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1 Úvod 

„Všichni na světě budou propojení pomocí počítačů a budou moci kdykoliv a 

odkudkoliv přistupovat k jakýmkoliv datům. 

Joseph Carl Robnett Licklider“ 

S jistotou lze říct, že pojem cloud computing rozhodně nebude patřit jen mezi módní 

pojmy (tzv. buzzwords), tedy slova nebo fráze, která jsou v časovém období populární, a po 

pár letech se po něm doslova slehne zem. Dnes je cloud computing velmi probírané téma, 

především pro svou roli, jak v běžném, tak pracovním životě. Tento velice obsáhlý pojem, se 

skládá z mnoha technologií a postupů, proto je častým problémem přesně definovat co lze za 

cloud computing považovat a co ne. Ty nejdůležitější pojmy související s cloud computingem 

budou v této práci rozebrány a vysvětleny. Pro svou obsáhlost bývá cloud computing často 

milně zaměňován za technologie, které s cloud computingem mají nějakou část společnou, ale 

nejedná se o cloud computing v pravém slova smyslu. 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat současný stav informačních a komunikačních 

technologií používaných ve vybrané firmě, která se chystá rozšiřovat a navrhnout pro ni 

optimální řešení jejich modernizace v  podobě využití cloud computingových aplikací. 

V navrhovaném řešení chci popsat dostupné programy, které budou pro firmu nejpřijatelnější 

a povedou ke snížení finančních nákladů na informační a komunikační technologie v dané 

firmě. 
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2 Cloud computing a jeho různé podoby 

V této kapitole jsou rozebrány základní pojmy jako je cloud computing, formy 

distribuce, význam virtualizace, výhody a nevýhody daného modelu, zmíněni jsou také 

největší distributoři cloudu computingu na trhu. 

2.1 Formulace Cloud computingu 

V posledních letech se tento pojem dostává mnohem více do povědomí, ať už v IT 

průmyslu, v marketingu obecně, ve společnostech a firmách, které chtějí efektivněji využívat 

svou výpočetní techniku ale i běžných uživatelů. Je možné říct, že cloud computing je hodně 

probírané téma, ale málo kdo zná jeho správnou nebo spíš přibližnou definici, jelikož 

prozatím nebyla žádná definice, co se týče cloud computingu ustálena. Zde jsou uvedené 

některé z nich. 

Podle Velteho (2011, s. 24) je cloud computing: „Koncepce, která umožnuje 

přistupovat k aplikacím, jež jsou ve skutečnosti umístěny jinde než v místním počítači nebo 

zařízení připojeném k Internetu. Nejčastěji se jedná o vzdálené datové centrum.“.  

Další možností jak popsat cloud computing definovala organizace NIST
1
 , jejichž 

primárním cílem je podpora zvyšování konkurenceschopnosti USA pomocí zdokonalování 

vědeckých standardů a technologií. Tato definice Cloud computingu zní takto: „Cloud 

computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to 

a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, 

applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal 

management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five 

essential characteristics, three service models, and four deployment models.“(csrc.nist.gov, 

2011). 

Mezi další definici cloud computingu lze zařadit i tuto ze serveru cloud.cz, kde je 

cloud computing popsán jako: „Metoda přístupu k využití výpočetní techniky, která je 

založena na poskytování sdílených výpočetních prostředků a jejich využívání formou služby. 

Existují nejrůznější modely služeb a možnosti jejich poskytování, ale všem typům cloud 

computingu je společná schopnost poskytovat prostředky na vyžádání, elasticky, 

samoobslužně a prostřednictvím přístupu z rozsáhlé sítě a také schopnost měřit spotřebované 

služby v rámci sdíleného fondu prostředků.“ (cloud.cz, 2012). 

                                                           
1
 NIST – National Institute of Standards and Technology (Národní Institut Standardů a Technologií) 
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Dle mého názoru cloud computing lze nejlépe pochopit z této definice: „Cloud 

computing je metoda poskytování IT ve formě služby, přičemž zákazník platí jen za to, co 

právě využívá.“(Lacko, 2012, s. 13). 

Na obrázku 2.1 je graficky vyobrazen cloud computing. Jak je patrné, je cloud 

znázorněn pomocí mraku. Je zde vidět analogie s vytvářením síťových schémat, kdy se 

obrázek mraku používá pro znázornění internetu. Na obrázku 2.2 vytvořený organizací NIST 

jsou zobrazeny klíčové technologie podporující cloud computing.    

 

Obrázek 2.1 - Zobrazování internetu v síťových grafech (Velte, 2012, s. 25) 

 

Obrázek 2.2 - Příklad grafického zobrazení cloud computingu (cloud.kozirs.cz,2012) 

2.2 Technologie nepatřící mezi cloud computing 

Z předchozí podkapitoly je zřejmé, že ucelená definice cloud computingu prozatím 

nebyla vytvořena. Proto není možné zcela přesně říct, co ještě cloud je a co není. O některých 

službách ale s jistotou můžeme tvrdit, že se nedají považovat za cloud. Například Webhosting 

se do cloud computingu zařadit nedá. Pokud chceme v prostředí internetu provozovat vlastní 
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webové stránky a nedisponujeme vlastním serverem, musíme si pronajmout prostor na cizím 

serveru. Tuto službu zajišťuje tzv. Webhosting. 

Hlavní rozdíl mezi cloud computingem a webhostingem je v platbě za tyto služby. U 

webhostingu platíme převážně určitou částku za měsíc. Avšak u cloud computingu je možné 

hradit služby po hodinách. Další rozdíl, který tyto dvě služby odlišuje, je situace kdy dojde 

k náhlému navýšení zátěže našich webových stránek. Cloud computing oproti webhostingu 

dokáže tuto situaci vyřešit rychlým „přidáním“ výkonu, tudíž nedojde ke kolapsu v době, kdy 

nastane daný problém.(lupa.cz,2011). 

Dalším typem ne-cloudové služby je virtuální server. „Jde o typ hostingu, kdy na 

jednom fyzickém serveru běží současně několik virtuálních serverů. Virtuální server se tváří 

jako server samostatný, ale jde pouze o softwarové řešení, které dovolí takto nasimulovat více 

serverů na jednom stroji. Z toho plyne, že je to varianta, která je levnější než pronajmutí 

celého serveru“. (hosting.blueboard.cz,2012). 

 Není pravidlem, že virtuální server je zároveň služba cloudu. Virtuální servery 

založené na cloudu dokáží pružně navýšit výkon v řádech minut, na rozdíl od „obyčejných“ 

virtuálních serveru, kdy je potřeba na tuto situaci upozornit našeho poskytovatele, kterému 

tyto změny mohou trvat hodiny, ne-li i dny. (lupa.cz,2011). 

Mezi cloud computing také nemůžeme zařadit grid computing. Je to častá chyba, 

pokud stavíme do jedné roviny Grid computing s cloud computingem. Grid computing je 

model sloučených počítačů v internetové síti v témže čase, čímž vznikne virtuálně tzv. 

„superpočítač“ s téměř neomezeným výpočetním výkonem. Součástí grid computingu se 

může stát každý běžný uživatel PC
2
 s připojením k internetu. Postačí si stáhnout příslušný 

software, který tuto službu zprostředkovává.  Na obrázku 2.3 vidíme grafické znázornění grid 

computingu. 

                                                           
2
 PC – Personal Computer (překlad: Osobní počítač) 
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Obrázek 2.3 - Grid Computing (ifnosysblogs.com,2010) 

2.3 Vlastnosti cloud computingu 

Většina poskytovatelů, vývojářů a samotných uživatelů může mít různé představy 

o tom, jaké by měl cloud computing mít základní charakteristiky pro rozpoznání oproti 

normálnímu softwaru. 

Dle serveru businessit to jsou tyto vlastnosti: (businessit.cz,2011). 

 Sdílení systému (angl. Multitenancy) 

„Jeden prostředek (server, systém pro ukládání dat, komunikační síť apod.) využívá 

více uživatelů (např. organizací) současně.“ 

 Virtualizace 

„ Technické řešení umožňující sdílení zdrojů takovým způsobem, že se každému 

uživateli jeví jeho část prostředků jako celek; například virtuální server se tak uživateli jeví 

jako skutečný server bez ohledu na to, že ve skutečnosti využívá například jen jednu čtvrtinu, 

jednu osminu apod. skutečného serveru. Důležitou vlastností virtualizovaných zdrojů je 

skutečnost, že jsou vzájemně logicky odděleny a jeden uživatel tak nemůže přistupovat ke 

zdrojům jiného uživatele.“ 

 Thin provisioning 

„Virtuální alokace prostoru na úložišti dat. Klientskému systému je ve sdíleném 

úložišti zdánlivě vyhrazena požadovaná kapacita, ale ve skutečnosti ji mohou až do doby, kdy 

je skutečně využita, používat (mít alokovánu) jiné systémy. Tento přístup omezuje neefektivní 

využívání úložného prostoru; klientské systémy, které zpravidla využívají jen část 

alokovaného datového prostoru, mohou mít virtuálně k dispozici větší prostor, než jaká je 

skutečná instalovaná kapacita úložného systému.“ 

 Spolehlivost cloudu  

„Spolehlivost je řešena prostřednictvím záložních systémů, a to na různých úrovních 

(serverů, podpůrné infrastruktury i celých datových center). Nezbytnou součástí řešení 
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zajištění spolehlivosti je software, který za provozu zajistí rychlé nahrazení nefunkční části 

systému částí funkční.“ 

 Škálovatelnost 

„Schopnost změny výkonu poskytovaného řešení podle potřeb klienta. Ideální cloud 

poskytne klientovi službu, která využívá tolik výpočetních prostředků, kolik je aktuálně 

potřeba. Při nízkém zatížení tak může využívat jen část skutečného serveru, při vysokém 

zatížení pak může současně běžet na velkém množství serverů – a to bez toho, aby se klient 

musel touto změnou jakkoli zabývat. Klientovi je pak služba vyúčtována podle skutečného 

objemu využívaných zdrojů.“ 

 Bezpečnost 

„Bezpečnost je zajištěna na dvou základních úrovních: V systémech poskytovatele 

služby a v komunikační síti zajišťující přenos dat ke klientovi. Používané technické prostředky 

odpovídají systémům zajištění bezpečnosti obvyklým i pro další IT služby (fyzická ochrana, 

šifrování dat atd.).“ 

2.4 Způsob poskytování Cloud computingu 

Cloud computing rozdělujeme z hlediska poskytování do několika základních typů, které ho 

charakterizují. (Lacko, 2012, s. 242),(cloud.cz, 2012). 

