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Abstrakt 

Cílem bakalá�ské práce je vysv�tlení v dnešní dob� velmi populární problematiky technologie 

cloud computing. Její využití v malých a st�edních firmách, a také její využití ve školách. 

První �ást je zam��ena na definici cloudu, výhody a nevýhody jeho  nasazení a porovnání 

finan�ní náro�nosti proti klasickému �ešení on premise. Na základ� toho je zváženo, co by 

nám cloud mohl p�inést. V druhé �ásti je specifikován modelový p�iklad nasazení cloudu do 

školy spolu s jeho vyhodnocením.  

Klí�ová slova: Cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, ROI, TCO, On-premise, Microsoft Azure 

  

Abstract  

The aim of the bachelor thesis is to explain the matters of todays’ highly popular technology 

of cloud computing. The thesis specialises on the use of the technology in small and middle 

companies and also in schools. First of all, the essence of cloud computing is defined, its 

advantages and disadvantages and its possible use and financial comparison against usual on 

premise solution. Based on this, the gain of switching to cloud computing is considered. 

Secondly, a model example of application of cloud computing in a school is specified. The 

results of a model use are presented.  

Keywords: Cloud computing, IaaS, PaaS, SaaS, ROI, TCO, On-premise, Microsoft Azure 
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� �����

V dnešní dob� nastupuje nový trend využití cloud computingu ve firmách nebo domácnostech 

na místo klasického on premise �ešení. S cloudem se každý den potkáváme, a� si toho nejsme 

v�domi, využíváme služby od Googlu, využíváme datová úložišt�, dále využíváme služby 

t�eba jako Skype. I když každá tato služba d�lá n�co jiného, všechny tyto služby m�žeme 

nazvat cloudem.  A v této práci bych se na tento sou�asný trend podíval a ukázal, co se pod 

slovem cloud skrývá.  

1.1 Cíle a p�ínosy práce  

Tato práce má za ú�el ukázat, co to vlastn� cloud computing je a kdo ho v �eské republice 

poskytuje. V  této práci bych rád ukázal d�lení cloudových služeb, hlavní modely jeho 

nasazení a v neposlední �ad� jeho výhody a nevýhody. Dále chci ukázat, jak je možné cloud 

nasadit do firmy a jaké problémy p�i tomto nasazení mohou nastat. Na záv�r první kapitoly 

porovnám finan�ní stránky on premise �ešení oproti �ešení za pomocí cloudu.   

Cíle teoretické �ásti 

• Jasn� definovat pojem cloud 

• Definovat výhody a nevýhody cloud computingu, které p�ináší svým zákazník�m 

• Jaké jsou možné zp�soby využití cloudu v praxi 

• Finan�ní srovnání on premise �ešení/cloud computing �ešení 

V praktické �ásti popíšu modelové nasazení cloudu do školy, jak jsem se dohodl s vedoucím 

práce Na tomto p�íkladu, ilustruji nahrazení dosluhující on premise �ešení za moderní 

cloudové.  

Mezi p�ínosy práce by mn�l být návod na uchopení  problematiky cloudu, protože zatím 

žádný univerzální návod, jak p�ejít na cloud neexistuje. Výstup by m�l upozornit na rizika 

tohoto p�echodu, klí�ové parametry a srovnání zda pro konkrétní nasazení  není výhodn�jší a 

levn�jší jít klasickou cestou.  
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2 Rozd�lení firem podle velikosti 

Projít všechny nabízené cloudové služby, které jsou dnes na trhu nabízeny pro domácnosti, 

malé a st�ední firmy až po velké nadnárodní podniky, není v lidských silách a v rámci 

bakalá�ské práce nemožné. Proto jsem po prostudování literatury a také po studiu online 

zdroj� zvolil, že v teoretické �ásti se budu zabývat nasazením cloudu do malých a st�edních 

firem. Nasazení v domácnostech není z hlediska složitosti infrastruktury zajímavý sektor. 

Velké a nadnárodní spole�nosti jsou finan�n� dost silné, aby si vybudovali  vlastní privátní 

cloud a také svá citlivá data cht�jí mít pod kontrolou. V malých a st�edních podnicích je 

možnost nejv�tšího r�stu IT a také je zde možnost pomocí cloudu získat škálovatelnou IT 

infrastrukturu, kterou by si tyto firmy nemohly jinak dovolit.  

