
 

1/2 
 

POSUDEK OPONENTA  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Využití cloudových technologií v podniku 
Jméno autora: Šídlová Dominika 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Oponent práce: Pavel Andres 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Uvedenou práci lze zařadit do oblasti aplikované informatiky, což odpovídá i samotné motivaci výběru tématu s odkazem 
na oborové zaměření manažerská informatika, které studentka navštěvovala během studií na MÚVS. 

 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady 
a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Cílem bakalářské práce bylo objasnit termín cloud computing a s ním spojený cloud. Cíle bakalářské práce byly naplněny 
v plném rozsahu, bez výhrad. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Bakalářská práce má teoreticko-empirický charakter, je strukturována na teoretickou a praktickou část. 
Teoretická část je věnovala rozdělení modelů nasazení a servisních modelů cloudu a pomohla tak vyzdvihnout velkou škálu 
variability a možností ve využití cloudových technologií. Byly představeny benefity a rizika cloud computing. S ohledem na 
dosavadní zkušenosti respondentů byly zdůrazněny technologie Microsoftu se svými službami Microsoft 365, MS Azure či 
Dynamics 365. 
Empirická část vychází z empirického výzkumu realizovaného na vzorku 56 respondentů. Vychází z teze, že zaměstnanci 
doposud nevyužívali potenciál cloudových technologií, které Microsoft nabízí. 
Praktická část závěrečné práce se zaměřila na optimalizaci vybraných agend, např. HR (On-boarding, Off-boarding), kniha 
jízd, evidence HW, Helpdesk aj.). Pro tyto účely navrhla diplomantka řešení pomocí technologie SharePoint. 
 

 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů 
a dat získaných z praxe. 
Autorka plně využila potenciálu, který získala studiem oborového zaměření Manažerská informatika. Uvítal bych však 
i rozměr ekonomických rozvah, který by současný návrh implementace převedl do kalkulačního členění nákladů spojených 
se zavedením řešení. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci se již v úvodu vyskytují drobné překlepy a drobné gramatické chyby (skloňování), stejně tak častá chyba 
jednoslabičných předložek a spojek na konci řádku. Kromě výše uvedeného je práce zpracována pečlivě. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Zcela bez výhrad. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Otázka k obhajobě: 
Jaké náklady jsou spojené s implementací Vámi navrženého řešení? 
Feedback – jak bylo managementem a samotnými zaměstnanci společnosti Vaše řešení hodnoceno? 
Jsou již k dispozici některé měřitelné výsledky (efekty) z nasazeného řešení? 
 
 
 
Datum: 12.6.2022     Podpis: 