 Privátní cloud computing  

O privátním cloudu hovoříme v situaci, kdy organizace nebo firma spravuje své vlastní 

datové centrum, na kterém je cloud realizován. Cloud aplikace jsou v tomto případě 

distribuovány v rámci firemní sítě nebo jsou poskytovány pouze pro jednu firmu, která je 

jediným odběratelem daného cloudového řešení. (obrázek 2.4). 

 Veřejný cloud computing 

Běžný model cloud computingu, který je poskytován komukoliv, kdo má zájem 

využívat výpočetní služby. Ve veřejném cloud computingu, záleží jen na tom, co je uvolněno 

poskytovatelem cloudu na trh. 

 Hybridní cloud computing 

Hybridním cloudem se rozumí sloučení veřejného a privátního cloudu, jenž je brán 

jako celek a vůči všem, kteří tento model využívají je brán jako jeden cloud. (obrázek 2.5). 

 Komunitní cloud computing 

Jedná se o situaci, kdy je tentýž model ať už privátní, veřejný nebo hybridní sdílen 

skupinou odběratelů, které spojuje stejný cíl nebo obor. 
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Obrázek 2.4 - Privátní cloud(poltman.com,2010) 

 

 

Obrázek 2.5 - Hybridní cloud (res.sys-con.com,2011) 

 

 

2.5 Cloud computingové služby 

Jak již bylo řečeno, je cloud computing nabízen jako služba angl. „as a Service“. 

Většina publikací uvádí rozdělení cloudu do tří služeb a to jako Infrastrukturu, kdy je 

pronajímán hardware a nikoli software, jak je tomu u „Platformy jako služba“, která nabízí 

poskytováni softwaru pro samotnou tvorbu aplikací a nakonec „Software jako služba“, kde je 

již nabízena samotná aplikace pomocí internetu. Tyto služby je ale možné rozčlenit do dvou 
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důležitých prvků a to CaaS (Comunication as a Service) a Saas (Software as a Service). 

(managementmania.com,2012). Přičemž služba Caas je autory dále dělena. 

2.5.1 Comunication as a Service 

Na pomyslném prvním místě je služba comunication as a service, zkráceně „CaaS“. 

Slouží pro zabezpečení komunikačních služeb zákazníka. Samotný odběratel se nemusí starat 

o provoz, jelikož ten je zajištěn provozovatelem, který zodpovídá za správnou funkci. 

(itbiz.cz,2010)  

Do této služby patří prakticky vše, co se komunikace týká, tedy: (zeal.cz,2006). 

 IP telefonie 

Známější pod zkratkou VoIP
3
 což je metoda, která umožňuje telefonování pomocí 

počítačové sítě. Jedná se o telefonování, které je běžné v jakékoliv telefonní síti.  

 Video konference, 

 e-mail, 

 sms
4
, 

 fax 

 hlasové schránky. 

2.5.2 Software as a service 

Neboli software jako služba, zkráceně SaaS, je dalším řešením cloud computingu. Jde 

o nabízení jakýchkoliv aplikací pomocí internetu, kdy si zákazník pronajímá příslušný 

software na základě svých požadavků, který potřebuje od poskytovatele. V této situaci se 

zákazník nestará o nic, co se provozu aplikace týká. Vše má na starosti poskytovatel, který 

zajišťuje veškerou správu daného softwaru, který nabízí. Poskytovatel by měl především 

zajišťovat aktualizaci softwaru, která je mnohem častější než na našem lokálním počítači, 

bezchybný provoz a důležitou funkcí je také bezpečnost. (Velte, 2011, s. 32). 

Při využívání služby SaaS není potřeba, abychom disponovali velmi výkonným 

počítačem. Postačí jednoduché PC s kvalitním připojením k internetu a optimální prohlížeč, 

přes který budeme přistupovat k pronajímaným aplikacím. O samotný hardware, na kterém je 

aplikace provozována, se stará poskytovatel. Proto je možné využívat pomocí cloudu 

                                                           
3
 VoIP – Voice over internet protokol neboli přenos hlasu pomocí internetového protokolu 

4
 Sms – Short message service (textová zpráva odesílána z mobilního telefonu) 
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jednoduché aplikace jako jsou například textové nebo tabulkové editory, až po složitější 

a náročnější aplikace typu CRM
5
. (Lacko, 2012, s. 58),(Velte, 2011, s. 33). 

 

Obrázek 2.6 - Software as a Service(r-t-inc.com, 2012) 

Způsoby jakými tuto službu platit je několik. Nejčastěji zákazník platí za čas, za který 

danou aplikaci používá. V rámci větší společnosti je možné platit za uživatele, kteří danou 

aplikaci nebo aplikace používají. Další možnost je platba za množství dat, které v rámci 

cloudové aplikace zákazník využívá. 

2.5.3 Platform as a Service 

Cloud computing není jen o nabízení hotového softwaru, ať už firmám nebo konečným 

zákazníkům, ale i o možnosti vytvoření si vlastního specifického softwaru pro naše potřeby. 

Tato možnost je nabízená službou Platforma jako služba, zkráceně PaaS. Poskytovatel této 

služby nabízí veškerý potřebný hardware, software pro sestavení vlastní aplikace, aniž by 

bylo nutné kupovat vlastní zdroje. PaaS zajištuje především tyto služby: 

 Navržení aplikace tzv. „na papír“, 

 vytvoření, 

 testování, 

 implementace, 

 hostování  

Výhoda tohoto modelu pro odběratele spočívá především v tom, že se nemusí starat 

o výdaje, které jsou nutné pro vytvoření vlastní infrastruktury na vývoj a zprovoznění 

aplikací, jelikož vše zajištuje provozovatel. Aplikaci, která je vytvořena je pak možné nabízet 

ostatním firmám jako službu. (Lacko, 2012, s. 241),(Velte, 2011, s. 34). 

                                                           
5
 CRM – Customer Relationship Management. 
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PaaS ještě plně využívaná služba, jelikož se jedná o „nejmladší“ typ cloud 

computingové distribuce. (managementmania.com, 2012). Podle organizace Gartner
6
 bude 

v budoucnu o tu to službu velký zájem, kdy poskytovatelé této cloudové služby začnou 

distribuovat nabídku PaaS jako komplexní balíček služeb pro tzv. „vyšší vrstvy trhu“. 

V dnešní době je totiž služba PaaS zaměřena především na tzv. „nižší vrstvy trhu“ jako jsou 

aplikační servery a portálová řešení. Tento vývoj se očekává okolo roku 

2015.  (ictmanazer.cz, 2011). 

2.5.4 Infrastructure as a Service 

Dříve označovaný jako HaaS (Hardware as a Service). (managementmania.com,2012). 

Dnes se používá označení IaaS (Infrastruktura jako služba). Tato služba nabízí samotný 

hardware, který mohou firmy používat podle potřeby. To je hlavní rozdíl oproti 

Platform a Software as a Service, které nabízejí aplikace k libovolným úkolům. (Velte, 2011, 

s. 35). 

Samotná distribuce probíhá pomocí virtualizace hardwaru, kdy si odběratel pronajme 

určitý výpočetní výkon, který pak dále využívá dle své potřeby. Daný výkon si může dle 

potřeby zvyšovat anebo snižovat. Platba za tuto službu se kalkuluje podle toho, kolik a jak 

dlouho využíváme daný výpočetní cyklus nebo poskytovatelem určeným koeficientem, který 

porovná zmíněné hodnoty. (itbiz.cz. 2010).  

2.5.5 Monitoring as a Service 

Pro tuto službu se používá zkratka MaaS. Tato služba není až tak známa, ale má také 

své zastoupení v cloud computingu. Jedná se o monitorování jakýchkoliv dat. Výše zmíněné 

cloudové služby, využívají MaaS jako podslužbu pro zjišťování využití aplikací nebo 

výpočetního výkonu. (itbiz.cz. 2010). 

  

                                                           
6
 Gartner – přední světová informativně technologická výzkumná společnost (gartner.com, 2013). 



15 
 

2.6 Výhody a nevýhody 

Jako každý model, technologie nebo postup v informačních technologiích, má i cloud 

computing své kladné a záporné stránky, jak ekonomické tak technické. Obě tyto vlastnosti 

by měla organizace nebo budoucí uživatel zvážit, než se do tohoto řešení pustí. 

2.6.1 Výhody 

Základní výhoda cloud computingu, která je pro každého lákavá, spočívá především 

v ekonomické stránce. Nebude potřeba investovat do drahé infrastruktury, nutné pro chod 

firmy. Z hlediska softwaru, který zprostředkovává poskytovatel, nám odpadají starosti 

o nákup aktualizací a licencí, které se mohou pohybovat u speciálních softwarů i v řádech sta 

tisíců. Uživatelé platí pouze za skutečně využitý čas, který stráví při práci s danou aplikací 

nebo sdíleným hardwarem, popřípadě je poskytovateli hrazen měsíční paušál. Vašemu 

oddělení IT také prakticky vymizí starosti se správou datových center a s instalací software, 

kdy technik musel chodit od jednoho počítače k druhému a instalovat software anebo 

nastavovat distribuční servery. Tak samo pokud bylo nutné software aktualizovat, musel se 

tento postup opět absolvovat. To povede ke snížení nákladů na IT oddělení, kdy nebude 

potřeba zaměstnávat nadbytečné množství lidí, kteří se o dané servery starají. Tuto výhodu 

také ocení menší společnosti, které si nemohou dovolit mít vlastní IT oddělení a najímají si 

různé společnosti nebo živnostníky. Náklady na hardware se mohou také rapidně snížit, 

jelikož nebude nutné kupovat výkonné servery, starat se o jejich chlazení a napájení, tudíž 

i účty za elektrickou energii se sníží. Díky cloud computingu vymizí starosti s opravou 

a obnovou hardwaru. Veškerý dohled nad potřebným hardwarem a softwarem přebírá 

poskytovatel, který má tohle vše na starost. Uživatel platí pouze za službu, kterou si v podobě 

cloud computingu objednal. (Velte, 2011, s. 24).  

Z hlediska technické stránky je nespornou výhodou lepší využití hardwarových 

prostředků, které nám poskytovatel nabízí a rychlejší nasazení do firemní infrastruktury. 