Firmy m�žeme d�lit do velikostních kategorií podle r�zných parametr�. A to podle po�tu 

zam�stnanc�, podle obratu firmy nebo podle takzvané bilan�ní sumy. Bilan�ní suma je sou�et 

všech aktivit a pasiv dané firmy v rozvaze. V �eské republice se uplat�uje definice dle EU. 

Tato definice u nás vyšla v platnosti 1. 1. 2005. Jedná se o Doporu�ení 2003/361/EC (Tab. 1). 

Kategorie podniku Po�et zam�stnanc� Obrat Bilan�ní suma 

St�ední podnik < 250 � 50 mil. € � 43 mil. € 

Malý podnik < 50 � 10 mil. € � 10 mil. € 

Mikropodnik < 10 � 2 mil. € � 2 mil. €

Tab. 1 Rozd�lení firem podle jednotlivých atribut�

Každý poskytovatel cloudu má na svých stránkách podrobný cenový kalkulátor, který klient 

vyplní podle svých požadavk�. Jako jeden z parametr� je zde brán, pro kolik uživatel� tento 

cloud bude poskytován. Proto jsem si pro svojí práci vybral d�lení firem podle po�tu 

zam�stnanc�.  



3 Seznámení s cloudem 

V této kapitole si ukážeme stru�

zmínka o cloudu, a jeho historický vývoj za pomoci 

3.1 Stru�ný popis Cloudu 

Úsilím mnoha spole�ností je soust

IT infrastrukturou než na její samotné technické provedení. Toto ved

nebo taky takzvaného cloud computingu. 

se jedná o infrastrukturu (servery, diskové pole

vrstvu (opera�ní systémy, databázové 

servery, ERP, CRM moduly

p�evedeno do  formy služby, kter

klientovi. Všechny tyto služby jsou klient

internetu nebo pomocí jiné vysokorychlostní sít

rozší�ené logo cloudu. 

této kapitole si ukážeme stru�ný popis cloudu. Rád bych zde také zmín

a jeho historický vývoj za pomoci �asové osy. 

soust�edit se stále více na rozsah a kvalitu služeb poskytovanou 

samotné technické provedení. Toto vede ke vzniku pojmu cloud 

zvaného cloud computingu. Pod tento pojem zahrnujeme všechny 

trukturu (servery, diskové pole, firewall a další hardware

ní systémy, databázové stroje), ale m�žeme sem za�adit i software (

CRM moduly, kancelá�ské aplikace, atd.). V cloudovém 

služby, která je poskytována provozovatelem cloudu koncovému 

yto služby jsou klient�m poskytovány p�edevším prost

internetu nebo pomocí jiné vysokorychlostní sít�. Na Obr. 1, m�žeme vid

Obr. 1 Logo služby cloud
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. Rád bych zde také zmínil, kdy byla první 

na rozsah a kvalitu služeb poskytovanou 

e ke vzniku pojmu cloud 

všechny služby, a	 už 

ware) nebo o aplika�ní 

�adit i software (mail 

cloudovém modelu je vše 

provozovatelem cloudu koncovému 

�edevším prost�ednictvím 

�žeme vid�t celosv�tov�
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3.2 Historie cloudu  

Stru�ný popis jednotlivých milník�: 

• 1960 – John McCarthy, vymyslel timesharing.

• 1967 - IBM uvádí první pokus o virtualizaci na mainframech.

• 1969- Myšlenka na (Intergalaktickou po�íta�ovou sít) od J. C. R. Licklidera, který 

umožnil rozvoj ARPANET). Jeho vize byla, že každý �lov�k se m�že p�ipojit 

odkudkoliv ke svým dat�m a program�m).

• 1970 – Za pomocí softwaru pro virtualizaci se povedlo provád�t jeden nebo více 

opera�ních systému sou�asn� v izolovaném prost�edí. 

• 1997 – První definice cloudu prof. Ramnath Chellappa v Dallasu v roce 1997.

• 1999 – P�íchod Salesforce.com, který umožnil poskytování podnikových aplikací 

prost�ednictvím jednoduché internetové stránky. 

• 2003 – První ve�ejná verze Xenu, který vytvá�í virtuální stroje na jednom stroji.

• 2006 – Amazon rozší�il své služby a také p�edstavil S3 (platební model pay-as-you-

go, kde uživatelé platí podle využití svého cloudového �ešení).

