

- stavy světa. [9] 

Cílem rozhodování rozumíme určitý budoucí stav systému vyplývající z nutnosti 

uspokojit určité potřeby nebo plnit jisté funkce. Cíle se má dosáhnout realizací některé 

z variant rozhodování. Cíl rozhodování se obvykle hierarchicky rozkládá do dílčích cílů, 

které se transformují do podoby rozhodovacích kritérií. [21] 

Vícekriteriální analýzu musíme rozdělit v našem případě do následujícího postupu 

práce. Nejdříve stanovíme podle kvantifikovatelnosti kritéria na základě kvalitativních 

informací. Stanovíme si jednotlivé varianty cloudových úložišť, které podrobíme daným 

kritériím. Bude se jednat o model vícekriteriální analýzy variant. Množina přípustných 

řešení bude konečná a každá varianta bude hodnocena podle několika kritérií. Půjde o 

bodové ohodnocení v rozsahu 0 až 100 stanovené na základě rešerše cloudových úložišť a 

vlastního úsudku autora, který bude přihlížet k výsledkům v analýze požadavků. Následně 

pomocí ordinálního párového porovnání odvodím váhy kritérií. Provedu celkový bodový 

součet kritérií a stanovím jednotlivé váhy. Ty pak následně vynásobím danými body a 

vypočtu celkovou hodnotu pro danou variantu. Která z nich bude mít největší hodnotu, 

vítězí, a bude zvolena jako cloudové úložiště.  
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4.2 Výběr vhodného úložiště  

Výběr vhodného úložiště dat a informací vybereme pomocí vícekriteriální analýzy. 

Předmětem vícekriteriální analýzy variant je uspořádat subjekty (poskytovatele, softwary, 

značky, apod.), které jsou předmětem testování, podle zvolených kritérií (stanovených 

autorem) do tabulky závěrečného pořadí, ze které je patrné umístění subjektů.  

Výběr správného úložiště bude mít za následek, lepší bezpečnost dat, přístup 

k datům a možnost obnovy dat po havárii. Po dohodě s majitelem hledáme dostupnou 

kapacitu 1 TB (terabyte) pro jednoho uživatel PC. Je to dostatečná velikost úložného 

prostoru na začátek. Ve většině případů lze stejně tuto kapacitu u poskytovatele rozšířit, a 

tak nejsou nutné obavy z nedostatků volného místa. Testované subjekty představují šest 

nejznámějších a nejpopulárnějších datových úložišť, která působí v současné době na trhu. 

Testovány byly následující cloudové úložiště. 

- OneDrive, 

- Mega, 

- Copy, 

- Dropbox, 

- SpiderOak, 

- SugarSync. 

Konkrétní popis a vlastnosti datových úložišť jsou popsány v příloze č. 2. 

Podstatou této analýzy jsou kritéria. Tato kritéria jsou stanovena autorem na 

základě informací, které čerpal z odborných článků a dokumentace, přičemž rozhodl 

z vlastního uvážení o zvolení následujících kritérií.  

- K1: cena/rok, 

- K2: čtení a tvorba dokumentů, 

- K3: synchronizace,  

- K4: vzhled, 

- K5: jazyk, 

- K6: bezpečnost, 

- K7: podpora aplikací.  
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K1: Cena - kritérium je uváděno na základě aktuálních cen, které poskytovatel 

nabízí pro kapacitu 5T (terabyte) v rámci 5 uživatelů. Vždy se jedná o celkovou cenu za 

využití služeb na 1 kalendářní rok. Následně je částka převedena na koruny české podle 

aktuálního kurzu cizí měny. Všechna úložiště se za různě vysoké částky dají navýšit, to ale 

není předmětem tohoto kritéria. Kritérium je hodnoceno bodovým ohodnocením v rozsahu 

50-100, kdy hodnota 100 představuje nejlevnější a hodnota 50 nejdražší cenu na trhu.  

K2: Čtení a tvorba dokumentů - další kritérium, které bylo autorem vybráno, má 

zjišťovat, zdali je možné v datovém úložišti soubory nejen ukládat, ale také je vytvářet. 

Jedná se o soubory běžného kancelářského typu jako: tabulkový editor, textový editor, atd. 

Hodnota je následně uvedena bodově v rozmezí od 1 do 100, přičemž 100 označuje 

hodnotu vynikající a hodnota 1 nedostačující. 

K3: Synchronizace - zkoumá se možnost čtení dokumentů na různých platformách, 

ale také jejich tvorba a rychlost sdílení nových dokumentů z různých druhů platforem např. 

mobilní telefon, iPad, PC atd. Dále možnost přístupu do úložiště z kteréhokoliv místa, kde 

je stabilní připojení k internetu. Synchronizace je ohodnocena bodově v rozmezí od 1 do 

100, přičemž 1 označuje, že aplikace není kompatibilní a nelze ji synchronizovat na další 

přenosné zařízení a hodnota 100 vyjadřuje širokou kompatibilitu na všech druzích 

operačního systému a jiných například mobilních zařízení.  

K4: Vzhled - v tomto kritériu jsem zhodnotil nejen vzhled, ale také intuitivní 

rozložení tlačítek, navigaci, snadnou orientaci apod. Čím nižší je hodnota v tomto kritériu, 

tím složitější je orientace a složení jednotlivých prvků (rozsah od 1 do 100).  

K5: Jazyk – cílem tohoto kritéria je určit, zdali je cloudové řešení možné využívat 

také v českém jazyce. Pomocí hodnoty 100 je vyjádřeno, že je podporována čeština. Pokud 

je u tohoto kritéria hodnota 50, znamená to, že čeština podporována není a uživatel se tedy 

musí spokojit s angličtinou nebo jiným světovým jazykem. 