Pokud například chceme v cloud computingovém řešení zvýšit diskovou kapacitu nebo zvýšit 

počet operačních cyklů, stačí tento požadavek zaslat našemu poskytovateli, který se o vše 

postará v řádu několika hodin. Za každé navýšení kapacity, bude muset uživatel samozřejmě 

zaplatit větší částku, pokud by se jednalo o dlouhodobé navýšení, může dojit i k sepsání nové 

výhodnější smlouvy s poskytovatelem. Když by firma měla vlastní infrastrukturu, je proces 

navýšení kapacity složitější, jelikož bude nutné počkat, než vám dodavatel poskytne potřebný 

hardware nebo celý server, který se bude muset do vaší infrastruktury nainstalovat, 

nakonfigurovat a následně otestovat. Po těchto krocích ho bude možné teprve spustit. 
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 Celý tento proces může trvat i několik měsíců. Poskytovatel cloud computingu má 

také zodpovědnost za stále aktuální a bezpečný software, který nabízí. Uživatel se nemusí 

starat o zálohování nebo instalování, vše je totiž zahrnuto v ceně, kterou za dané služby 

poskytovateli hradí. S cloud computingem je také úzce spjatá smlouva o garantované úrovni 

služeb tzv. SLA
7
, která se uzavírá mezi poskytovatelem a odběratelem a definuje, v jakém 

rozmezí bude poskytována externí služba. (businessvize.cz,2010). Smlouva SLA může mít 

vlastností, které jí definují. Podle serveru totalservice je složena obvykle ze tří hlavních 

kritérií. (totalservice.cz,2010). První kritérium, které je také nejrozsáhlejší, určuje základní 

vlastnosti smlouvy, jako jsou: 

 příjemce služby, 

 počet příjemců, 

 popis služby, která je poskytována, 

 množství služeb, 

 měření, poskytování a způsob prezentace výsledků za danou službu, 

 způsob podpory (fyzicky nebo vzdáleně) a podpůrné služby (školení), 

 cena a platební podmínky za službu, 

 pravidla pro změnu služby, 

 práva a povinnosti obou stran, 

 zbylé podmínky (bezpečnost, informovanost atd.). 

Druhé kritérium definuje jaká je nejvíce možná doba odezvy na službu, dostupnost 

a rozdělení požadavků do jednotlivých skupin jako jsou poruchy hardwaru nebo výpadky 

aplikací. Třetí kritérium smlouvy tvoří kvalitativní ukazatele. Určují, jakým způsobem budou 

hodnoceny služby poskytovatele, jako je servis nebo školení. 

  V dnešní době často řešenou otázkou je také nelegální distribuce softwaru. 

S technologii cloud computingu se tento problém vyřeší, což je velkou výhodou především 

pro společnosti, které software vytváří.(itbiz.cz,2009). 

  

                                                           
7
 SLA – (Service Level Agreement) Smlouva o garantované úrovni služeb 
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Další výhody podle serveru cloudcomputing jsou tyto: (cloudcomputing.cz) „ 

  Klient nemusí znát princip funkce HW a SW. 

 Snazší vzdálená podpora. 

 Rozšíření funkcí / zvýšení výkonu probíhá přímo v datovém centru. Tento systém šetří 

čas, náklady, dopravu i životní prostředí.  

 Uživatel se může k datacentru připojit kdekoliv, nezávisle na platformě (PC, mobilní 

telefon). 

 Datové centrum může nabídnout vyšší výkon pro jednoho klienta než běžný počítač. 

Naopak v případě, že výkon není třeba, dokáže tento systém šetřit prostředky. 

 Zvýšená bezpečnost, celé data centrum je zpravidla zabezpečeno mnohem lépe než 

jeden počítač. „ 

 

2.6.2 Nevýhody 

Z ekonomického hlediska patří mezí negativa cloud computingu především úspory 

z rozsahu. U většiny poskytovatelů cloud computingu není rozlišována cena pro 50 nebo 150 

uživatelů. Z dlouhodobého hlediska je tedy nutné zvážit, zda nebude lepší zůstat u vlastní 

infrastruktury. Pokud firma nebo uživatel očekává v dlouhodobém měřítku častou změnu 

kapacity nebo proměnlivý počet uživatelů, kteří budou využívat IT infrastrukturu, bude nutno 

zvážit, zda nebude ekonomicky výhodnější nákup vlastního hardwaru a softwaru, jelikož 

poskytovatelé si mohou účtovat penále za tyto časté změny. Vyšší finanční nároky mohou 

také nastat, při překročení dohodnutých kritérií uživatelem smlouvy SLA, kdy si poskytovatel 

může účtovat vyšší ceny za správu, častější školení nebo zvýšení objemu poskytovaných 

služeb. Na druhou stranu, pokud poskytovatel nedodrží podmínky definované ve smlouvě, 

může být postihnut sankcemi ve formě snížení ceny, za kterou službu poskytuje nebo 

dlouhodobější slevou. (businessvize.cz,2010). (ddconnect.cz,2012). 

Technické hledisko cloud computingu také skýtá několik negativ, která je nutno zvážit. 

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. Potíže také mohou nastat u poskytovatele cloud computingu. Například 

společnost Amazon musela v roce 2011 řešit několikahodinový výpadek své platformy 

Amazon EC2, který vedl k nedostupnosti dalších služeb. Umístění dat mimo firemní servery 

představuje problém z hlediska zabezpečení. I když jsou data u poskytovatele mnohonásobně 

lépe zabezpečeny proti různým hackerským útokům, jsou stále dostupné správcům serverů, 
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kteří si mohou prohlédnout veškeré soubory, které jsou v cloudu uloženy. Na druhou stranu 

postihy za takovéto zneužití jsou mnohem větší, než by mohl být užitek z takto získaných dat. 

Světovým gigantům v oblasti cloud  computingu jako jsou Google, Microsoft nebo Amazon 

by toto zneužití pravomoci zcela jistě uškodilo nejvíc. 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 zneužity. Aby 

se data dostala na náš pronajímaný server nebo uložiště, musí projít internetem. Toho je 

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

stranou. Tato situace ale může nastat, i když jsou data uložena ve vlastní infrastruktuře. 

Jediný rozdíl bude spočívat v technickém provedení útoku. Při výběru cloud computingové 

služby může dojít k situaci, kdy poskytovatel nebude schopen nabídnout optimální řešení 

z hlediska hardwaru nebo softwaru. Má-li firma specifické požadavky na hardware například 

na grafický výkon nebo typ grafického zařízení, které pro svou aplikaci potřebuje, je nižší 

pravděpodobnost nalezení takového to poskytovatele. Z hlediska softwaru je situace obdobná. 

Ne vždy může poskytovatel cloudu nabídnout aplikace, které ke své činnosti společnost 

potřebuje. Dalším, avšak ne tak závažným problémem je přechod na jiné softwarové 

prostředí, čímž se prodlužuje doba pro zpracování různých úkolů. 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, 

Většinou se jedná o řádově vteřiny, v případě většího objemu dat i minuty. Pokud je prioritou 

společnosti rychlá dostupnost dat s menším jak sekundovým zpožděním, je lepší zvážit 

investice do vlastních serveru ve společnosti, na kterých budou data uložena. (Velte, 2011, s. 

25, s. 47). (businessvize.cz,2010). (justit.cz,2011).  

Migrace 
Potíže mohou nastat i při přesunu dat z lokální infrastruktury do cloudové a nebo 

chceme-li přejít od jednoho poskytovatele k druhému. Z technické a organizační stránky se 

bude jednat o náročný proces. Čím větší bude objem dat nebo složitější software, který 

chceme přemístit, tím delší bude doba i samotná příprava přenosu. Všechny kroky potřebné 

pro přenos z jednoho modelu do druhého, by měly být obsaženy v migrační smlouvě, která by 

měla být sepsána oběma stranami jak budoucím uživatelem, tak i poskytovatelem, před 

přechodem do cloud computingu. Podle serveru systemonline by měla tato smlouva 

obsahovat způsob, jakým budou data před přechodem zálohována, na jaká zálohovací média, 

kdo bude tuto operaci provádět a kdo ponese zodpovědnost za případné problémy s přesunem 
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dat. Dalším krokem je určení časového plánu migrace, podle kterého se bude postupovat. 

Časový plán obsahuje termíny všech kroků, které se musí provést, od samotné analýzy 

přenášených dat po určení konečné fáze. Po nadefinování plánu následuje analýza 

infrastruktury firmy, z které se budou data přenášet. Budoucí uživatel by měl povolit přístup 

poskytovateli cloud computingu k datům, aplikacím nebo serverům, které chce do cloudu 

převést, nejen fyzicky ale i vzdáleně z centrály poskytovatele cloudu. Poskytovatel na druhou 

stranu musí uvést, kde se budou data nacházet, resp. kde jsou umístěna jeho datová centra. 

Obě strany musí určit zodpovědné osoby za celou operaci, které budou provádět samotnou 

migraci dat a informační schůze, na kterých budou projednávány například aktuální kroky 

nebo nutné změny. Tyto změny se mohou týkat například rozšíření objemu přenášených dat 

nebo obměna technického provedení migrace. Veškeré změny, které se provádějí, mohou mít 

vliv i na samotnou cenu migrace. Podstatnou část smlouvy tvoří ustanovení cen za jednotlivé 

úkoly, které se budou při migraci provádět. Této části je důležité věnovat velkou pozornost, 

aby nedocházelo k platbám, o kterých budoucí uživatel netušil, a mohou být často vysoké. Po 

úspěšném přenesení dat, je sepsán migrační protokol, který potvrzuje, že veškeré úkoly jako 

jsou testování dostupnosti dat a odezvy proběhly úspěšně. Ve smlouvě je také zahrnuto 

kritérium rychlosti internetového připojení, od které se dostupnost dat odvíjí. Budoucí 

uživatel a poskytovatel cloud computingu nesmí opomenout ve smlouvě i bezpečnostní 

stránku přenášených dat. Je důležité, aby data byla přenesena bezpečně, nejlépe v šifrované 

podobě, tak aby nebyla nijak zneužita při přenosu třetí osobou. Poskytovatelem musí být 

popsáno, jakým způsobem jsou data chráněna na jeho serverech nejen proti útokům třetí 

osoby, ale také jak jsou zabezpečena proti případným živelným pohromám. Poskytovatel 

cloud computingu nesmí opomenout ve smlouvě formulovat pokuty nebo právní kroky, pokud 

bude bezpečnost porušena ze strany jeho zaměstnanců, podílejících se na přenosu. 