• 2013 - Celosv�tový r�st cloudových služeb, ro�ní nár�st až 18,5 %. Nejv�tší zájem je 

o služby IaaS.

Obr. 2 �asová osa vývoje cloudu s d�ležitými body[1]
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• 2014 – Ro�ní výdaje, které byly vynaloženy na cloud jsou o 20 % vyšší než v roce 

2013. 

4 Definice Cloudu  

Definice spole�nosti Gartner, Gartner definuje cloud computing jako styl práce na po�íta�i,  

ve kterém jsou škálovatelné a elastické schopnosti IT dodávané jako služba prost�ednictvím 

internetových technologií, [2]. Dále spole�nost ješt� více specifikuje cloud a to za pomoci 5 

základních charakteristik, 3 model� služeb a 4 model� nasazení, které p�evzal od NIST. [3], 

[4]. Jednotlivé charakteristiky, modely nasazení a modely služeb si podrobn� rozebereme 

v následujících odstavcích. Tato definice je znázorn�na na (Obr.3). 

4.1 5 základních charakteristik cloudu 

• Škálovatelnost a elasticita – Tyto pojmy znamenají, že poskytované služby se  

pružn� p�izp�sobují našim pot�ebám, ale pouze v rámci technologických možností. 

Pokud nemáme v záloze dostate�ný dostatek po�íta�ového výkonu, uživatel na to 

m�že velmi rychle doplatit. Výhodou ovšem je, že se dá pružn� vyvíjet a rozši�ovat, 

aniž bychom museli podstupovat klasické postupy upgrade hardwaru.  

• Neomezený p�ístup po síti – Služby poskytované v cloudu jsou dostupné díky 

sítovému p�ipojení. Uživatel má na výb�r, jestli bude používat tenkého nebo tlustého 

klienta, p�ípadn� mobilní za�ízení.  

• Sdílení zdroj� – Využití IT zdroj� s maximální možnou efektivitou, tj. Sdílení 

základní infrastruktury a softwaru mezi  uživateli služby, umož�uje lepší využívání 

dostupných prost�edk�. 

• M��itelnost služby – �ídicí systémy cloudu kontrolují, optimalizují a reportují 

využívané výpo�etní prost�edky a tyto reporty p�edávají ú�tovacímu systému.  

• Služba na vyžádání – Rozhraní skrývá implementované detaily, které automaticky 

odesílají reakci zákazníka poskytovatel�m služby. Tyto informace, které se odesílají, 

jsou specificky navrženy (Dostupnost, odezva, výkon vs. cena).
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4.2  Modely nasazení cloudu 

Modely nasazení cloud computingu znamenají zp�soby, jak je služba v praxi provozována.  

Jedná se o pohled na technologickou infrastrukturu, kde je hardware uložen, kdo se o tento 

hardware stará a jak k n�mu klient p�istupuje. Model nám také ukazuje, zda se jedná o ve�ejn�

p�ístupný cloud, nebo o privátní. Modely jsou rozd�leny do 4 kategorií. [20] 

• Ve�ejný (Public cloud computing) – Tento model je také n�kdy ozna�ován jako 

klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je nabídnuta a poskytnuta 

výpo�etní služba široké ve�ejnosti. Typickým p�íkladem ve�ejného cloudu je služba 

Skype, Seznam a také Google. Tyto služby jsou nabídnuty široké ve�ejnosti a pro 

všechny klienty poskytují stejnou nebo velmi podobnou funkcionalitu. 

• Soukromý (Private cloud computing) – Cloud je v tomto p�ípad� provozován 

výhradn� pro použití konkrétní organizací nebo firmou. Bývá �ešen bud samotnou 

organizací, nebo je poskytován t�etí stranou. V�tšinou se jedná o velké nebo 

nadnárodní firmy, které si tento cloud �eší samy. 

• Hybridní cloud (Hybrid cloud computing ) – Hybridní cloud je kombinací obou 

výše zmín�ných cloud�. Tento cloud je ideální volbou pro klienty, kte�í mají vlastní 

infrastrukturu a rádi by p�enesly �ást technologie do datacenter. Hybridní cloud 

dokáže inteligentn� propojit jak zákaznické servery tak cloudové servery.[19] 

Obr. 3Definice cloudu znázorn�ná graficky
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• Komunitní (Community cloud computing) - Jedná se o model, kdy je infrastruktura 

sdílená mezi n�kolika organizacemi nebo skupinou, která tuto infrastrukturu využívá. 