K6: Bezpečnost – jde o hodnocení celkového zabezpečení dat. Zjišťoval jsem, jak 

jsou data šifrována, zda existuje možnost funkce backup a jaká je rychlost obnovy dat při 

havárii. Hodnocení proběhlo v rozmezí od 1 do 100, kdy vyšší hodnota je nejlepší 

zabezpečení a naopak.  
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K7: Podpora aplikací – posledním kritériem je možnost rozšíření cloudového 

úložiště o další podpůrné aplikace, které jsou vzájemně propojeny, sdílejí stejná data nebo 

má uživatel možnost měnit prioritu čtení/vytváření dokumentů ostatním uživatelům, kteří 

využívají cloudového úložiště. Pokud poskytovatel tedy nabízí další aplikace jako je správa 

uživatelů, MSproject a další, je ohodnocena tato služba hodnotou 100. Jestliže ovšem 

nenabízí tyto možnosti, tak je hodnocena hodnotou 1.  

Po výběru úložišť a stanovení konkrétních kritérií byla vytvořena přehledná tabulka 

č. 3 s konkrétními hodnotami, která vypadá následovně. 

Tabulka 3 Přehledná tabulka aktuálních hodnot [vlastní zdroj] 

Název Cena/rok 

(Kč) 

Čtení, 

vytv.dok 

Synchro. Vzhled Jazyk Bezpečnost Pod. 

aplik. 

OneDrive 17978 100 100 70 100 100 100 

Mega 16558 70 80 60 100 100 1 

Copy 12650 80 80 60 50 80 1 

Dropbox 15180 100 100 80 100 80 100 

SpiderOak 16319 80 70 30 50 100 1 

SugarSync 20240 100 90 30 50 80 100 

 

V tabulce č. 3 je přehled hodnot, které konkrétně specifikují číselnou hodnotu 

jednotlivého kritéria. Jde tedy o 6 různých poskytovatelů cloudových úložišť a následně o 

zobrazení 7 kritérií, které jsem stanovil na základě analýzy požadavků. Dále je graficky 

znázorněná priorita jednotlivých kritérií v párovém srovnání.  
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Tabulka 4 Párové srovnání [vlastní zdroj] 

Hodnoty obsažené v tabulce č. 4 jsou vzájemně porovnávány každá s každou. 

Výsledek srovnání mezi dvěma kritérii je vždy uveden do pole uprostřed. Tímto postupem 

se nakonec porovnávají všechna kritéria mezi sebou, přičemž je zcela na autorově úsudku, 

které kritérium nad jiným upřednostní. Řídí se ovšem z poznatků analýzy firmy a jejich 

výsledným požadavkům, na které kladou důraz.  

Tabulka 5 Četnost výskytu a váha kritérií [vlastní zdroj] 

Kritérium Výskyt Podíl 

K1 4 0,2 

K2 2 0,1 

K3 2 0,1 

K4 1 0,05 

K5 4 0,2 

K6 6 0,3 

K7 1 0,05 

Souhrn 20 1 
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V další tabulce č. 5 je zobrazen výskyt jednotlivých kritérií. Nejčastěji jsou 

upřednostňována kritéria K6, K1 a K5. Z toho plyne, že záleží na úrovni bezpečnosti dat v 

cloudové službě a výsledné cenové nabídce. Jako další se umístil jazyk, který specifikuje, 

zda má služba možnost prostředí v češtině nebo nikoliv.  

Následující tabulky zobrazují závěrečný výstup vícekriteriálního rozhodování 

s konkrétními hodnotami a celkovým výsledkem. Tabulka č. 6 znázorňuje konkrétní 

bodové ohodnocení jednotlivých zástupců cloudových úložišť na základě kritérií. Je 

spočítán aritmetický průměr každého kritéria pro vyjádření hodnoty, která vyjadřuje 

typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Následně jsem vypočetl celkový součet 

pořadových čísel, pomocí něhož se určily váhy kritérií. V tabulce č. 7 jsem kritéria 

vynásobil bodovým ohodnocením a vyšla mi konkrétní hodnota pro danou variantu a dané 

kritérium. V posledním tabulce č. 7 jsem už jen sečetl celkový součet čísel dané varianty a 

určil pořadí na základě největší hodnoty.  
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Tabulka 6 Celkové bodové ohodnocení včetně vah kritérií [vlastní zdroj] 

Název K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

OneDrive 60 100 100 70 100 100 100 

Mega 70 70 80 60 100 100 1 

Copy 100 80 80 60 50 80 1 

Dropbox 90 100 100 80 100 80 100 

SpiderOak 80 80 70 30 50 100 100 

SugarSync 50 100 90 30 50 80 100 

Průměr 75 90 85 60 75 90 100 ∑čísel 

∑ poř.čísel 450 530 520 330 450 540 402 3123 

Váhy 

kritérií 

0,144 0,169 0,166 0,105 0,144 0,172 0,097 1 

 

Tabulka 7 Konečná tabulka s výsledným pořadím [vlastní zdroj] 

Název K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Celkový 

součet 

Pořadí 

OneDrive 8,65 16,97 16,65 7,40 14,41 17,29 9,70 91,07 2. 

Mega 10,09 11,88 13,32 6,34 14,41 17,29 0,10 73,42 3. 

Copy 14,41 13,58 13,32 6,34 7,20 13,83 0,10 68,78 5. 

Dropbox 12,97 16,97 16,65 8,45 14,41 13,83 9,70 92,99 1. 

SpiderOak 11,53 13,58 11,66 3,17 7,20 17,29 0,10 64,52 6. 