(systemonline.cz,2011). 
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2.7 Bezpečnostní rizika cloud computingu 

Otázka bezpečnosti je v oblasti cloud computingu velice probírána a diskutována. 

Většina poskytovatelů cloud computingu se doslova předhání v tom, kdo má své služby lépe 

zabezpečeny. Pro žádného z poskytovatelů by nebylo dobrým image, kdyby se zákazníci 

dozvěděli o jeho neschopnosti dostatečně chránit jejich data. (Velte, 2011, s. 56). 

Existuje několik úhlů pohledů, nejen technických ale i právních, jak by mělo být na 

tuto problematiku nahlíženo. Z pozice budoucího uživatele, který je ve fázi rozhodování, zda 

převést svou organizační nebo soukromou infrastrukturu do modelu cloud computingu, je 

důležitý správný výběr poskytovatele této služby. 

2.7.1 Hlavní bezpečnostní rizika 

Samotný princip cloud computingu, tedy sdílení a přístup dat odkudkoliv, může 

představovat problém, jestliže s jedním souborem může pracovat více lidí nebo organizací 

najednou. Jelikož soubor je často upravován, je možnost nesprávného uložení nebo poškození 

velká. Pokud není chyba odhalena včas, může dojít až k nenávratnému poškození nebo ztrátě 

důležitých údajů. V tomto případě je důležité zabezpečit správné nastavení zálohování 

a porovnávání dat nebo používání speciálních aplikaci pro replikaci dat. Většina 

poskytovatelů nabízí své vlastní řešení pro obnovu a zálohování dat, ale samotný uživatel by 

měl svá data pro jistotu zálohovat i lokálně. (corporateict.cz,2010). 

Častým bezpečnostním problémem, který může ohrozit data, jenž v cloudu ukládáme 

je lidský faktor. Kybernetický útok hackerů, na datové servery poskytovatele cloudu, může 

ohrozit uživatelská data. Podle serveru computerhope je hacker člověk, který se snaží 

proniknout do cizích uživatelských systému pomocí počítačové sítě, za účelem krádeže nebo 

poškození informací, které se zde nacházejí. Tyto útoky jsou většinou systematicky 

směřovány a mají za účel poškodit uložená data nebo je zneužít k vydírání. 

(computerhope.com,2013). 

 Dalším způsob jak mohou hackeři ohrozit nebo omezit přístup k datům je hromadné 

odesílání packetů nebo-li DDoS
8
 útok, což v doslovném překladu znamená distribuované 

odmítnutí služby. V oblasti cloud computingu se jedná o útok na servery poskytovatele, které 

jsou zahlceny nakonfigurovanými packety ve stejný čas, kdy v jistém okamžiku server 

přestane fungovat. (Velte, 2011, s. 57). I když poskytovatele cloudových služeb mají přísná 

ustanovení a standardy, které uživatelské data mají chránit, administrátor který spravuje 

                                                           
8
 DDoS – Distributed Denial of Service  
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servery, na kterých jsou naše data uložena, je může přeposlat konkurenční firmě, která je 

využije ve svůj prospěch. Je proto na uživateli, aby zvážil jaká data do cloudu uloží, případně 

využil některou ze šifrovacích metod. 

Problém se zneužitím uživatelského účtu je velmi specifický a nejen v cloud 

computingu. Existuje mnoho metod, jak je možné se dostat k přihlašovacím údajům uživatele, 

například speciálním softwarem, který slouží pro odposlech nebo nedbalostí, kdy se uživatel 

zapomene odhlásit ze svého účtu.(ictsecurity.cz,2010).  

2.7.2 Rizika podle organizace Gartner 

 Organizace Gartner zabývající se informačními technologiemi, popsala sedm 

bezpečnostních rizik, která by měl zákazník před výběrem poskytovatele cloud computingu 

zvážit. (cloud.cz,2012). 

 Privileged User Acces (privilegovaný uživatelský přístup) 

Při odesílání dat mimo firemní infrastrukturu, dochází k jisté ztrátě 

kontroly nad nimi. Je proto důležité zjistit od poskytovatele veškeré informace 

o tom, kdo bude mít k našim datům přístup a na jakém principu funguje 

bezpečnostní politika, podle které se odvíjí přístup k outsorcovaným datům u 

poskytovatele. 

 Regulatory Compliance (Dodržování předpisů) 

Každý věrohodný poskytovatel cloudu by měl svému zákazníkovi 

doložit, že je schopen bezpečně chránit data, která mu jsou svěřena tím, že ho 

seznámí s bezpečnostními pravidly. Poskytovatel by měl nechat budoucího 

uživatele také nahlédnout do souhrnné zprávy z jednotlivých bezpečnostních 

auditů. V konečném důsledku je ale vždy za data zodpovědný uživatel, který je 

dává k dispozici.  

 Data Location (Umístění dat) 

Pokud uživatel pracuje s citlivými daty, jako jsou například osobní 

údaje svých klientů, měl by se informovat u budoucího poskytovatele, kde jsou 

umístěna jeho datová centra. Některé země ale nedovolují ukládání jistých 

citlivých dat o uživateli, jako je například zdravotní dokumentace. Například 

Google nebo Microsoft mají svá datová centra rozmístěna různě po světě. Je 

proto důležité, aby měl provozovatel veškeré informace týkající se zákona 

o práci s daty v zemi, ve které jsou umístěna jeho datová uložiště, a při jednání 

o budoucí spolupráci byl zákazník s těmito skutečnostmi seznámen. 

 Data Segregation (Rozdělování dat) 

Poskytovatel by měl zaručit, že data umístěna v jeho datových centrech 

jsou dobře chráněna. I když jsou data ukládána dohromady s daty ostatních 

uživatelů, nemělo by docházet v průběhu zpracování k žádným konfliktům, 

které by měly za následek nedostupnost nebo i zničení dat. 
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 Recovery (Obnovení) 

Situace kdy dojde k poruše hardwaru, pádu aplikace nebo kolizi některé 

z cloudových služeb, nelze v některých případech ovlivnit. Poskytovatel by 

měl proto předložit, jakým způsobem postupuje, pokud k dané situaci dojde. 

Prioritou by měla být úplná obnova dat, která proběhne v co nejkratším čase.  

 Investigative Support (Podpora při vyšetřování) 

Ani cloud computingu se nevyhýbají nelegální aktivity. V některých 

případech je vyšetřování některých zločinů z technických důvodů takřka 

nemožné, protože data mohou často měnit svou lokaci v rámci uložišť 

poskytovatele nebo se mohou přemisťovat i mezi různými poskytovateli. Je 

proto důležité, aby byl poskytovatelem doložen způsob, jakým tyto situace řeší 

a jak je proti těmto situacím chráněn. 

 Long-Term Viability (Dlouhodobá životaschopnost) 

Jakákoliv firma především v dnešní době, se může dostat do platební 

neschopnosti. Tato situace není pro žádnou firmu nikterak příjemná, obzvlášť 

jedná-li se o cloud computing, kdy jsou v ohrožení veškerá uložená data. 

Poskytovatel by měl proto zaručit, že při nastání této situace, budou data, která 

jsou u něj uložena, možné získat zpět nebo je bude možno importovat.  

Body, které jsou výše popsány, uvedla organizace Gartner již v roce 2008, avšak i v dnešní 

době jsou stále aktuální a neměly by být brány na lehkou váhu pří výběru poskytovatele cloud 

computingu. (infoworld,2008). 
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2.7.3 Právní stránka 

Jestliže se uživatel rozhodne pracovat se zdravotnickými a finančními daty v cloud 

computingu, měl by se informovat u svého poskytovatele, zda splňuje bezpečnostní normu 

HIPAA
9
, která umožňuje spravovat veškeré typy těchto informací. Splnění této normy je 

důležité z důvodů zpracovávání citlivých informací, které by mohli být při úniku zneužity.  

(Velte, 2011, s. 46).  

Dalším problémem z hlediska práva jsou politická ustanovení. V rámci Evropské Unie 

je možné ukládat osobní údaje v kterékoliv zemi, která spadá do smlouvy EHP
10

 nebo 

v zemích, kde jsou stanoveny stejné předpisy o ochraně dat. (europa.eu, 2012) 

Problémy mohou nastat také při nekorektně uzavřené smlouvě mezi uživatelem 

a poskytovatelem. Obě strany jsou povinny správně určit svá práva a povinnosti tak, aby 

nedocházelo ke konfliktům z hlediska nabízených služeb a očekávání uživatele. 

(systemonline.cz,2011).  

  

                                                           
9
 HIPAA- Health Insurance Portability and Accounting Act 

10
 EHP – Evropský hospodářský prostor 
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2.8 Nejznámější distributoři cloud computingu 

Nabídka distributoru cloud computingových služeb se v minulých letech velice 

rozšířila. Jejich popisování by mohlo zabrat většinu bakalářské práce. Proto zde budou 

popsány pouze některé velké společnosti a jejich základní služby, které nabízejí v oblasti 

cloud computingu. Všechny společnosti, používají pro zaplacení svých služeb platební model 

Pay-As-You-Go, který je založen na principu placení pouze za využitých zdrojů. Takže 

uživatel zaplatí jen za to, co spotřeboval. 

2.8.1 Amazon 

Společnost Amazon patří mezi nejznámější poskytovatele cloudu. Poprvé spustila své 

cloudové služby v roce 2002 pod názvem Amazon Web Services (AWS). Nabídka služeb 

AWS je velice obsáhlá a zasahuje do mnoha kategorií. Budoucí uživatel si může vybrat 

z produktů podporující jeho IT infrastrukturu, obchodní záležitosti anebo kombinaci obojího. 

Pro lepší seznámení se všemi nabízenými službami, spustila společnost Amazon pro své 

budoucí zákazníky program AWS Free Usage Tier, který umožňuje některé ze služeb 

využívat po určitou dobu zdarma. Tyto služby jsou popsány níže. (aws.amazon.com,2013). 

Databázové služby  

 DynamoDB – je jednoduchá databázová služba, která pracuje 

s jakýmkoliv NoSQL
11

 jazykem. V nabídce je prvních 100 MB úložného 

prostoru zdarma. 

 RDS – (Relation Database Service) tato relační databáze pracuje s dvěma 

databázovými jazyky a to MySQL a Oracle. Pokud tedy uživatel používá 

vlastní databázi založenou na některém z těchto dvou jazyků, může jí bez 

potíží používat i v Amazon RDS. 