Tyto organizace nebo jednotlivce m�že spojovat bezpe�nostní politika nebo podobný 

obor zájm�. 

4.3 Distribu�ní model nasazení cloudu 

Distribu�ní model nasazení se zabývá tím, co je v rámci jednotlivých model� nabízeno, 

v�tšinou se jedná o software nebo hardware, �i jejich kombinaci. Ur�uje nám rozd�lení 

kompetencí mezi poskytovatelem a klientem cloudového �ešení. Tento model má 3 základní 

kategorie. Na (Obr. 4) je možno vid�t grafické znázorn�ní t�chto kategorií. [5] 

• PAAS – Platforma jako služba („Platform as a Service“) Poskytovatel v tomto 

modelu poskytuje klientovi kompletní prost�edky pro podporu celého životního cyklu. 

Dále nabízí poskytování webových aplikací a služeb pln� k dispozici na internetu bez 

nutnosti si tento software stahovat. To zahrnuje r�zné prost�edky pro vývoj aplikací 

jako je IDE nebo API, ale nachází se zde i software pro údržbu. Velkou nevýhodou 

tohoto p�ístupu je platformní uzam�ení, kde vlastn� každý poskytovatel PAAS m�že 

používat jiný programovací jazyk. P�íkladem tohoto poskytovatele je Google App 

Engine. 

• IASS – infrastruktura jako služba (,,Infrastructure as a Service “) V tomto 

modelu nasazení se poskytovatel služeb klientovi zavazuje poskytnout infrastrukturu. 

Ve v�tšin� p�ípad� se jedná o virtualizaci. Hlavní výhodou toho nasazení je,  

že o všechny problémy spojené s hardwarem se stará poskytovatel. IAAS je v�tšinou 

vhodné pro klienty, kte�í vlastní software (nebo jeho licence) a necht�jí se starat  

o problémy spojené s hardwarem. P�íkladem IAAS je Amazon WS, Rackspace.  
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• SAAS – Software jako služba (,,Software as a Service “) V tomto modelu je 

aplikace licencovaná jako služba, kterou poskytovatel pronajímá koncovému uživateli. 

Uživatel si tedy kupuje p�ístup k této aplikaci a ne samotnou aplikaci. V tomto p�ípad�

se uživatel nestará ani o hardware ani o software. SAAS je ideální pro zákazníky, kte�í 

pot�ebují jen b�žný aplika�ní software a požadují p�ístup odkudkoliv a také kdykoli. 

P�íkladem m�že být sada aplikací od Google Apps. 

4.4 Další modely nasazení  

V dnešní dob� nám poskytovatelé cloudu nabízejí i další modely. Z velkého množství druh�

sem vybral 5 zástupc�, na nichž chci ilustrovat rozmanitost možností nasazení cloudových 

�ešení. 

• STaaS -  Úložišt� jako služba („STorage as a Service“) V tomto modelu se jedná o 

službu webového úložišt� dat, které má v sob� další funkce pro jejich správu editaci. 

Toto �ešení je vhodné, pokud klient pot�ebuje p�istupovat ke svým dat�m odkudkoliv 

Obr. 4 Grafické znázorn�ní služeb
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nejen ze svého po�íta�e ale rovn�ž ze svých mobilních za�ízení. P�íkladem této služby 

je DropBox, Microsoft SkyDrive nebo služba od Amazonu S3. 

• SECaaS – Bezpe�nost jako služba („SECurity as a Service“) Tento model využívá  

outsourcing služeb sítových prvk� a jejich zabezpe�ení. P�íkladem  mohou být  r�zné 

antiviry, antispywareové �ešení nebo sledovaní p�ístup�. �ešení m�že zahrnovat i 

detekci  neoprávn�ných p�ístup� a útok� na sí	 klienta. Tímto se zabývá firma Juniper 

Networsks. [6] 

• DBaaS – Databáze jako služba („DataBase as a Service“) Zde je cloudové �ešení 

zam��eno na poskytování databázových služeb. Konfigurace je zde velmi jednoduchá, 

velmi dob�e je zde �ešena škálovatelnost a zajišt�na vysoká dostupnost. Tuto službu 

nap�íklad poskytuje Azure od spole�nosti Microsoft. 

