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Příloha č. 1 Dotazník 

Znáte pojem Cloud computing?  

 

2. Využívá vaše firma už nějakou službu Cloud computingu?  
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3. Jakou distribuci Cloud computingu využíváte?  

 

4. Chtěli byste technologii Cloud computingu vyzkoušet na vlastní kůži?  

 

5. Pokud byste museli pracovat pouze v prostředí Cloudu, byli byste ochotni tyto 

podmínky přijmout?  
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Příloha č. 2 Specifikace cloudových úložišť 

OneDrive 

OneDrive (oficiálně Microsoft OneDrive, dříve SkyDrive) je služba, která 

umožňuje uživatelům nahrát své dokumenty na cloudové úložiště a tak umožnit jejich 

online přístup ze všech svých zařízení připojených k internetu, jako je například tablet a 

chytrý telefon. Soubory uložené na OneDrive mohou být přístupné vlastníkovi, přátelům a 

mohou být označeny i jako veřejně přístupné. Pro přístup k veřejně přístupným souborům 

není vyžadován účet Microsoft. 

OneDrive pro firmy je osobní knihovna určená pro ukládání a uspořádávání 

pracovních dokumentů. Jako integrální součást Office 365 nebo SharePoint Serveru 2013 

vám OneDrive pro firmy umožní pracovat v kontextu vaší organizace s funkcemi, jako je 

třeba přímý přístup k adresáři vaší organizace. 

Všechny soubory, které si firma uloží, jsou zpočátku soukromé a uvidí je jenom 

zaměstnanci, pokud se je firma nerozhodne sdílet. Může třeba snadno sdílet nějaký soubor 

se všemi uživateli ve své organizaci tak, že ho umístí do složky Sdílené se všemi. Může 

taky sdílet soubory se zadanými kolegy, se kterými spolupracujete na projektech. Pokud se 

přihlásí k Office 365, můžou se ji navíc otevřít nové možnosti jako sdílení dokumentů s 

partnery mimo firemní organizaci, pokud to vaše firma povolí. 

Synchronizační aplikace OneDrive pro firmy umožňuje synchronizovat knihovnu 

služby OneDrive pro firmy nebo jiné knihovny sharepointového webu s vaším místním 

počítačem. Tato synchronizační aplikace je dostupná v rámci Office 2013 nebo 

předplatných Office 365, která zahrnují aplikace Office 2013.  

Jde tedy o plně kompatibilní a plnohodnotnou cloudovou aplikaci, která nabízí 

širou škálu možnosti sdílení a synchronizace na další periferie, na kterých se data dají dále 

patřičně využít. [17] 

  

https://support.office.com/cs-CZ/Article/sd%C3%ADlet-soubory-1fe37332-0f9a-4719-970e-d2578da4941c
https://support.office.com/cs-CZ/Article/synchronizovat-va%C5%A1i-knihovnu-slu%C5%BEby-OneDrive-pro-firmy-nebo-jin%C3%A9-knihovny-sharepointov%C3%A9ho-webu-s-va%C5%A1%C3%ADm-m%C3%ADstn%C3%ADm-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dem-23e1f12b-d896-4cb1-a238-f91d19827a16
https://support.office.com/cs-CZ/Article/synchronizovat-va%C5%A1i-knihovnu-slu%C5%BEby-OneDrive-pro-firmy-nebo-jin%C3%A9-knihovny-sharepointov%C3%A9ho-webu-s-va%C5%A1%C3%ADm-m%C3%ADstn%C3%ADm-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dem-23e1f12b-d896-4cb1-a238-f91d19827a16
https://support.office.com/cs-CZ/Article/synchronizovat-va%C5%A1i-knihovnu-slu%C5%BEby-OneDrive-pro-firmy-nebo-jin%C3%A9-knihovny-sharepointov%C3%A9ho-webu-s-va%C5%A1%C3%ADm-m%C3%ADstn%C3%ADm-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dem-23e1f12b-d896-4cb1-a238-f91d19827a16
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Mega 

Mega poskytuje velké cloudové úložiště s vhodnou a silnou nepřetržitou ochranou 

soukromí. Úložiště Mega poskytuje právo na soukromí a technologické nástroje k jeho 

ochraně. Nazývá se to Šifrování řízené uživatelem (UCE) a děje se automaticky. 