Síťové služby 

 EC2 – (Elastic Compute Cloud) Společnost Amazon takto nazvala nabídku 

virtuálních serveru. Největší výhodou této služby je snižování nebo zvyšování 

potřebného výkonu během několika minut. Uživateli je dovoleno nastavovat vše 

od velikosti paměti, úložného prostoru, diskových oddílů, rychlost procesoru po 

nastavování přístupových práv. V nabídce této služby jsou dva známé operační 

systémy a to Microsoft Windows Server a Linuxové systémy. Pro jednodušší 

ovládání jsou zde vytvořeny obrazy virtuálních strojů, které se nazývají AMI 

(Amazon Machine Image). 

 Elastic Load Balancing – Je doplňující služba EC2, která slouží jako 

administrativní nástroj pro automatické rozdělování výpočetního výkonu při 

nadměrné zátěži některého z virtuálních strojů.  

                                                           
11

 SQL – Structured Query Language 
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Uložiště 

 Amazon S3 – (Simple Storage Service) Slouží jako datové uložiště pro soubory 

různých typů, s kterými lze pracovat stejně jako na jakémkoliv jiném online 

uložišti. Veškeré data v S3 je možné sdílet pomocí HTTP
12

(S) nebo BitTorrent 

protokolů. Počet uložených souborů je omezen pouze velikostí uložiště, kterým 

uživatel disponuje. V rámci programu Free Usage Tier je kapacita uložiště 5GB. 

Výhodou této služby je redundantní ukládání dat na různých místech, tudíž data 

by neměla být ohrožena výpadkem elektrické energie nebo poškozením 

Hardwaru. 

 EBS – (Elastic Block Store) Tato podpůrná služba je určena pro vytváření 

permanentních virtuálních disků od 1GB do 1TB ve formě bloků, které lze 

posléze připojit k virtuálním instancím AMI, vytvořených v EC2 .Takto 

vytvořené disky je také možné použít pro zálohování dat vytvořených v rámci 

instance EC2. 

Application Service  

 SNS – (Simple Notification Service) Webová služba, která má funkci rozesílání 

tzv. Push zpráv, kterými mohou vývojáři rozesílat potřebné aktualizace nebo 

upozorňovat na důležité události v rámci cloudu. 

 SQS – (Simple Queue Service) slouží pro komunikaci mezi servery. Pomocí 

této služby jsou vytvářeny fronty pro ukládání zpráv, kde mohou být uloženy po 

dobu dvou týdnů. 

 Elastic Transcoder – Pro převádění video souborů do jakýchkoliv formátů 

vytvořila společnost Amazon tuto platformu. Výhoda této služby je především 

v automaticky přednastavených konfiguracích pro různá zařízení jako jsou 

Smartphony nebo tablety. Cena převedeného videa se odvíjí od délky záznamu 

nikoli od jeho náročnosti. 

 Simple Workflow Service – je prostředí pro spouštění aplikací vytvořených 

uživatelem v cloudovém prostředí Amazon, které je poté možné spouštět 

v rámci EC2. S touto platformou je možné také sledovat zatížení vytvořené 

aplikace. 

Vývoj a správa 

 CloudWatch – Patří do kategorie podpůrných služeb pro vývojáře. Tento 

nástroj je automatickou součástí služeb EC2,EBS a RDS. Jeho funkce spočívá 

ve sledování využívaných zdrojů, jako je operační paměť, velikost úložného 

prostoru, který je využíván jednotlivými instancemi, množství transakcí 

provedených v rámci aplikace nebo shromažďování chybových zpráv.  

 Data Pipeline – v doslovném překladu datové potrubí, které umožňuje 

zpravovat a přenášet data mezi jednotlivými AWS službami.   

                                                           
12

 http – HyperText Transfer Protocol 
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2.8.2 Google 

Společnost Google, která je především známa díky svému vyhledavači 

a internetovému prohlížeči, řadí své cloud computingové služby mezi hlavní priority tohoto 

trhu. Jejich produkty jsou rozloženy do několika kategorií od vytvořených sad cloudových 

aplikací pro firmy, po vývojové prostředí, ve kterém lze aplikace spouštět.  

 Google App Engine – (GAE) Mezi nejznámější z cloudových služeb této společnosti, 

patří Google App Engine, který dovoluje vývojářům nahrávat své webové aplikace na 

stejnou infrastrukturu, kterou používá Google. Tato služba nabízí dynamické přidělování 

výkonu v závislosti na náročnosti vytvořené webové aplikace. Velkou výhodou této 

služby je vysoká škálovatelnost. Všem vývojářům, kteří použijí tuto službu pro spuštění 

své web aplikace, je umožněno využívat veškeré komponenty a knihovny API
13

 

společnosti Google. GAE podporuje programovací jazyky Java, Python a Go. V rámci 

platformy v roce 2008 společnost Google také zpřístupnila vysoce škálovatelnou databázi 

Bigtable.  (Velte, 2011, s. 62).  

 Google Docs (Drive) – Podle Lacka lze tuto službu popsat jako: „Plnohodnotný 

kancelářský balík primárně určený pro osobní nekomerční použití. Obsahuje textový 

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

a aplikaci na tvorbu formulářů. Služba je bezplatná, stačí si vytvořit účet, ale pro 

společnost Google má marketingový význam i v této podobě.“  (Lacko, 2012, s. 58). 

V roce 2012 byla tato služba přejmenována na Google Drive a rozšířena o větší diskový 

prostor, který byl z původních 1GB navýšen na 5GB a vyhledávání bylo obohaceno 

o optické rozpoznávání textu OCR
14

, které umožňuje rozeznávat text nebo objekty 

v obrázkových souborech. (cdr.cz, 2012).  

 Google Apps – Tato cloudová služba nabízí komerční řešení, které je cíleno na podniky 

různých velikostí. Jde o klasickou službu SaaS, kdy zákazník neplatí za aplikace, které 

využívá, nýbrž za její využívání. Společnost Google zaručuje 99,9 % záruku dostupnosti, 

což znamená, že nehrozí žádné neplánované výpadky. Google Apps nabízí totožné služby 

jako Google Docs, avšak navíc přidává další funkce jako například vytváření vlastního 

firemního webu nebo archivační službu pod názvem Sejf, ve které je možné uchovávat 

vše od e-mailu po dokumenty potřebné pro chod firmy. Díky šifrování pomocí SSL 
15

protokolu je přenos mezi uživatelovým prohlížečem a datovým centrem bezpečné. 

Google nabízí tuto službu po určitou dobu zdarma, poté však je nutné uhradit 4 eura 

měsíčně za každého uživatele, který službu využívá nebo 40 euro ročně. (google.cz,2013).  

  

                                                           
13

 API – Application programming Interface 
14

 OCR- Optical Charactel Recognition 
15

 SSL – Secure Socket Layer 
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2.8.3 Microsoft 

Nabídka společnosti Microsoft také nezaostává za konkurencí v oblasti cloud 

computingu. Její produkty jsou velice různorodé a jsou rozděleny do několika oblastí. 

Jednotliví uživatelé i větší organizace dávají při výběru cloud computingového dodavatele 

často přednost společnosti Microsoft, vzhledem k velké podobností jejich cloudových aplikací 

a platforem s běžně používanými produkty této společnosti, což má za důsledek lepší přechod 

z jedné aplikace nebo infrastruktury na druhou. (Velte, 2011, s. 67).   

Windows Azure  
(microsoft.com, 2013). (blogs.msdn.com, 2013). (windowsazure.com) Podle serverů 

microsoft.com, windowsazure.com a blogs.msdn.com, jde o operační systém v prostředí cloud 

computingu, který využívá pro své fungování Windows Server 2008 R2 a je založen na 

technologii .NET
16

. Dokáže však spravovat aplikace vytvořené pomocí Javy a jiných 

programovacích jazyků. Z pohledu nabízených modelů cloudu se jedná o kombinaci IaaS 

a SaaS, tedy Infrastruktury jako služby a Softwaru jako služby, která nabízí správu 

vícevrstvých aplikací, rychlou škálovatelnost v závislosti na zatížení, využívání datových 

uložišť společnosti Microsoft a mnoho další výhod. Aplikace mohou být vytvořeny 

v kterémkoliv programovacím jazyce a vývojovém prostředí, což přináší velkou výhodu pro 

vývojáře aplikací.  

Krom vlastního operačního systému, jsou součástí Windows Azure nástroje pro tvorbu 

virtuálních počítačových jednotek pod názvem Azure Compute, které mohou běžet na 

operačním systému Linux nebo Microsoft. Tyto počítačové jednotky lze nakonfigurovat podle 

vlastních potřeb nebo použít některou z mnoha přednastavených konfigurací. Pro tvorbu 

mobilních aplikací je možné využít službu Azure Mobile Services, která nabízí podpůrné 

funkce jako datové služby pro ukládání informací z aplikace na server, autentizační služby 

pro zefektivnění zabezpečení a notifikační služby pro rozesílání různých aktualizaci ze 

serveru přímo do aplikace.  

Podpora webových služeb je zajištěna pomocí Azure Web Sites, která umožňuje 

snadno vytvářet škálovatelné webové stránky a spravovat je. Datová uložiště v prostředí 

Windows Azure, nabízí několik způsobů bezpečného spravování dat, která jsou přístupná 

pomocí rozhraní REST
17

, které umožnuje jednotný a snadný přístup k uloženým datům.  

                                                           
16

 .NET – soubor technologii pro produkty společnosti Microsoft 
17

 REST – Representational State Transfer 
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Součástí této platformy je také relační databáze Azure SQL využívající technologii 

SQL Server, která pracuje s relačním datovým modelem T-SQL
18

, což je rozšíření SQL 

jazyka od společnosti Microsoft. Tato databáze je snadno škálovatelná v rámci potřeb 

uživatele, který s ní pracuje. Data jsou zabezpečena proti výpadkům díky trojímu uložení na 

různých místech. Není nutné instalovat žádný hardware nebo software, jelikož celková správa 

databáze probíhá pomocí webového rozhraní.  