SugarSync 7,20 16,97 14,99 3,17 7,20 13,83 9,70 73,07 4. 
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4.2.1 Vyhodnocení cloudových úložišť  

Výsledná tabulka č. 7 nám ukazuje jednotlivá pořadí, jak se datové úložiště 

umístily. Na prvním místě skončilo datové úložiště Dropbox. Důvodem, proč se umístil na 

prvním místě je fakt, že má velmi dobrou strukturu, a to jak po bezpečnostní, tak i 

synchronní stránce. Dropbox je také kompletně v češtině a používá dostatečné zabezpečení 

vašich dat a to na všech synchronizačních klientech Linux/Windows/Mac. Další výhodou 

je pořizovací cena a tvorba nových dokumentů v různých prostředích na webhostingu 

s podporou PHP. Dále nabízí široké možnosti v okruhu správy dat, povolení přístupů 

k datovým soborům jednotlivým uživatelům a širokou základnu podpůrných aplikací.  

Na druhém místě se umístilo cloudové úložiště s názvem OneDrive. Jeho hlavními 

přednostmi jsou skvělé webové rozhraní pro Windows a soubory jsou téměř okamžitě po 

nahrání k dispozici na vašem počítači, smartphonu, tabletu a internetových stránkách. 

Tento produkt bych doporučil převážně uživatelům, kteří upřednostňují softwary 

Windows. Mezi zásadní výhody patří klientské aplikace pro Android, iOS, Windows, 

Linux i Mac OS X, což zejména ve srovnání s ostatními přináší konkurenční výhodu ve 

prospěch OneDrive. Bohužel jeho cena je poněkud vyšší a k tomu nepomáhá ani většinová 

orientace pro aplikace Microsoft Office, proto bych doporučil toto úložiště spíše větším a 

rozsáhlejším firmám, které mají více jak 20 zaměstnanců.  

Na třetím místě a zároveň posledním, které v mé diplomové práci vyhodnotím je 

cloudové úložiště Mega. Největší výhodou oproti prvním dvou cloudovým úložištím je 

silná a nepřetržitá ochrana soukromí. Nazývá se to šifrování řízené uživatelem (UCE) a 

děje se automaticky. Na rozdíl od průmyslové normy, kde je držitelem dešifrovacího klíče 

poskytovatel cloudového úložiště, u Mega řídíte šifrování vy, vy držíte klíče a vy 

rozhodujete o tom, komu udělíte nebo zakážete přístup k vašim souborům, bez jakékoliv 

potřeby instalovat riskantní software. Vše se děje ve vašem internetovém prohlížeči. 

Cloud Mega je teprve na začátku. V budoucnosti ovšem nabídne UCE ve vašem 

prohlížeči pro celou řadu aplikací bez nutnosti instalace čehokoliv dalšího. Zatím, ale 

neumí tato technologie ochránit vaše e-maily, hovory, zprávy i streamování videa. Proto 

bych ho doporučil pouze jako úložiště zálohovaných dat. Nabízí případně synchronizační 

aplikaci na mobilní a webové prohlížeče.  
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Bohužel cena je ovšem vyšší než nabízí konkurence a funkcionalita je značně nižší 

než u ostatních vzhledem k postupnému vývoji cloudového úložiště Mega. Jinak nabízí pro 

méně náročné zákazníky dostatečné webové rozhraní s dostatečnou kvalitou a 

synchronizací. 

4.3 Vzdálená správa PC  

Nástroje týkající se vzdálené správy počítačů a podpory uživatelů mají ve zvyku 

využívat hlavně velké korporace se stovkami či dokonce tisíci spravovaných počítačů. 

Cloudové řešení však tyto nástroje přináší i do podstatně menších firem, kde ale mají také 

své opodstatnění. 

Zejména malé a střední firmy potřebují využít zaměstnance na maximum, jejich 

počítače tak musí být vždy v pořádku s dostatečným výkonem a rychlým připojením 

k internetu. Cloud do vzdálené správy počítačů vlastně přináší jednu z největších výhod. 

Z principu je totiž každá cloudová služba dostupná odkudkoliv z internetu, tedy i bez 

nutnosti využívat nějaké VPN, nastavovat firemní firewally atd. Cloudovým nástrojům pro 

správu je tak jedno, jestli se spravovaný počítač nachází ve firemní síti, využívá mobilní 

připojení anebo používá třeba veřejné Wi-Fi v nějaké restauraci či hotelu. A to považuji za 

jeho zároveň největší sílu. Snižuje se také riziko, že možnost poskytnutí vzdálené podpory 

nebo třeba vzdálené instalace nového programu omezí výpadek nějakého hardwaru či 

softwaru ve firmě, případně nechtěný zásah uživatele například do nastavení VPN. [4] 

Současné cloudové nástroje pro vzdálenou správu přitom nabízejí možnost 

poskytovat uživatelům na dálku plnohodnotnou podporu včetně zobrazení jejich 

uživatelské plochy, možnosti jednoduše zjišťovat hardwarové konfigurace jednotlivých 

spravovaných stanic, vzdáleně kontrolovat aktuálně nainstalovaný software i aktualizace 

systému. Samozřejmostí je schopnost vzdáleně instalovat na koncové stanice nový 

software. [4] 

4.3.1 Cloudová správa ve firmě  

Cloudová správa počítačů však ani zdaleka není určena jen pro firmy, jejichž 

zaměstnanci jsou často mimo firmu a potřebují se vzdáleně připojit na svůj PC, případně 
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získat firemní data. Stejně jako cloudové alternativy jiných programů, tak i zde dokáže 

oslovit tím, že firma nemusí investovat do žádného serverového hardwaru ani softwaru a 