• CaaS – Komunikace jako služba („Communications as a Service “) V tomto �ešení 

poskytovatel zajiš	uje jak kompletní hardwarové, tak softwarové �ešení. Jedná se o 

komunika�ní �ešení, kam pat�í jak služby VoIP, instant messaging, ale i software pro 

týmovou spolupráci umož�ující i videokonference. 

• MaaS- Monitorování jako služba („Monitoring as a Service “) Zde se poskytovatel 
stará o to, že klient m�že p�istoupit odkudkoliv a monitorovat své klí�ové aplikace na 
dálku. 

4.5 Typy cloudu v praxi 

V p�edešlých kapitolách jsme  definovali pojem cloud, ukázali, jaké jsou jeho hlavní 

charakteristiky,  modely nasazení a distribu�ní modely. Tato �ást se v�nuje praktickému 

využití cloudu. 

• Grid Computing – Cloud Computing byl vyvinut z velmi mnoha technologií a díky 

tomu je n�kterým t�mto technologiím podobný, z n�kterých se skládá a podobn�. 

Bohužel díky tomuto chybí p�esný název nebo p�esné definování terminologie.  

Všechny dále zmín�né termíny se prozatím ješt� vyvíjejí. Jedná se o formu 

distribuovaného a paralelního systému, kde dochází k volnému p�ipojování 

jednotlivých stanic do jednoho velkého celku a tento velký celek se pak v�nuje jedné 

úloze. Ve v�tšin� t�chto p�ípad� tato technologie slouží ke spojování výpo�etního 

výkonu jednotlivých stanic pro �ešení v�deckých problém�. Grid Computing se 

využívá nap�íklad ve farmacii p�i hledání nových lék� nebo prohledávaní r�zných 
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chorob, nap�íklad rakoviny. Dále je možné ho využít v astronomii (zpracování 

obrazových a radiových dat) nebo p�i vytvá�ení meteorologických model�. 

V komer�ní sfé�e ho lze využít k simulování vývoje burzy nebo se využívá 

v komer�ních prohlíže�ích. [21] 

• Autonomní po�íta�e – Termín „autonomní po�íta�“ byl vyvinut spole�ností IBM 

p�ibližn� v roce 2001. Jedná se o výpo�etní techniku schopnou tzv. self-management 

(„Správa sama sebe“). Tato technika by mn�la do budoucna výrazn� odleh�it 

neustálou a �ím dál složit�jší správu HW. M�že se jednat o automatickou opravu 

chyb, optimalizaci dat, která by reagovala na m�nící se podmínky. 

• Klient – Server – Tato technologie funguje na principu komunikace nad�ízeného 

s pod�ízeným. Na této technologii funguje nap�íklad služba WWW. Server  poskytuje 

informace a klient je využívá. Server zárove� m�že být klientem jiného serveru.  

• Mainframe – �esky m�žeme tuto technologii ozna�it jako „superpo�íta�“. Mainframe 

je jeden po�íta�, který je složen z velkého po�tu výkonných �ástí. Tento superpo�íta�

je v�tšinou využíván ve vojenských za�ízeních, bankách a aerolinkách. 

• Peer to peer – Tato technologie je p�esný opak technologie Klient – Server. Zde je 

každá jednotka v systému  rovnocenná. Díky tomu systém nemá centrální bod a 

zárove� všechny jednotky jsou poskytovateli i p�íjemci služby. Toho se nejvíce 

využívá pro sdílení soubor�,  v ideálním p�ípad� snižují nároky na server, �ímž se 

zajiš	uje vysoká rychlost stahovaní pro legální ú�ely. Pro nelegální ú�ely je velký 

problém chyb�jící centrální bod. V tomto p�ípad� je velký skoro až nemožný problém 

tuto sít rozší�it. [22] 
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5 Datová centra   

V p�edešlých kapitolách jsem definoval, jak lze cloud  využít v praxi, a v kapitole 4.4 jsem 

definoval další možnost využití cloudu jako datového úložišt�. Datová centra jsou 

považovány za jádro cloudu.  