Aby bylo možné propojovat i necloudové aplikace, je součástí Windows Azure také 

technologie AppFabric která podle serveru lupa.cz umožňuje: „propojit aplikace na 

platformách Windows Azure, Windows Server nebo i na jiných technologiích, jako jsou Java, 

Ruby, PHP atd. AppFabric poskytuje funkce pro práci s mezipamětí (dříve označované 

kódovým názvem Velocity) a pro hostování workflow a služeb (dříve označované kódovým 

názvem Dublin).“ AppFabric se skládá ze dvou součástí. První je Service Bus (SB), která 

slouží pro samotné propojení mezi nezávislými službami pomocí HTTP protokolu. Přístup je 

poté možné realizovat na jakékoliv topologii sítě. SB také podporuje rozhraní REST. Druhou 

součástí je Acces Control (AC), který kontroluje bezpečnost, ve smyslu ověřování 

a autentizace přístupu uživatele nebo aplikace. (lupa.cz, 2011).  

Pro spouštění aplikací v prostředí Windows Azure, je nejprve nutné příslušné soubory 

tzv. zabalit. Podle serveru blog.msdn.com, existují tři způsoby zabalení souboru, které jsou 

spustitelné v prostředí Windows Azure: (blogs.msdn.com, 2011). 

 „Zabalená webová aplikace (tzv. web role) – v podstatě zabalená složka souborů, 

která se rozbalí do adresáře a namíří se na něj web server IIS. Vhodné pro 

aplikace, které zpřístupňují svoje funkce přes HTTP protokol, tedy webové servery 

anebo webové služby. 

 Zabalená jiná aplikace (tzv. worker role) – zabalená složka souborů, která se 

rozbalí do adresáře a spustí se libovolný kód. Vhodné pro aplikace, které 

provádějí zpracování na pozadí, mají různé výpočetní funkce anebo třeba pro 

provoz webových aplikací na jiném webovém serveru než IIS. Jsou podobné 

službám operačního systému. 

 Zabalený disk virtuálního počítač (tzv. VM role) – zabalený VHD soubor pro 

technologii Hyper-V, ze kterého se vytvoří virtuální počítač. Vhodné pouze ve 

výjimečných situacích, např. pokud potřebujete mít nainstalovanou aplikaci, jejíž 

instalaci nejde automatizovat. Používání této role je pracné, musíte se starat sami 

o aktualizace OS, a nemůžete si uvnitř virtuálu ukládat žádná data trvalé povahy – 

kdykoliv může být proveden re-image, čímž o tato data přijdete. Pokud můžete, této 

roli se vyhněte – je určena pouze pro specifické situace.“  

                                                           
18

 T-SQL – Transact Structured Query Language 
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Microsoft Office 365 
Je cloud computingová verze kancelářského balíku Microsoft Office 2013, která 

umožňuje práci s dokumenty pomocí webového prohlížeče. Je určena jak pro domácnosti, tak 

i školy a především firmy různých velikostí. Uživatelské rozhraní je totožné jako v klasických 

aplikacích Office 2013, tudíž není nutné uživatele nijak zvlášť zaškolovat do nového 

prostředí. Při využití této služby nemusí firma řešit starosti s instalací softwaru a licencemi, 

jelikož platba je hrazena podle počtu uživatelů a výběru balíčku aplikací sady Office 365. Pro 

ukládání dokumentů a e-mailů, je k dispozici úložný prostor o velikosti 25GB. Služba tohoto 

kancelářského balíčku je přístupná také z mobilních zařízení. Pro majitele Windows Phone 7 

společnost Microsoft vytvořila speciální aplikační rozhraní, které dovoluje veškeré operace 

spojené s úpravou dokumentů.  Veškeré dokumenty jsou chráněny silným zabezpečením 

a také je splněna 99,9% garance provozuschopnosti díky smlouvě o úrovni služeb SLA. 

(microsoft.com, 2011).  

Microsoft Dynamics CRM (MDC) 
Pro správu veškerých marketingových záležitostí spustila společnost Microsoft tuto 

službu také v cloud computingovém modelu. Podle serveru crmforum.cz, patří MDC mezi 

nejznámější software v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Hlavní funkce spočívá ve správě 

kontaktů se zákazníky, veškerých obchodních vztahů a segmentaci zákazníků podle různých 

kritérií, umožňuje lépe nastavit firemní politiku a marketing, který je důležitý pro tvorbu 

zisku a konkurenceschopnosti firmy. Díky možnosti pracovat s tímto softwarem v cloudu, 

zmizela starost s prvotní investicí do tohoto řešení, jelikož uživatel platí pouze za využívání 

aplikace a nikoli za samotný software. Celková cena se odvíjí od počtu uživatelů, kteří mají 

v rámci firmy k aplikaci přístup. Tato výhoda zpřístupnila software také malým a středním 

firmám, které by si toto řešení jinak dovolit nemohli. (crmforum.cz,2013). 
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3 Analýza informačního systému firmy 

3.1 Charakteristika firmy 

Společnost KBK Company s.r.o. byla založena v roce 1991, pod názvem 

Auto Kussior. Řadí se do skupin malých a středních firem. Jedná se o rodinnou firmu, která se 

ve svých začátcích zaměřovala především na prodej náhradních dílů, příslušenství, opravu 

a dovoz automobilů italských značek Fiat, Alfa Romeo, Lancia a Maserati. Z počátku byla 

živnost provozována v rodinném domě, kde byl sklad náhradních dílů umístěn v sklepních 

prostorech, některé díly byly uloženy v místnostech domu a autodílna v garáži. Postupem 

času se začala rozšiřovat klientela vlastnící modely aut výše uvedených značek a bylo nutné 

zvětšit garážové prostory a zaměstnat dalšího zaměstnance do autodílny. Proto bylo 

rozhodnuto o přestavbě spodní části domu a zrušení skladu náhradních dílů umístěných 

ve sklepní části. Ten byl v roce 1993 přesunut o 500 metrů dále do pronajatých prostor v nově 

vznikající prodejně patřící jedné společnosti. Po uplynutí určité doby bylo zřejmé, že 

provozování autodílny v rodinném domě, nebude efektivní pro budoucí chod společnosti 

z ekonomického hlediska, jelikož bylo nutné dojíždět pro veškeré díly do skladu. Také 

samotný prostor autodílny přestal vyhovovat zvyšujícím se nárokům na potřebné nářadí, 

stroje a speciální vybavení, které bylo nutné pro práci s novými automobily a zároveň 

zachování si konkurenceschopnosti. Dalším krokem společnosti tedy bylo rozhodnutí 

o odkoupení pronajatých prostor domu i s pozemkem, kde byla již provozována prodejna 

náhradních dílů. V roce 1996 byly vyřízeny veškeré administrativní záležitosti a začala 

výstavba druhé autodílny, jejíž součástí byl i nový pneuservis, pro který byly přijati noví 

zaměstnanci. Nově postavena autodílna byla otevřena v druhé půlce roku. Jednalo se doposud 

o největší investici. Co se týče rozvoje společnosti, byl pro ni dalším milníkem rok 1997, kdy 

začala přímo bez jakýchkoliv prostředníků spolupracovat s výrobci náhradních dílů v Itálii. 

V témže roce byl také obnoven provoz autodílny v rodinném domě, kterou převzal nejstarší 

syn. Spolupráce s italskými dodavateli byla ukončena v roce 2009, kdy byla celosvětová 

ekonomika zasažena krizí. Nejen krize, ale i rozšíření automobilového trhu a přibývání 

konkurence v české republice, vedlo společnost k restrukturalizaci, propuštění několika 

zaměstnanců a zrušení pneuservisu. Od roku 2011 se společnost přejmenovala na KBK 

Company s.r.o. a stále provádí činnost v oblasti prodeje náhradních dílů a údržby vozidel, 

avšak zaměřuje se na veškeré tuzemské a evropské značky automobilů. Do svých služeb 
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nabízených zákazníkům společnost také zařadila zapůjčení vozidla, pokud bude oprava 

časově náročná a také vyřízení veškerých nezbytných záležitostí v případě pojistné události. 

3.2 Organizační struktura 

Z počátku, kdy rodina začala provozovat živnost, byla vedena jako fyzická osoba, 

která byla zapsána v obchodním rejstříku. Později při rozšiřování došlo k převedení z hlediska 

právní formy na společnost s ručeným omezeným. Statutární orgán společnosti, který smí 

jménem společnosti jednat samostatně, je vždy některý z členů rodiny Kussiorových, kdy 

ostatní členové rodiny, kteří zároveň pomáhají ve vedení firmy, jsou z právního hlediska bráni 

jako společníci, kteří vložili určitý peněžitý vklad do společnosti. Chod společnosti 

z dlouhodobého hlediska dále zajišťují prodavač náhradních dílů a externí zaměstnanci jako 

mzdová účetní, IT technik a uklízečka. Co se týče počtu zaměstnaných automechaniků, byl 

jejich počet v průběhu let proměnlivý v závislosti na ekonomické situaci a počtu zakázek. 

Po většinu doby však na autodílně pracoval minimálně jeden automechanik 

3.3 Hardware a Software  

3.3.1 Historie užívání HW a SW ve firmě 

I přesto že se společnost řadí mezi malé rodinné firmy, potřebuje ke své práci potřebné 

informační a komunikační technologie, které jsou nutné pro správu dat a administrativní 

úkony. V počátcích si společnost vystačila s jednoduchým vedením záznamů o stavu 

skladových zásob pomocí evidenčních karet. V roce 1994 však bylo nutné pořídit první 

počítač z důvodu přibývání skladových položek a zakázek autodílny, který ještě nebyl v této 

připojen k internetové síti. Z hlediska softwaru byl vybaven základním tabulkovým 

a textovým procesorem společnosti Microsoft a také programem Simple od přerovské 

společnosti Till Consult, který sloužil pro vedení účetnictví, evidence skladových položek 

a zakázek. Společnost tento software využívala až do roku 2010 v upgradovaných podobách. 

Veškeré aktualizace tohoto programu probíhali jednou ročně ve formě znovuobnovené 

licence, jejichž cena se pohybovala okolo 1 500 korun. První internetové připojení 

si společnost pořídila v roce 1998. Postupem let docházelo k pravidelné obměně jak 

hardwarového, tak i softwarového vybavení firmy, který byl nutný pro plynulý chod 

společnosti. Největší využití počítačových technologií společnost zaznamenala mezi lety 1998 

až 2006, kdy bylo nutné navýšit počet PC v prodejně a zároveň počet prodavačů, jelikož začal 

narůstat počet zákazníků. 
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3.3.2 Analýza stávající infrastruktury 

V současnosti jsou v rámci firmy pro pracovní účely využívány 4 PC. Pro práci na 

prodejně jsou vyhrazena dvě PC a také každá z obou autodílen disponuje jedním pracovním 

PC. Z hlediska hardwarového vybavení jsou různorodá, viz tabulka 3.1, kde jsou vypsány 

základní technické parametry. Pro lepší orientaci v textu a následujících síťových schématech 

na obrázcích 3.1 a 3.2, jsou PC označena podle místa využití. Počítače používané v prodejně 

jsou označeny PCp1, PCp2 a na autodílnách PCa1, PCa2. 