že získává vše ve formě služby s garantovanou dostupností. Cloudové nástroje pro správu 

jsou sice možná méně komplexní než jejich plnohodnotné serverové alternativy, ale zase 

jsou nabízeny za cenu, která je umožňuje využít i v malých a středních firmách, třeba i bez 

vlastního IT oddělení. [27] 

Toto chování přesně odpovídá našemu profilu firmy Impono s.r.o. Majitel firmy 

chce najmout externího administrátora, který už nemusí do firmy fyzicky jezdit a může 

většinu potřebných úkonů provádět na dálku prostřednictvím cloudového 

administrátorského rozhraní. Tato možnost následně poskytne administrátorovi základní 

přehled o tom, jak na tom jednotlivé počítače jsou a co je na ně potřeba doinstalovat, 

aktualizovat, případně opravit. Výhodou cloudu je navíc fakt, že administrátor může 

provádět údržbu počítačů i mimo pracovní dobu firmy ovšem za předpokladu, že jsou 

pracovní stanice zapnuté a připojené k internetu. Velkou výhodou cloudových nástrojů pro 

správu je také rychlost jejich nasazení. Od chvíle, kdy  firma identifikuje potřebu počítače 

vzdáleně spravovat do jejich nasazení, stačí jen pár desítek minut. Během toho si firma 

službu zřídí a nainstaluje na koncové stanice potřebný ovládací software, který pak umožní 

šifrovanou komunikaci se servery v cloudu, kde už běží veškerý potřebný software.   

Budeme se tedy zajímat o infrastrukturu jako službu, která poběží v soukromém 

cloudu. Měla by nám poskytnout tyto body: 

- správu všech PC ve firmě, 

- monitoring,  

- pravidelné aktualizace aplikací, 

- kontrola hardwaru,  

- zabezpečení dat, 

- správa operačního systému,  

- šifrování dat, 

- okamžité vyúčtování,  

- mobilita, 

- smlouva o školské licenci SLA.  
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4.3.2 Výběr vhodné služby pro vzdálenou správu PC 

Z výše uvedených konkrétních požadavků máme ucelenou představu o tom, jak by 

služba měla pracovat a co by měla obsahovat. Co nás, ale taky bude zajímat, je výsledná 

cena a jazykové prostředí pro celkovou správu PC. Měli bychom upřednostnit službu, která 

hlavně podporuje operační systémy Windows 7 a podobné aplikace s kterými Microsoft 

pracuje. 

Stejně jako u veřejných cloudů se poskytování výpočetních služeb v privátních 

cloudech děje prostřednictvím webového rozhraní, má samoobslužný charakter a řídí se 

zásadou placení za odebrané služby. Pokud uvažujete o provozování privátního cloudu, 

potřebujete software pro jeho správu, který umožní vytvořit virtualizovaný pool 

výpočetních prostředků, poskytne do něj přístup koncovým uživatelům a zvládne 

přidělování zdrojů, jejich zabezpečení, sledování využití a účtování. 

Dnes existuje celá řada aplikací pro správu PC, a proto bylo potřeba vybrat 

vhodného kandidáta, který splní všechny požadavky a zároveň se bude zamlouvat cenově 

majiteli firmy. Vybral jsem 3 cloudové služby na vzdálenou správu PC, které splňovaly 

předem dané podmínky na základě interview s majitelem firmy a dopředu zjistitelné 

cenové nabídky. Následovala prezentace a popis vlastností jednotlivých cloudových služeb 

a jejich následných výhod či nevýhod. Jednotlivé cloudové služby a jejich popis naleznete 

v příloze č. 2 a č. 3. Po přednesení návrhu a prezentaci tří zástupců, které jsem zvolil pro 

firmu jako nejvhodnější, se vedení rozhodlo pro cloudovou platformu Windows Intune od 

společnosti Microsoft. Přehledná tabulka č. 8 dokládá konkrétní specifikaci vzdálené 

správy v cloud computingu.  

Tabulka 8 Specifikace vzdálené správy v cloudu [vlastní zdroj] 

Název Cena/rok Rozšířené 

aplikace 

Zkušební 

verze 

Využitelnost 

aplikace 

Novell cloud manager 3830 Kč Ne Ne 80% 

Windows Intune 3360 Kč Ano v ceně Ano 30 dní 90% 

Forpsi cloud 4500 Kč Ne Ano 30 dní 50% 
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Hlavní důvodem přijetí této varianty byla vysoká podobnost s již používaným 

softwarovým řešením, které firma používá a možnost si nejprve službu vyzkoušet po dobu 

30 dní zdarma v plné verzi. Cílem majitele firmy je, aby počítače, na kterých pracují jeho 

zaměstnanci, optimálně fungovaly a byly zabezpečeny, ať už pracují na pobočce, doma 

nebo na cestách. Momentálně totiž neměl centrální nástroje pro správu všech počítačů a 

bylo tak nutné, aby najatý IT specialista oběhal všechny počítače zvlášť a spravoval 

například aktualizace, service pack či antivirové programy atd. Tím pádem se zvyšoval čas 

i peníze za najmutí IT specialisty a celkově toto řešení nebylo dostatečně produktivní. 

Windows Intune proto zajistí správu a zabezpečení počítačů, dále upgrade 

aktuálních aktualizací pro operační systémy Windows a to vše v jednom předplatném. 