Všechna data uložená na Mega jsou šifrovaná. Všechny datové přenosy z a do 

MEGA jsou šifrované. A zatímco většina poskytovatelů cloudových úložišť může a tvrdí 

totéž, Mega je jiné – 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. [15] 

Copy 

Podstatně méně známé úložiště, které ale zaujme především velikostí neplaceného 

prostoru. Copy je nejjednodušší způsob, jak ukládat, chránit a sdílet všechny své úžasné 

věci. S prostorem zdarma pro nové účty, systémem doporučování a nastavením placených 

tarifů budete mít vždy dostatek místa pro uložení prakticky všeho, co potřebujete. Design 

webového rozhraní je hezký a jednoduchý, jen malinko chaotický. Navíc jeho funkčnost 

není dotažena úplně do konce.  

Například nelze přesouvat soubory mezi složkami přetažením. Takový úkon musíte 

učinit ve složce Copy v počítači. Ta se vytvoří automaticky po instalaci aplikace zajišťující 

synchronizaci mezi počítačem a serverem Copy. Zde se nevyskytly žádné potíže, soubory 

se synchronizují při každé změně. Nechybí ani aplikace pro mobilní zařízení. Podporované 

jsou všechny tyto platformy: Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Raspberry Pi a 

Windows Phone. Volitelná funkce PhotoCopy je rychlý a snadný způsob, jak 

synchronizovat kopie fotografií a videí skrze váš účet. Přístup ke všem vašim souborům 
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kdykoli a kdekoli, kde je Internet, bez ohledu na zařízení a platformu. Úložiště podporuje 

verzování, takže se můžete vrátit ke starší verzi jakéhokoli souboru. 

Bohužel větší nasazení ve firmě je podle výrobce možné, ale z mého hlediska 

nereálné. Copy se spíše zabývá oslovováním menších klientů s menšími nároky na 

ukládání dat. Jeho prostředí je v případě použití více periferií značně chaotické a zcela jistě 

by docházelo k omylům a špatnému nakládání s daty. [5] 

Dropbox  

Mezi oblíbenou a relativně hojně využívanou službu řadíme také Dropbox. Oproti 

svým konkurentům funguje na malinko odlišném principu, základní vlastnosti však 

zůstávají prakticky stejné. Ve své základní verzi nabídne určitou kapacitu zdarma a nabízí 

synchronizaci dat mezi všemi možnými zařízeními a platformami. 

Dropbox sází především na jednoduchost a přístupnost, což je mimo jiné patrné i z 

internetových stránek provozovatele, což lze aplikovat i na poměrně jednoduché webové 

rozhraní, které ale nepostrádá žádné důležité funkce. 

Dropbox aktuálně nabízí klienty pro naprostou většinu operačních systémů 

a mobilních zařízení. Do počítače můžeme nainstalovat klienta v případě, že jsme uživateli 

nejen Windows, ale také OS X nebo Linuxu (balíčky jsou k dispozici pro Debian, Ubuntu 

a Fedoru, pro zbytek distribucí je k dispozici zdrojový kód). Z mobilních zařízení je 

oficiálně podporován jak systém Android, tak iOS. Klienta pro Windows Phone sice zatím 

ze stránek Dropboxu nestáhneme, ale díky uvolněnému API existují doslova desítky až 

stovky aplikací, a to také včetně neoficiálního synchronizačního nástroje pro Windows 

Phone. 

Drobnou nevýhodou je možnost synchronizace pouze jedné (hlavní) složky, kterou 

klient vytvoří na počítači. Toto omezení ovšem není pouze u Dropboxu, proto se nejedná 

o tak zásadní negativum. V případě využívání Dropboxu za účelem zálohování je tedy 

nutné všechna data, co se mají zálohovat do cloudu, umístit do hlavní složky Dropboxu na 

disku. Na druhou stranu, tvorbě podsložek a inteligentní struktury nic nebrání. 

Celkem příjemně funguje také možnost sdílení vlastních dat s ostatními uživateli. 