 PCp 1 PCp 2 PCa 1 PCa 2 

Procesor 
AMD Athlon 

X3 3,3 GHz 

AMD Athlon X2 

3,1 GHz 

Intel Core 2 Duo 

1,86 GHz 

Intel Atom Dual 

Core 1,66 GHz 

Operační 

paměť 
4,00 GB 1,75 GB 1 GB 2 GB 

Harddisk 1 TB 500 GB 300 GB 500 GB 

Grafická karta 
AMD Radeon 

6570 1 GB 

AMD Radeon 

6450 1GB 

ATI X1650 

 256 MB 

NVIDIA 

GT218 512 MB 

Operační 

systém 

Windows 7 

Proffesional 

Windows 7 

Proffesional 

Windows XP 

Proffesional 

Windows 7 

Proffesional 

Tabulka 3.1 - Technické parametry PC Zdroj: Vlastní zpracování. 

Síťové schéma prodejny a autodílen 

 

Obrázek 3.1 - Schéma prodejny a autodílny. Zdroj: Vlastní Zpracování. 
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Obrázek 3.2 - Schéma druhé autodílny. Zdroj: Vlastní Zpracování. 

 

Základní softwarové vybavení  

Co se týče softwaru, je každé z uvedených PC vybaveno kancelářským balíkem 

Microsoft Office (MS) 2007 Proffesional, který slouží pro práci s textem, tabulkami 

a elektronickou poštou. V aplikaci MS Word jsou vytvářeny veškeré kupní smlouvy, zakázky 

a administrativní dokumenty nutné pro chod firmy a také jsou zde ukládány základní údaje 

o zákaznících, jako je příjmení, jméno, adresa, telefon apod. MS Excel firma používá pro 

jednotlivé zákaznické faktury a zobrazování jednoduchého přehledu opravovaných části auta. 

Doklad o příjmu vozu k opravě je vytvořen v MS Access, ve kterém má firma vytvořený 

vlastní formulář. Elektronická pošta je převážně vyřizována pomocí MS Outlook. 

Zobrazování speciálních elektronických souborů ve formátu PDF
19

 je zajištěno pomocí 

softwaru Adobe Reader. Počítače jsou zabezpečeny proti virům, spywarům a dalším 

nechtěným útokům volně stažitelným antivirovým softwarem Avast. Potřebné spojení mezi 

druhou autodílnou a prodejnou zajištuje komunikační software Skype, který je využíván 

v některých případech i pro komunikaci se zákazníky a dodavateli náhradních dílů. 

  

                                                           
19

 PDF – Portable Document Format 
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Účetní a skladový software 

Firma používá od roku 2010 pro veškerou evidenci skladových zásob, vozidel a vedení 

účetnictví modulární informační systém DUNA DE přerovské společnosti Till Consult. Tento 

software je následovníkem staršího informačního systému Simple, který společnost také 

používala. DUNA DE je modulární systém určen především pro podnikatele a živnostníky. 

Modularita v tomto případě představuje možnost vybrat si veškeré součásti informačního 

systému dle potřeb firmy a platit tak pouze za to, co potřebuje ke své práci.  

Tento software je v rámci firmy nainstalován v PCp1, který je odpojen mimo 

počítačovou síť, tudíž nedisponuje internetovým připojením a funguje jako samostatný 

počítač. Výhodou tohoto řešení je především bezpečnost uložených dat, avšak veškeré 

aktualizace je nutné provádět pomocí flash disku nebo vypálení aktualizace na cd nebo dvd. 

Aktualizace softwaru se provádí v pravidelných intervalech co tři měsíce. Firma spravuje 

pomocí tohoto programu přes 18 000 položek. 

Diagnostický software 

Obě autodílny používají pro svou práci speciální software pro diagnostiku automobilů, 

který je nainstalovaný v PCa1 a PCa2. Jejich účelem je komunikace s řídícími jednotkami 

automobilu, ke které je připojen diagnostický přístroj. Lze s nimi detekovat závady, které jsou 

uloženy v jednotkách automobilu, provádět různá nastavení a zobrazovat aktuální hodnoty 

stavu vozidla od počtu skutečně najetých kilometrů po stav autobaterie. 

Datové schránky 

Od 1. 11. 2009 má ze zákona povinnost každá právnická osoba zapsaná v obchodním 

rejstříku používat toto elektronické uložiště, které slouží pro vzájemnou komunikaci mezi 

právnickými osobami a veřejnými orgány. Pro fyzickou osobu je zřízení datové schránky 

nepovinné. Pokud se však rozhodne si datovou schránku zřídit, jsou veřejné orgány povinny jí 

vůči ní také využívat. Komunikace není nijak placena a probíhá zdarma. Největší výhodou 

datových schránek je dostupnost z kteréhokoliv místa, kde je přístup k internetu a také časová 

úspora, jelikož není nutné vyzvedávat zásilky na poště. Pokud se objeví v datové schránce 

jakákoliv zpráva, je považována automaticky za doručenou ihned po přihlášení do systému 

nebo deset dnů od doručení zprávy, kdy se nemusí uživatel do datové schránky přihlásit. 

(mvcr.cz, 2009). 
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Komunikace 

Pro firmu je primárním způsobem komunikace připojení k internetu a mobilní 

telefony. Lokální síť jako taková slouží ve firmě k připojení na router a síťovou tiskárnu, 

nikoli pro sdílení souborů a složek. Internetové připojení se používá především pro: 

 objednávání náhradních dílů, 

 vyřizování zakázek, 

 vyhledávání potencionálních zákazníků, 

 spravování e-shopu, 

 komunikaci s druhou autodílnou (Skype), 

 administrativní úkoly spojené s vyřizováním pojistných událostí. 

Správa dokumentů 

Firma pracuje s několika druhy elektronických dokumentů, které jsou z velké části 

ukládány v PCp2, umístěném v prostorech prodejny a ručně psaných nebo tištěných 

dokumentů, které firma archivuje. Příjem vozů k opravě probíhá pomocí předdefinovaného 

formuláře v MS Access. V tomto formuláři se uvádějí základní údaje zákazníka 

a předávaného vozidla k opravě, seznam kontrol, které jsou provedeny během příjmu vozidla, 

stav paliva a výbavy vozidla. Formulář se následně vytiskne a předá mechanikovi jedné 

z autodílen, který poté veškeré práce prováděné na vozidle do tohoto formuláře zapíše a předá 

k vyřízení na prodejnu, kde se stanoví cena za opravu vozidla a vyhotoví faktura pro 

zákazníka.  

Pro vypůjčení vozidla na dobu určitou firma používá vzorovou smlouvu vytvořenou 

v MS Word. Smlouva obsahuje základní údaje firmy, zákazníka, vypůjčeného vozidla 

a obecná ustanovení a je vyhotovena vždy ve dvojím provedení. Dalším typem dokumentu je 

plná moc, kterou firma sepisuje se zákazníkem, který si přeje být zastupován ve věci vyřízení 

pojistné události. K tomuto dokumentu je vždy připojen oskenovaný řidičský průkaz, 

občanský průkaz, záznam o dopravní nehodě a velký technický průkaz. Oskenované 

dokumenty jsou v grafickém formátu jpg a ukládají se ve složce s příslušným názvem. 

Paragony a faktury jsou vypisovány pomocí elektronické šablony vytvořené v MS Excel.  

Archivace dokumentů, které jsou v elektronické nebo tištěné podobě, probíhá podle 

platných legislativních ustanovení.  
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Nedostatky 

Během analýzy současné infrastruktury byly zjištěny nedostatky především 

v zabezpečení, kdy každý z počítačů využívá volně stažitelnou verzi antivirového programu 

Avast. Dle mého názoru je tento software vhodný spíše pro domácí používání a nikoli pro 

firmu pracující s citlivými daty svých zákazníků a údaji o vozidlech. Dalším problémem 

zabezpečení je absence záložního zdroje. Dojde-li k náhlému výpadku proudu, mohou být 

aktuálně zpracovávaná data ztracena nebo zničena. Elektronické dokumenty nejsou nikterak 

zálohovány a jsou ukládány na lokálním disku počítače. Pokud dojde k poškození disku nebo 

odcizení samotného PC, nebude možné ztracená data obnovit.  

Tištěné a ručně psané dokumenty, které je potřeba ze zákona archivovat jsou uložena 

na několika místech firmy. Z hlediska ochrany proti požárům nebo odcizení je zabezpečení 

minimální.  
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4 Návrh využití cloud computingových služeb 

4.1 Důvod zavedení cloud computingu ve firmě 

Firma se rozhodla rozšířit své pole působnosti v oblasti oprav automobilů italských 

značek, které se na našem trhu prodávají a to o další dvě autodílny. Na základě tohoto 

rozhodnutí o rozšíření, začala firma přemýšlet také o řešení IT infrastruktury stávajících 

a budoucích autodílen. Formou analýzy stávajícího vybavení a individuálních konzultací 

s vedením a zaměstnanci 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, 

 nově vznikající autodílny budou vybaveny vždy jedním PC, které bude sloužit 

jak pro komunikaci a administrativní účely, tak pro diagnostický software 

automobilů. 
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4.2 Navrhované řešení 

Jelikož firma nedisponuje vlastním serverovým zařízením, na kterém by bylo možné 

vytvořit novou infrastrukturu s výše uvedenými požadavky, bylo navrženo 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. 

Pro zvolenou firmu vzhledem k její velikosti a stanoveným nárokům se jeví dvě vhodná 

řešení. První od společnosti Microsoft, která nabízí své kancelářské balíčky v podobě služby 

Office 365 a společnosti Google, která vytvořila službu s názvem Google Apps for Business 

(viz kapitola 2.8). Diagnostický software, který firma používá, prozatím nenabízí žádná 

společnost jako sdílenou službu typu SaaS. 