Následně tak IT specialista centrálně spravuje veškerou infrastrukturu od HW až po SW 

přes svůj webový prohlížeč a má tak všechno pod kontrolou. Může spravovat i bránu 

firewall, aktualizace atd., bez ohledu na to, kde se zrovna nachází. Postačí mu jen připojení 

k internetu. Náhled na tuto webovou aplikaci nalezneme na obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10 Webová aplikace Windows Intune [24]  
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Windows Intune také nabízí centrální ochranu před škodlivým softwarem díky 

podpůrným aplikacím v ceně služby. Tato služba dokonce sama upozorní IT specialistu 

pomocí emailu, že hrozí na některém z firemních PC nebezpečí či chybí aktualizace a on 

tak může včas předcházet budoucím problémům. Je také možnost dokoupení aplikace 

Optimization Pack pro šifrování diskových polí z hlediska lepší ochrany firemních dat. 

Poslední velkou výhodou je možnost rozšiřitelnosti do budoucna o plnohodnotnou 

výpočetní infrastrukturu a také okamžitý InterControl portál, o měsíční reporting a 

fakturaci, což znamená, že zákazník má k dispozici transparentní přehled o smlouvě a 

může si vždy prohlédnout její příslušné aspekty. InterControl portál přináší do vztahu 

přidanou hodnotu a zaručuje 100% přehled o spravovaném prostředí. 

Nedílnou součástí musí být taky smlouva SLA (service level agreement). Označuje 

smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem služby a jejím zákazníkem. Tato smlouva vymezí 

jasná pravidla, kdo a jak se bude o produkt dále starat, jak jej používat a jeho cenu. 

Smlouva by měla obsahovat minimálně tyto základní body: 

- strany kontraktu,  

- popis služby,  

- jak dlouho bude služba poskytována, 

- uživatelská podpora, kontakty a eskalační mechanismus, 

- výkon služby,  

- správa změn, zabezpečení a návaznost služby, 

- cena služby, 

- revize a metriky služby, 

- dodatky kde smlouvě. 

Výše uvedené body by měly zajistit dobrou kompetenci v poskytování služby a 

jasně vymezená pravidla pro správu a celkovou funkci cloudové služby pro vzdálenou 

správu PC.   
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5 Verifikace navržené cloudové služby 

Pod slovem verifikace (z latinského verum facere) se skrývá ověřování a kontrola 

pravdivosti výroků či jejich celkový význam. V posledním bodě mé diplomové práce se 

pokusím vyhodnotit jednotlivé požadavky a zjistit, zda jsem všechny do posledního splnil. 

Navrhl jsem tedy vhodné cloudové úložiště Dropbox a vybral cloudovou aplikaci pro 

vzdálenou správu PC s názvem Windows Intune od společnosti Microsoft. 

Následně se pokusím cenově vyčíslit roční náklady na vybrané cloudové služby a 

zhodnotit celkovou výhodnost při pořízení těchto služeb. Mělo by to být vodítko pro ty, co 

stále otálejí s pořízením cloud computingu ve své firmě a jsou zastánci jiných metod pro 

zabezpečení firemních dat a správy jejich systémů.  

V poslední části verifikace nastíním budoucnost cloud computingu a podložím 

soubor činností, které byly nutné k vypracování celkového znění diplomové práce. Jelikož 

se stále tato metoda vyvíjí, není nikdy vhodné nové řešení, které ušetří firmě nemalé 

finanční prostředky a taky bude chránit tolik důležitá firemní data.  

5.1 Vyhodnocení požadavků  

Na základě analýzy vybrané firmy a pochopení její vnitřní struktury bylo navrženo 

řešení, které zkvalitní komunikaci a předávání informací napříč zaměstnanci. Toto řešení 

pomůže zejména vedení a technickým pracovníkům, u nichž existuje riziko dezinformace 

mnohdy zásadních informací nutných pro vykonávání práce, z důvodu migrace 

zaměstnanců daleko mimo sídlo firmy. Následně se zaměstnanci nemůžou dostat k 

potřebným informacím a jsou nuceni se spojit se sídlem firmy, které jim potřebné 

informace sdělí -například přes telefon či email. Jedná se převážně o typ informací 

týkajících se zákazníků, jako jsou faktury, cenové nabídky, montážní plány atd.  

Řešením by mělo být zavedení cloudového úložiště. Vícekriteriální analýzou těchto 

služeb na trhu a na základě požadavků byla z této nabídky vybraná služba Dropbox. Služba 

Dropbox poskytne zaměstnancům a majiteli firmy především dostatečnou úložnou 

kapacitu na sv data a informace, ale především okamžitý přístup k těmto datům odkudkoliv 
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pomocí internetu. Další velkou výhodou bude jeho jednoduchost a rychlost sdílení dat 

v reálném čase. Velmi praktické a využitelné bude vytváření jedinečného odkazu, který 

povede na konkrétní soubor nebo dokument, případně celou složku, což umožní sdílet data 

i uživateli, který účet u Dropboxu nemá. Nechybí, ale také služba backup, která umožní 

zpětný přístup k předešlým verzím úložného souboru. Cílem tedy bude lepší a efektivní 

využití času, datového prostoru a zabezpečenému přístupu ke svým datům. Jak může 

vypadat vizualizační prostředí aplikace Dropbox, nám ukazuje následující obrázek č. 11. 