Na výběr máme z několika variant. Standardní variantou je nasdílet jednu konkrétní 

http://www.dropbox.com/
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složku, která obsahuje kupříkladu fotografie z novostavby. Tato složka se po nasdílení 

danému uživateli automaticky začne synchronizovat do počítače. Tímto způsobem 

můžeme také zpřístupnit třeba pracovní dokumenty ostatním kolegům, přičemž přístup 

k datům je pak (po dokončení synchronizace) z lokálního disku, což umožňuje 

plnohodnotnou práci s obsahem synchronizované složky – to platí obzvlášť pro 

dokumenty. 

Druhou variantou je vytvořit jedinečný odkaz, který povede na konkrétní soubor 

nebo dokument, případně celou složku. Tato varianta dovoluje sdílet data i s uživateli, kteří 

účet u Dropboxu nemají, ale panuje zde omezení v podobě přístupu pouze pro čtení. [8] 

SpiderOak 

Datové úložiště SpiderOak je dalším ze zástupců cloudových úložišť, které nabízí 

nižší datový prostor v základní verzi zadarmo, tedy 2 GB. Na rozdíl od jiných 

provozovatelů se celkem jednoznačně zaměřuje na zálohování dat, které je zde na prvním 

místě. Tomu také odpovídá celková funkcionalita a koncepce aplikace. Zaměření na zálohy 

lze považovat za výhodu, získáme tím možná lehce nadprůměrný nástroj pro zálohování 

našich dat. 

Díky koncepci zálohovacího prostoru v cloudu je toto úložiště (podobně jako 

Wuala) prezentováno jako bezpečné – tedy ani provozovatelé úložiště by neměli mít 

přístup k našim datům. To je dobře, přece jenom, argumentace diskutabilní bezpečností 

ukládaných dat v cloudu všeobecně patří mezi časté příčiny nevyužívání internetových 

úložišť. 

SpiderOak nabídne kromě standardních funkcionalit (stahování dat do mobilních 

zařízení, historie verzí ukládaných souborů) také možnost ochrany dat pomocí hesla. To 

sice samo o sobě nepatří mezi úplně nejbezpečnější ochrany, ale dodatečná autentifikace 

může přijít vhod – a zdaleka ne všechny služby tuto možnost mají. 

Bohužel zde ale nenajdeme možnost veřejného sdílení (tedy uživatelům internetu 

pomocí odkazu na soubor nebo složku), ani podporu streamování médií. Argumentace 

nízkým zabezpečením dat je sice pravdivá, na druhou stranu nikde není napsané, že data 

http://spideroak.com/
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musíme automaticky veřejně sdílet. Pozitivními vlastnostmi je podpora většiny platforem, 

opět mimo BlackBerry a Windows Phone. [23] 

SugarSync 

Od výše zmíněných cloudových služeb se nicméně trochu liší, jelikož má jiný 

systém pro synchronizaci souborů mezi zařízeními – je flexibilnější a efektnější. Kvůli 

tomu je SugarSync dražší než konkurence a navíc nenabízí ani žádné úložiště zdarma. Po 

zaregistrování dostanete jen možnost si na třicet dní vyzkoušet prostor o velikosti 60 GB. 

Cenově se pak SugarSync podobá Dropboxu, nicméně nabízí větší možnosti, co se 

synchronizace týče. Také SugarSync disponuje aplikacemi a klienty pro širokou paletu 

platforem včetně Macu a iOS. 

Služba SugarSync má druhou generaci své klientské utility pro osobní počítače, 

která podporuje Windows XP a vyšší nebo OS X 10.6 a vyšší. Namísto jedné vlastní 

speciální synchronizační složky SugarSync podporuje synchronizaci i více různých složek 

nacházejících se třeba i na různých pevných discích. Z každého počítače lze 

synchronizovat různé složky. V cloudovém úložišti je pak možný přístup k datům podle 

toho, ze kterého počítače pocházejí.  

Uživatelské prostředí utility bylo v její druhé generaci výrazně zjednodušeno. 

Skládá se nyní ze čtyř sekcí. První umožňuje přístup ke složkám v cloudu, které lze nechat 

synchronizovat s daným počítačem. Slouží i k opačnému účelu, tedy zařazení lokální 

složky do synchronizačního procesu. Druhá sekce je vyhrazena sdílení. 