 Po vysvětlení pojmu cloud computing, přednesení návrhu a prezentaci obou řešení, 

které jsem zvolil pro firmu jako nejvhodnější, se vedení rozhodlo pro aplikování služby 

Office 365 od společnosti Microsoft. 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. Ostatní důvody, díky kterým se firma takto 

rozhodla, jsou tyto: 

 vetší bezpečnost dat než nyní, 

 náklady budou závislé na počtu uživatelů,  

 nižší náklady na pořízení, 

 Emailová služba Outlook web app, 

 efektivnější využití, 

 české prostředí, 

 synchronizace mobilních zařízení, 

 stálá technická podpora, 

 komunikační služby, 

 velikost úložného prostoru. 

I když tyto podmínky splňuje také produkt společnosti Google, který nabízí de facto 

stejnou variantu zdarma, je zřejmé, že rozhodnutí bylo ovlivněno také zvyklostí na 

kancelářské nástroje společnosti Microsoft.  
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4.3 Praktické využití MS Office 365 z pohledu aplikací 

Z praktického hlediska obsahuje Office 365 základní aplikace, které firma pro svůj 

běžný chod využívá. Word a Excel budou používány k vytváření kupních smluv a ostatních 

dokumentů s tou výhodou, že ostatní autodílny budou moci k těmto dokumentům dle 

nastavených přístupových práv také přistupovat a využívat dle vlastních potřeb. Access bude 

možné použít pro sdílenou databázi, která bude sloužit především pro zjištění aktuálního 

stavu zboží, které má firma na skladu. Zaměstnanci autodílen si budou moct zjistit, jestli 

náhradní díl, který potřebují, je skladem nebo jej bude nutné objednat. Emaily a kontakty 

budou spravovány pomocí aplikace Outlook Web App, která je podobná se standardně 

licencovanou verzi tohoto programu. Každý zaměstnanec bude mít svůj vlastní vytvořený 

účet o velikosti 25 GB a možnost odesílat emaily o velikosti 35 MB. Komunikace mezi 

autodílnami a prodejnou může probíhat dvěma způsoby. Prvním způsobem je firmou aktuálně 

využívaná aplikace Skype nebo se nabízí možnost využít aplikaci Lync 2013. Novinkou bude 

pro firmu aplikace OneNote, která slouží pro plánování a zápis různých poznámek. 

PowerPoint bude patřit mezi méně používané aplikace, jelikož firma nemá prozatím potřebu 

vytvářet prezentace. Přechod na novější webové aplikace MS Office 2013, kterou Office 365 

používá, nebude pro firmu nijak zvlášť složitý, jelikož aktuálně nainstalovaný kancelářský 

balíček Office 2007 je z pohledu uživatelského prostředí velmi podobný. Na obrázcích 4.1 

a 4.2 jsou vidět uživatelská prostředí aplikace Word a Excel. 

 

Obrázek 4.1 - Uživatelské prostředí Word Web App. (cnews.cz, 2012). 
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Obrázek 4.2 - Uživatelské prostředí Excel Web App (microsoft-news.com, 2013) 

 

4.4 Registrace 

Aby bylo možné Office 365 používat, je nutné, aby se firma zaregistrovala na webové 

adrese offic365.cz. Postup je jednoduchý a neměl by dělat obtíže. Firma si nejprve určí 

vlastního správce, který celou operaci provede a bude zodpovídat za přidávání nových 

uživatelů a veškerou správu firemního profilu od přidělování uživatelských práv k souborům 

a aplikacím po přidávání nových licencí. Detailní postupy a návody na používání cloudové 

aplikace Office 365 jsou popsány na stránkách blogs.technet.com, na kterých jsou dostupná 

i výuková videa. 

 Nejprve se vytvoří účet pomocí registračního formuláře obrázek 4.3, do kterého se 

zadají povinné údaje a název subdomény, kterou bude firma používat.  

 

Obrázek 4.3 - Registrační formulář, blogs.technet.com, 2013 

http://blogs.technet.com/
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V dalším kroku se vytvoří ID uživatele a heslo. Viz obrázek 4.4. 

 

Obrázek 4.4 - Registrační formulář, (blogs.technet.com, 2013) 

Dále je možnost zvolit si zda chce uživatel dostávat nabídky společnosti Microsoft a jejich partnerů. 

Následně se odklikne tlačítko „Přijímám“, čímž se vytvoří nový uživatelský účet.  Obrázek 4.5. 

 
Obrázek 4.5 - Registrační formulář, (blogs,technet.com, 2013) 

 

4.5 Budoucnost cloud computingu ve firmě 

Pokud bude firma spokojena s cloud computingovým řešením. Doporučil bych 

v budoucnu využít i další aplikace, které jsou na trhu k dispozici a mohou pomoci k větší 

konkurenceschopnosti na trhu. Například Microsoft Dynamics CRM je možné použít pro 

řízení vztahů se zákazníkem jejich případnou segmentaci, zlepšit řízení nákupu a prodeje.  
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5 Vyhodnocení navrhovaného řešení a ekonomické nároky 

Na základě provedené analýzy a navrženého řešení pomocí cloudové služby 

Office 365, bylo potřeba vybrat baliček, který bude pro firmu nejlepší. Společnost Microsoft 

nabízí svůj produkt v několika verzích, které nazývá plány, ze kterých si budoucí uživatel 

může vybrat ten nejvhodnější pro sebe nebo svou firmu. Podrobné popisy veškerých plánu 

a jejich cen jsou dostupné na stránkách ms-office-365.cz. 

 Podle popsaného návrhu ve 4. kapitole, se jeví jako optimální řešení pro firmu plán 

s označením „P“, který je vhodný pro malé firmy a organizace do 25 uživatelů. Důvodem 

přijetí této varianty byla nízká cena vzhledem k nabízeným aplikacím a službám a možnosti 

okamžitého nasazení do provozu. Cena se účtuje v pravidelných měsíčních intervalech a je 

stanovena podle počtu uživatelů, kteří službu využívají. Náklady na jednoho uživatele činí 

5,25 €. Firma se rozhodla nejprve využít 30 denní zkušební verzi, která je zdarma. Po dobu 

trvání tohoto zkušebního období si hodlá osvojit nové uživatelské prostředí, porovnat 

s nynějším řešením a stanovit konečné rozhodnutí zda využije tuto službu. Z dlouhodobého 

hlediska by si firma představovala provozovat 7 licencí, které by byly využity v prodejně a ve 

stávajících a budoucích autodílnách. V tabulce 5.1 jsou rozepsány náklady spojené 

s provozem služby pro jednoho a sedm uživatelů. Z důvodu uvedení ceny v eurech jsem 

použil pro názornost přepočet měny na české koruny podle kurzu České Národní Banky. Kurz 

platný ke dni 7. 5. 2013 je 25,74 Kč / 1 €. Pro porovnání jsou v tabulce 5.2 zobrazeny ceny 

MS Office 2013 pro podnikatele s klasickou pevnou licencí, která je vázaná na jeden počítač.  

Office 365 Plán „P“ 

  1 licence 7 licencí 

Pořizovací náklady 0 Kč 0 Kč 

Měsíční náklady 135,14 Kč 945,95 Kč 

Roční náklady 1 621,62 Kč 11 351,34 Kč 

Náklady za 3 roky 4 864,86 Kč 34 054,02 Kč 

Tabulka 5.1 – Náklady na provoz Office 365 Zdroj: Vlastní zpracování 

Microsoft Office 2013 pro podnikatele 

  1 licence 7 licencí 

Pořizovací náklady 6 799 Kč 47 593 Kč 

 Tabulka 5.2 – Náklady na provoz MS Office 2013 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Bereme-li v úvahu, že firma aktualizuje svůj produkt co tři roky, tak je zřejmé že 

řešení pro malé a střední podnikatele je výhodnější v podobě cloudové služby Office 365. 

Tento rozdíl je zřejmý v grafu 5.1. 

 

5.1 – Graf porovnání cen. Zdroj: Vlastní zpracování 

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. 
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav informačních 

a komunikačních technologií ve vybrané firmě a navrhnout vhodné řešení v podobě cloud 

computingových služeb, které jsou dostupné na českém trhu. Toto řešení by mělo pro firmu 

přinést v budoucnu řadu výhod, mezi které patří nízké náklady na provoz, lepší využitelnost 

používaných aplikací a bezpečné uložiště dat. 

V teoretické části druhé kapitoly jsem se nejprve zaměřil na vysvětlení samotného 

pojmu cloud computing a jeho různé formulace, popsal technologie s kterými je tento pojem 

často zaměňován. Dále pak jsou rozebrány základní charakteristické vlastnosti, jako jsou 

klady, zápory a bezpečnostní rizika, distribuční modely a druhy služeb, které cloud computing 

poskytuje. Konec teoretické části je věnován největším celosvětovým poskytovatelům cloud 

computingových služeb. 

Další kapitola je zaměřena na analytickou část, kde je popsána charakteristika 

a organizační struktura firmy, její současná infrastruktura, způsoby komunikace které jsou 

preferovány a nedostatky z pohledu bezpečnosti systému a ukládání dat. V následující 

kapitole byl na základě individuálních konzultací se zaměstnanci a vedením vytvořen seznam 

požadavků, které by měla budoucí infrastruktura splňovat. Z praktického hlediska bylo 

zvoleno jako optimální řešení využití Office 365 od společnosti Microsoft, které poskytuje 

pro firmu známé prostředí a možnost synchronizace s již využívanými aplikacemi této 

společnosti jako je například poštovní klient Outlook. 

V poslední kapitole je vypracováno vyhodnocení navrhovaného řešení společnosti 

Microsoft a předloženy ekonomické nároky pro zavedení této služby do firmy, které je 

porovnáno s klasicky licencovaným řešením téže společnosti. 

Všechny stanovené cíle této práce byly splněny. Návrh, který byl během zpracování 

vybrán, splňuje veškeré hlavní požadavky, které si firma zadala. Jsem přesvědčen, že 

v budoucnu bude firma využívat i další cloud computingové služby a začne je efektivně 

využívat i v osobním životě. 
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Seznam použitých zkratek 

API  Application programming Interface 

CRM Custom Relationship Management 

CRM Customer Relationship Management 

DDoS Distributed Denial of Service 

EHP Evropský hospodářský prostor 

HIPAA Health Insurance Portability and Accounting Act 

http HyperText Transfer Protocol 

NIST National Institute of Standards and Technology 

OCR Optical Charactel Recognition 

PC Personal Computer 

PDF Portable Document Format 

REST Representational State Transfer 

SLA Service Level Agreement 

Sms Short message service  

SQL Structured Query Language 

SSL Secure Socket Layer 

T-SQL Transact Structured Query Language 

VoIP Voice over internet protokol 

 

 

 

 

 



 
 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

 