 

Obrázek 11 Vizualizační prostředí Dropboxu [28] [7] 
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Druhým cílem návrhu cloudové služby byla vzdálená správa PC. Majitel firmy 

požadoval inovativní řešení pro stávající vybavení IT ve firmě. Tím byla myšlena správa 

veškerého softwaru fungujícího na PC stanicích vzdáleně. Chtěl tak ušetřit za odborného 

IT specialistu, který do firmy pravidelně docházel a spravoval všechny PC ve firmě. Cílem 

bylo získat HW a SW ve formě služby s garantovanou dostupností. Podmínkou ovšem byla 

přijatelná cena a také smlouva SLA. Další požadavek směřoval na okamžité vyúčtování a 

co nejlepší monitoring firemních PC během pracovní doby. [27]  

Po pečlivé rešerši aktuálních dodavatelů této služby vzdálené správy, jsme společně 

s majitelem vybrali službu Windows Intune.  Splňoval výše uvedené požadavky v celé šíři 

a navíc má služba Intune vysoký potenciál pro firmu do budoucna. Nabízí totiž více 

možností a funkcí pro vzdálenou správu než firma momentálně požaduje, a tak bude 

zaručeno, že tato cloud služba svůj úkol splnila. Do budoucna totiž může poskytnout 

plnohodnotné HW vybavení, včetně dostatečného výkonu samotných pracovních stanic 

jdoucím s aktuálním vývojovým trendem. Vše běží na základě virtuálních strojů, které běží 

na vzdáleném serveru a majitel firmy se nemusí bát o nákladné pořizování pracovních 

stanic kvůli nedostatečnému výkonu. 

5.2 Cenové a HW zhodnocení  

Na základě výběru dvou konkrétních cloudových služeb Dropbox a Windows 

Intune, bude potřeba vyčíslit celkové náklady. Měli bychom dostat ucelený přehled o tom, 

kolik nás to bude stát a co všechno proto musíme udělat. Celková cena se tedy odvíjí na 

základě stanovených parametrů. Cloudové úložiště chceme využít na 5 počítačích pro 5 

uživatelů, kteří budou mít k dispozici úložnou kapacitu 5 TB. Zároveň budou mít v ceně 

synchronizovaný přístup a zaručenou bezpečnost uložených souborů. Další konkrétní 

možnosti, které jsou možné v cloudovém úložišti naleznete v bodě 4.2.1 a příloze č. 2. 

Systémové požadavky pro službu Dropbox jsou na HW prakticky zanedbatelné, 

stačí jen mít stabilní připojení k internetu. Doporučená minimální rychlost připojení na 

stolním PC je 4 Mbit/s, aby relativně rychle probíhal upload a stihly se tak aktualizovat 

všechny změny souborů včas, bez větších prodlev. Po úspěšném zaplacení služby Dropbox 

na jejich stránkách a výběru počtu uživatelů si stačí už pouze stáhnout instalačního klienta, 
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který už zbytek obstará za vás. Při instalaci potvrdíte pouze smluvní podmínky a 

nainstalujete na konkrétní PC/tablet/mobilní telefon. Dropbox umožňuje všem novým 

uživatelům 30 denní free verzi, během které vás budou zaměstnanci Dropboxu kontaktovat 

a případně vám pomůžou s nastavením vašich služeb na míru.   

V tabulce č. 9 jsou už konkrétní náklady na pořízení cloudového úložiště Dropbox. 

Tabulka 9 Celkové náklady na cloudové úložiště Dropbox [vlastní zdroj] 

Náklady/počet licencí 1 licence 5 licencí 

Pořizovací náklady 0 Kč 0 Kč 

Měsíční náklady 253 Kč 1 265 Kč 

Roční náklady 3 036 Kč 15 180 Kč 

Náklady na 3 roky 9 108 Kč 45 540 Kč 

V tabulce č. 9 jsou rozepsány náklady spojené s provozem služby pro jednoho až 

pět uživatelů. Z výsledků nám vyplývají celkové roční náklady včetně DPH na částku 

15 180 Kč. Vzhledem k tomu že firma počítá s informačním vývojem a větším množstvím 

dat v průběhu nadcházejících let, uvedl jsem pouze náklady v průběhu 3 let, kdy se po 

uplynutí firma dále rozmyslí, zda smlouvu s Dropboxem prodlouží, případně za jakých 

cenových podmínek nebo nakonec odstoupí.  

Dalším cenovým vyhodnocením podrobím službu pro vzdálenou správu Windows 

Intune. Postup pro instalaci bude následující. Na počítače, které chcete spravovat, 

nainstalujete aplikaci, která bude synchronizovat potřebné informace s datovým centrem. 

Zároveň dojde k instalaci aplikace, která zajišťuje ochranu počítače před malware. 

Administrátor, který má správu počítačů na starosti, přistupuje k službě pomocí konzole ve 

webovém prohlížeči. Odtud může sledovat aktuální stav, provádět potřebné změny, 

vzdáleně pomáhat uživatelům. Přes webové rozhraní tak administrátor ovládá veškerou 

funkcionalitu Windows Intune z kteréhokoliv místa, kde má přístup na internet. 
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Windows Intune má minimální hardwarové požadavky pro počítače využívající systém 

Windows 7, které jsou následující. 

- 1.6 GHz CPU, 

- 2 GB RAM, 

- Windows PowerShell 2.0, 

- Windows Server 2008 SP2.  

Pro nasazení na počítače s operačním systémem Windows XP je však potřeba 

procesor s rychlostí minimálně 500 MHz a minimálně 256 MB paměti RAM. K 

zprovoznění služby je nutná pouze jakákoliv verze následujících operačních systémů. 

- Windows 7 Enterprise, Ultimate a Professional, 

- Windows Vista Enterprise, Ultimate a Business, 

- Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 3.  

Správci potřebují pro přístup webové konzoly Windows Intune webový prohlížeč 

podporující službu Silverlight 3.0 (např. Internet Explorer 7.0 a novější). Instalace na 

klientském počítači je nutné provést s oprávněním správce počítače. 

Celkové cenové vyčíslení nákladů nalezneme v tabulce č. 10. Popis konkrétního 

výčtu služeb, které v balíčku dostanete, naleznete v příloze č. 3. 

