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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Využití cloudových technologií v podniku 
Jméno autora: Dominika Šídlová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut manažerských studií 
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Institut manažerských studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání navrhla studentka na základě studia oborového zaměření a práce ve firmě, pro níž vytvořila doporučení využití 
cloudových technologií.  

 
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. 
Bakalářská práce splnila vytčené zadání. Teoretická část tvoří asi polovinu práce. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka pečlivě konzultovala zadání práce. Konzultace tvorby práce mohly být častější. 

 
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. 
Práce prokazuje schopnost samostatné práce studentky ve studovaném oboru. Studentka analyzovala odpovědi 
56 respondentů na dotazník o využívání nástrojů cloud computingu. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

• Předložky k, s, v, z by neměly být samotné na konci řádků (např. str. 10, předposlední řádek, str. 29, 2. řádek). 
• Po tečce v pořadovém čísle se píše mezera (str. 15, 2. odst.: v 70. letech). 

 
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. 
Studentka čerpala z dostupných pramenů. Zdroje byly relevantní zadání. Vzhledem k aktuálnosti problematiky se jedná 
především o internetové zdroje. Přínos vlastního řešení studentky je v práci patrný. Zdroje jsou korektně citovány. Práce 
prošla kontrolou v systému Theses. 
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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. 
Z práce si nejvíc cením kap. 5 s návrhy a implementací cloudových služeb. Pozornost bych dále věnoval možnostem 
propojení aplikací pomocí aplikace Microsoft Power Automate. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Nepřipravuje Microsoft webovou aplikaci Access (str. 31)? 
2. Porovnejte náklady na on-premise a cloudové řešení serverů (str. 33). 
3. Porovnejte aplikace Planner a Jira pro řízení týmových úkolů (str. 3). 
4. Bude nutné pro práci s intranetem provést zaškolení pracovníků (str. 46)? 
5. Demonstrujte vyvinutý intranet firmy. 

 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
 
 
 
Datum: 23.5.2022     Podpis: 


