
Bakalářská práce má empiricko-technický charakter. Cílem této práce je analyzovat a 
navrhnout využití cloudových technologií, které by měly nahradit nebo zefektivnit 
využití dosavadních technologií v konkrétním podniku. Definuje základní pojmy 
související s tématem jako cloud, cloudové služby či distribuční modely. Analyzuje 
možnosti dosavadních technologií na základě dotazníkového šetření a následně 
porovnává s nově implementovanými. Dále je v práci zjišťováno, jak se k dosud 
využívaným službám staví zaměstnanci, a posuzováno, zda nové využití přineslo do 
pracovního prostředí pozitivní změny. 

ABSTRAKT ABSTRACT

The bachelor thesis has an empirical-technical character. The aim of this work is to 
analyze and design the use of cloud technologies, which should replace or make the use 
of existing technologies more effective in a particular company. It defines basic concepts 
related to the topic such as cloud, cloud services or distribution models. The It analyzes 
the possibilities of existing technologies and then compares them with the newly 
implemented ones. Furthermore, the thesis discusses how employees view the services 
they have used so far and assesses whether the new use has brought positive changes to 
the work environment. 

METODIKA
Hlavní metodou k získání podkladů k praktické části bakalářské práce bylo dotazníkové šetření distribuované zaměstnancům firmy Principal 
engineering. Jeho cílem bylo zjistit, zda daní pracovníci využívají nástroje cloud computingu, jak k němu samotnému přistupují a zda by v některý 
případech neexistovalo efektivnější či alternativní řešení. Analýzou jednotlivých odpovědí  byly vyvozeny návrhy na implementaci některých z 
aplikací a služeb organizace Microsoft. 

ZÁVĚR
Dle analýzy dotazníku byly vyvozeny návrhy k využití služeb nabízených právě Microsoftem, především Planner, Bookings a SharePoint. Pro 
náročnost implementace a různorodost jednotlivých firemních oddílů se bakalářská práce věnuje především oddělení Recepce. Důvodem je nízký 
počet členů a tedy lepší zavedení k prakticky okamžitému využití a velkou orientací kvůli osobní téměř tříleté praxi v tomto týmu. Intranet Recepce 
nahradil nutnost častého volání v případě jakéhokoliv problému nebo neustálému přeposílání emailů s přiloženými dokumenty. Dále donutil tým si 
vytvořit ucelený obrázek o všem, co má recepce pod palcem, a přehled nejrůznějších zásob, o kterých byl doteď minimální přehled od dob, co byl ve 
stejně chaotickém stavu předán.  
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