Tabulka 10 Celkové náklady na Windows Intune [vlastní zdroj] 

Náklady/počet licencí 1 licence 5 licencí 

Pořizovací náklady 0 Kč 0 Kč 

Měsíční náklady 278 Kč 1 390 Kč 

Roční náklady 3 336 Kč 16 680 Kč 

Náklady na 3 roky 10 008 Kč 50 040 Kč 
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Celkové náklady pro pořízení těchto cloudových služeb na dobu 3 let, budou stát 

firmu 95 580 Kč včetně DPH. Pokud se firma rozhodne využít toto řešení, získá tím řadu 

výhod. Především se sníží náklady na základní používaný software, zvýší se bezpečnost 

uložených dat a aplikace budou stále aktuální. Mezi další výhody bude zcela jistě patřit 

základní vlastnost cloudových služeb a to přístup k datům odkudkoliv i z mobilního 

zařízení. Do budoucna by mohli zaměstnanci začít využívat veškeré výhody cloud 

computingu nejen v pracovním, ale i v osobním životě.  

5.3 Celkový postup práce a směr vývoje do budoucnosti 

Konkrétní postup práce, který jsem zvolil pro vypracování dokumentace a návrhu 

vhodné cloudové služby, bylo na základě mých dovedností, vědomostí a rešerše, kterou 

jsem během studování této problematiky získal. Dále mi pomohlo analytické myšlení, 

které jsem získal při studiu na VŠB-TU v Ostravě. Abych podložil správnost vhodného 

navržení cloudové služby pro konkrétní firmu, přikládám seznam činností a kroků v 

přehledném aktivitním diagramu obrázek č. 12, které jsem musel podniknout. 

V aktivitním diagramu naleznete přehledný výpis jednotlivých kroků, které mě 

dovedly k úspěšnému dokončení diplomové práce. Tento diagram by měl také fungovat 

jako návod pro grafický přehled obsahu mé diplomové práce. Cílem aktivitního diagramu 

je postup činností, které jsem provedl na základě standardního postupu při zavádění 

nového systému jako je cloud computing.  

V každém případě posiluje trend odklonu od „krabicových řešení“, respektive 

jednoduchých ekonomických systémů. Pokud existuje adekvátní nabídka od dodavatele 

plnohodnotné cloudové služby, pak na ni malý podnik přistoupí raději i s tím, že mu třeba i 

odlehčená verze takového řešení poskytne do budoucna možnost dále jej rozvíjet pro větší 

počet uživatelů a pokrytí více procesů, než je tomu na počátku pořízení, kdy takový systém 

může být nasazen pouze na ekonomické a personální agendy. 

Společnost North Bridge v roce 2014 udělala výzkum na téma budoucnost v cloud 

computingu a zjistila, že poroste zájem o hybridní formy cloudu o 43% a privátní cloudy se 

naopak sníží o 25%. Během několika málo let se však podle výzkumníků společností North 

Bridge a GigaOM Research pozornost přesune ke konceptům BYOC – Bring Your Own 
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Cloud (koncept, v němž mohou zaměstnanci používat veřejné cloudy, nebo soukromé 

cloudové služby třetích stran, pro pracovní úkoly), Boundary-less Computing (propojených 

a neomezených datových výměn), obchodních příležitostí generovaných informačními 

technologiemi a nových forem cloudu, jež reprezentují zejména sítě senzorů. Analogické 

rozdělení aktuálních a budoucích aspektů analytici vytvořili i pro sféru obav. Dnes se stále 

většina negativ vztahuje k bezpečnosti, spolehlivosti, dodržování shody a k ochraně 

soukromí. V blízké budoucnosti budou zájemci o cloud spíše kritizovat interoperabilitu a 

rostoucí komplexitu služeb. 

 

Obrázek 12 Aktivnitní diagram posloupnosti činností DP [vlastní zdroj]  
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6 Závěr  

V předložené diplomové práci jsem shrnul informace od prvopočátku vzniku 

cloudových služeb a udělal přehlednou teoretickou strukturu používaných cloudových 

služeb. Cílem je tedy propůjčit si výkon nebo diskovou kapacitu, kde budou probíhat naše 

výčty, případně budou uložena naše data, za které zaplatíme většinou podle počtu a 

velikosti zpracovaných dat.  

Z toho také plynou jeho velké výhody a možnosti v IT technologiích. Hlavní 

výhody vidím, že není potřeba investovat do drahé infrastruktury, spravovat aktualizace a 

licence pro softwarové vybavení, které ve výsledku značně zatěžuje firemní rozpočet. Dále 

už není potřeba ani fyzicky docházet na pracoviště kvůli správě IT vybavení, datových 

serverů a podobně. Díky cloud computingu vymizí starosti s opravou a obnovou hardwaru, 

kdy veškerý dohled přebírá poskytovatel. Je ovšem nutné mít s ním dobře nastavené 

podmínky uvedené ve smlouvě SLA.  

Cílem diplomové práce byla analýza podniku a následně návrh vhodné cloudové 

služby. V mé diplomové práci jsem se zaměřil převážně na malé firmy do 20 zaměstnanců 

s ročním obratem nepřesahujícím 15 milionů korun. Tyto firmy totiž většinou nemají 

dostatečný HW ani SW a bojí se investovat do nových technologií, protože mají strach a 

nejistotu úspěchu. Proto jim chci v diplomové práci ukázat novou možnost inovace 

stávajících IT vybavení na základě cloud computingu. Hlavní cílem je přesvědčit malé 

firmy, že cloud computing je pro ně vhodná investice z hlediska poměru 

cena/výkon/bezpečnost. Zaručí jim bezpečnost, objektivnost, škálovatelnost a úsporu času 

za vynaložení menší cenových investic.  