Zároveň si zde lze uchovávat kontakty pro rychlejší sdílení složek s přáteli, rodinou 

či kolegy. Třetí sekce obsahuje přehled aktivity utility (log). Čtvrtá sekce je určena pro 

prohledávání cloudového úložiště, ovšem pouze podle názvu složek či souborů, nikoliv 

například dle obsahu dokumentů. 

Poměrně vysoká cena však postrádá dostatek přesvědčivých argumentů, proč si 

vybrat právě ji namísto levnějších současných alternativ. Kladem je bezesporu nová 

desktopová utilita a nová aplikace pro Android a iOS. Patří k tomu lepšímu, co je k mání 

napříč různými podobnými službami. [25]  
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Příloha č. 3 Vzdálená správa PC 

Novell Cloud Manager 

Novell Cloud Manager (CM) řídí interní výpočetní prostředky podobně jako u 

poskytovatelů veřejných cloudových služeb; s mnoha zádrhely běžnými u veřejných 

cloudů se navíc vůbec nesetkáte a většina jinak problémových funkcí je automatizována. 

Cloud Manager umožňuje tvůrcům privátního cloudu identifikovat hardwarové 

prostředky, propojit skupiny výpočetních zdrojů nabízených virtualizovanými servery i 

podnikové aplikace, účtovat jejich využití a sledovat jej prostřednictvím bezpečnostních 

modelů založených na Active Directory a LDAP. Jako u ostatních produktů jsou i zde 

zapotřebí nemalé přípravné práce s přidělováním hardwarových a softwarových 

prostředků, jejich seskupováním do identifikovatelných komponent a definováním 

přístupových a sledovacích práv v ostrém provozu.  

Po vytvoření celého prostředí měl Novell Cloud Manager nejvyspělejší funkce pro 

správu, poskytování a účtování cloudových výpočetních prostředků. Koncoví uživatelé 

navíc můžou tyto prostředky ihned využívat. Prostředí se skládá ze dvou hlavních řídicích 

komponent: Cloud Manager Application Serveru a Cloud Manager Orchestration Serveru 

(CMOS).  

Po nepříliš obtížné konfiguraci nám Cloud Manager umožní vystavit cloudové 

prostředky a nastavit pro ně uživatelská omezení. Uživatelé se přihlašují prostřednictvím 

adresářových služeb Active Directory nebo LDAP a pro využívání cloudových komponent 

využívají předem konfigurované předlohy. Komponenty jsou také nabízeny ve formě 

virtuálních strojů, které mohou obsahovat předem instalované aplikace. U jednotlivých 

strojů lze nastavit počet virtuálních procesorů, ukládací prostor, paměť i IP adresu. 

Nastavení je možné uzamknout nebo lze povolit uživatelské změny umístění a velikosti 

úložiště nebo paměťového prostoru.  

Doplňkové komponenty pro účtování dělají z Novell Cloud Manageru 

plnohodnotného poskytovatele spravovaných služeb a odlišují jej od ostatních produktů. 

Při každém výpočetním zatížení lze zjistit, kolik uživatel měsíčně zaplatí. Cenu za GB 

úložného prostoru, časovou jednotku využití virtuálního procesoru nebo za MB použité 
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paměti nastavuje administrátor stejně jako náklady na síť a storage. 

Cloud Manager nám nabízí kompletní obrázek, jak má vypadat správa privátního cloudu 

včetně použitelné dokumentace. S její pomocí lze od základu vybudovat cloudovou banku 

služeb a tyto služby nabízet a zpoplatňovat. [12] 

Windows Intune 

Velice zajímavý je i odlišný přístup různých poskytovatelů cloudových řešení pro 

vzdálenou správu počítačů. Zcela mimo konvenční nabídku zde stojí Microsoft se svou 

službou Windows Intune. Windows Intune totiž ke cloudové správě doplňuje široký balík 

softwaru, jehož cena dokáže hodně převýšit cenu, kterou za službu požaduje. V základní 

ceně služby 11 € (278Kč) za měsíc a jeden počítač je totiž zahrnuta i plnohodnotná licence 

na Windows 7 Enterprise i na bezpečnostní software na bázi Microsoft Forefront Endpoint 

Protection 2010. Za pouhých 0,95 € (27,50kč) navíc pak firma může využít i kompletní 

balík Microsoft Desktop Optimization Pack, jenž zahrnuje nástroje pro desktopovou 

virtualizaci, kontrolu bezpečnostních politik i vzdálenou diagnostiku a obnovení systému a 

který celosvětově využívají například ČSA. 