 Po pečlivém výběru konkrétní firmy následovala analýza aktuálního stavu a 

stanovení výsledných požadavků, které očekávají od budoucí cloudové služby. Danou 

firmu jsem seznámil s pojmem cloud computing a možnosti aplikovatelnosti v jejich 

firemní struktuře. Přesnou systematickou analýzou požadavků jsem provedl jednotlivé 

body založené na určení charakteristiky firmy, dotazníku, interview s majitelem, studium 

dokumentace a pozorování pracoviště. Následně jsem provedl výčet aktuálního IT 

vybavení, které naleznete v tabulce č. 1 a č. 2. Posledním bodem analýzy byl společný 
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brainstorming se všemi zaměstnanci firmy a jeho majitelem. Na základně majitele se 

stanovily hlavní požadavky na budoucí cloudové služby. Cílem bylo navrhnout vhodnou 

cloudovou službu, která poskytne dostatečný úložný prostor, zabezpečení dat a vzdálenou 

správu PC.  

 Začal jsem výběrem vhodného cloudového úložiště pomocí modelu vícekriteriální 

analýzy variant. Po výběru pěti vhodných kandidátů ze strany poskytovatelů cloudových 

úložišť jsem podrobil jednotlivé varianty stanoveným kritériím. Na základě toho jsem je 

pomocí bodovací metody ohodnotil a pomocí ordinálního párového porovnání odvodil 

váhy kritérií. Následně jsem pomocí matematických operací provedl celkový výpočet a 

stanovil vítěze vícekriteriální analýzy poskytovatele jménem Dropbox. Jeho hlavní výhody 

byly přívětivá cena, dostatečná kapacita a možnost synchronizace na ostatní OS.  

Druhým krokem výběru, byl cíl vybrat cloudovou službu pro vzdálenou správu PC. 

Vybral jsem na základě rešerše tři kandidáty, kteří splňovali jednotlivé aspekty a podmínky 

pro danou firmu. Vítězem se stala služba Windows Intune od firmy Microsoft, protože 

byla vysoká podobnost s již používaným softwarovým řešením, která firma používá a 

možnost si vyzkoušet službu na dobu 30 dní zdarma v plné její verzi.  To vše bylo 

podtržené skvělými podpůrnými aplikacemi v ceně služby a výsledná celková cena, kterou 

naleznete v tabulce č. 8.  

V posledním bodě mé diplomové práce jsem se zabýval verifikací neboli ověřením 

zda navrhnuté cloudové služby splňují výše uvedené požadavky. Řešení, které jsem 

navrhnul, pomůže zejména pracovníkům, kdy eliminují riziko dezinformace mnohdy 

zásadních informací nutných pro vykonávání práce a budou mít okamžitý přístup 

k firemním datům odkudkoliv, kde se bezpečně připojí k internetové síti. Nebudou tak 

nuceni se spojit se sídlem firmy a potřebné informace dostávat přes telefon či email. 

Důsledkem toho bude rychlejší a efektivní vyřizování zakázek, komunikace, ušetření času 

a lidských prostředků. Postupem času může majitel firmy přistoupit k celkové 

infrastruktuře jako služby pro IT vybavení, kdy mu pomocí cloud computingu poskytnou 

plný výpočetní výkon a celistvou správu všech PC ve firmě.  

Co se týče cenového zhodnocení, tak finanční stránka věci hovoří jednoznačně pro 

cloud computing. Po vypočtení celkových pořizovacích nákladů, které jsou nulové, jsem 
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dospěl k ročním nákladům na 5 licencí pro cloudové úložiště na částku 15 180 Kč. 

Obdobně jsou na tom roční náklady cloudové služby pro vzdálenou správu PC s cenovým 

vyčíslením pro 5 licencí na částku 16 680 Kč. Protože majitel firmy počítá využití těchto 

služeb na domu minimálně 3 let, jsou sečtené celkové náklady na dané cloudové služby 

95 580 Kč. Což ostatně dokládají vypočtená data v tabulkách č. 9 a č. 10. Tato cenová 

nabídka je rozhodně nižší než pořízení plnohodnotného IS, který by splňoval dané 

požadavky. Jednalo by se totiž o větší finanční zátěž pro firmu, která by byla řádově vyšší 

o statisíce korun s výhledem nutnosti investovat neustále finanční prostředky do inovace 

IS. Dále by s ním byla spojena řada rizik, déle trvající lhůta návratnosti investice a 

nezajistitelná plná funkce IS.  

Z tohoto důvodů vidím cloud computing do budoucna jako volbu číslo jedna na 

trhu s IT technologiemi. To také dokládá nedávný průzkum společnosti North Bridge 

z roku 2014, který přepokládá nárůst o zájem cloudových služeb do roku 2018 o celých 

43%. Na závěr jsem ještě postup mé práce podložil aktivitním diagramem, který by měl 

vytvořit ucelený pohled na moji diplomovou práci. Zobrazuje jednotlivé kroky, které jsem 

musel podniknout k dosažení stanovených cílů. 

Cloud computing je velmi progresivní IT technologií, která si už našla své využití 

v mnoha podnicích bez ohledu na jejich pole působnosti. Stále ovšem přetrvává pěvně 

zakořeněná averze vůči bezpečnosti tohoto řešení. Obava ze ztráty dat, která je podložená 

na tom, že data nejsou uložena na lokálních firemních úložištích, převažuje a jen stěží se 

hledají alternativy. Nicméně věřím, že tento počet se bude s nadcházejícími roky stále 

snižovat a bezpečnost těchto řešení bude neustále zvyšována. 
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