Základem Windows Intune je tedy minimalizovat požadavky na vzdálenou správu i 

podporu jako takovou. Windows Intune se postará o kvalitní zabezpečení a uživatelům 

Windows Server 2008 navíc zajistí díky technologii DirectAccess bezproblémový a 

zabezpečený vzdálený přístup do firemní sítě. Navíc umožní zvýšit zabezpečení firemních 

dat zejména na noteboocích tím, že uživatelům dává příležitost využít šifrování dat na 

disku v reálném čase pomocí technologie BitLocker, která je opět nativní součástí vyšších 

edic Windows 7. Právě Windows 7 jsou klíčovou součástí celého konceptu. Jejich 

bezpečnostní funkce brání uvědomělým uživatelům v nechtěném zavirování počítače. 

Automatické aktualizace se postarají o udržování systému a jejich pokročilé funkce pro 

vytváření bodů obnovení, automatické obnovování ze zálohy i rychlé řešení problémů 

například s konektivitou zase ušetří cenný čas administrátorů při řešení méně závažných 

problémů. 

Podtrženo a sečteno, Windows Intune firmě umožní nasadit nejnovější verzi 

operačního systému v jeho nejvyšší edici, čímž odstraní významnou část problémů s 

bezpečností i nestabilitou novějšího softwaru. Pro řešení zbytku problémů se správou 
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počítačů a podporou uživatelů se pak přidávají ony cloudové nástroje. Ty však 

administrátor nebude už muset využívat tak často, jako by musel, kdyby počítače neměly 

dostatečné zabezpečení a využívaly by třeba už výrobcem nepodporované operační 

systémy jako Windows XP. Microsoft nabízí také vyzkoušet 30 denní verzi zcela zdarma, 

včetně datového úložiště. [16] 

Forpsi cloud  

Forpsi Cloud Computing je služba založená na IaaS modelu, která nám umožňuje 

vytvoření infrastruktury s jedním či více cloud servery, podle aktuálních potřeb a bez 

nutnosti počátečních investic. Případné změny parametrů můžete provádět v reálním čase. 

Vzhledem k účování na hodinovém základě pak zaplatíme pouze za to, co využíváme.  

Jednou z hlavních zbraní cloudu je právě vysoká dostupnost a pokud bychom si 

kupovali hardware pro srovnatelnou službu, budeme potřebovat servery nejméně dva, plus 

jedno (anebo lépe dvě) disková pole. Rázem se dostáváme hluboko do šesticiferných 

částek, nemluvě o nákladech za provoz a housing. 

Administrační rozhraní je povedené, funkcionalita je opravdu bohatá, celý systém 

se mi líbil svou komplexností a robustností. Ceny jsou sice na první pohled vyšší, než u 

běžných virtuálních serverů, ale na druhou stranu si vlastní virtuální datacentrum 

nebudeme pořizovat pro provoz obyčejného firemního webu. Vzhledem k tomu, jak je 

systém navržen, k vysoké dostupnosti a bohaté funkcionalitě administrace, již cena zase 

tak vysoká není a služba Forpsi Cloud může být pro náročnější projekty zajímavou volbou. 

Velmi se mi líbila aplikace Visual Cloud, která celý návrh struktury zjednodušuje a hlavně 

zpřehledňuje, jen by nemusela vyžadovat instalaci Javy.  

Jako nevýhodu vidím převážně vyšší zaměření na virtualizaci a nutnosti založení 

serveru, případně dalšího datového úložiště. Vzhledem k tomu, že hledáme spíše nástroj 

pro správu PC, jsou tyto možnosti nadstandartní za vyšší náklady, ale zase do budoucna 

můžou být lépe přístupné. [3] 

 

 