V této �ásti se podíváme na problematiku datových center. Jak jsou rozd�lena a jaké jsou 

možnosti t�chto center. Ukážeme si, jaká jsou rizika p�i havárii s daty a jak firmy zálohují svá 

data.  Když si uživatel vybírá poskytovatele cloudu, tak doufá, že jeho data budou v bezpe�í, a 

že pokud dojde k n�jakému výpadku, jeho data z�stanou nepoškozena. Proto poskytovatelé 

cloudu vynakládají nemalé finan�ní prost�edky na vybudování datových center. Tyto datová 

centra by m�la bez velkých problém� obsloužit nár�st klient� a jejich pot�eby na velikost 

úložišt�. Tyto centra musí spl�ovat také nejmodern�jší standarty pro zálohování dat. Data 

musí být chrán�na i proti r�zným výpadk�m. Datová centra by m�la mít certifikace Tier. 

Klasifikace je dílem spole�nosti Uptime Institute, Inc. Koncept byl vymyšlen konsorciem 

spole�ností, kterému nebyla lhostejná zna�n� kolísavá úrove� r�zných datových center  

a jejich zabezpe�ení. Tyto certifikace se za�aly používat v roce 1995 a d�lí datová centra do 4 

kategorií, kde se každá kategorie liší v kritériích na napájení datového centra, chlazení, 

údržby t�chto center a dalších požadavcích. Na stránkách spole�nosti Uptime Institute se 

m�žeme podívat, jaké datová centra jsou nám v dané zemi k dispozici. (Obr. 5) [7].  

Obr. 5Datová centra na sv�t�
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Z Obr.5 je z�ejmé, jaká datová centra se nachází v �eské republice, jakou mají certifikaci Tier 

a jaké spole�nosti pat�í. V �eské republice je t�chto datových center pouze 5 a mají nejvyšší 

certifikaci Tier III.

5.1 Definice t�íd datových center  

Jednotlivé t�ídy Tier mají rozlišné požadavky na napájení, zálohy a na školení personálu 

datového centra. Také nám udávají maximální ro�ní výpadek, který nám specifikuje 

maximální doba v roce, kdy centrum nemusí být funk�ní. [8] [9] [10] [11] 

• Tier I- Základní datové centrum dle klasifikace Tier I. V této kategorii se jedná 

 o neduplikovaný provoz. První vznik t�chto center je už v roce 1960. Tier I nemá 

zdvojené napájení ani chlazení a je k n�mu pouze jeden p�ívod elektrické energie. 

Díky tomu tento systém musí být offline p�i plánovaném i p�i neplánovaném výpadku. 

Pokud provádíme údržbu na jakékoli �ásti tohoto systému, p�estává nám fungovat celý 

ekosystém, který je na n�j napojen. Dále je zde možnost, že k této �asti m�že, ale 

nemusí, být p�ipojen záložní generátor nebo UPS. Tento systém ve v�tšin� p�ípad�

používá IT vlastní firmy, kde není pot�eba 24/7, ale sta�í pouze provoz v týdnu a na 

víkendy se plánují vým�ny dílu nebo údržba. Díky tomu má tento systém velmi malou 

dostupnost, maximální je 99,671% . Možný výpadek v této t�íd� je 28,8 hodin v roce. 

• Tier II – Datové centrum již má k dispozici zdvojené napájení a chlazení. Ale i tak je 

jeho p�ívod energie pouze jednoduchý. Musí obsahovat redundantní N+1 UPS  

a generátor elektrické energie. I zde si údržba nebo oprava n�jakých �ástí vyžádá 

výpadek systému díky tomu, že tento systém p�i plánované oprav� musí byt vypnut. 

Dostupnost se zde pohybuje do 99,749 %. Nejdelší možný výpadek zde m�že trvat až 

22 hodin ro�n�. Tier II nejvíce využijí internetové firmy. Které nemají ve smlouv�

žádné pokuty za výpadek služeb.  

• Tier III -  Ty to datová centra je již možno spravovat tzv. konkuren�n�. Díky tomu 

údržba jakékoli �ásti nezp�sobí výpadek systému. Oproti Tier II je v Tier III n�kolik 

p�ívod� elekt�iny, a tím pádem jakýkoli elektrický prvek m�že být vym�n�n, aniž by 
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muselo dojít k vypnutí celého systému. Dostupnost tohoto datového centra se 

pohybuje do 99,982%, což nám garantuje maximální výpadek 1,6 hodin ro�n�. Na této 

úrovni by m�la být všechna velká datová centra, která poskytují cloudové služby. Jak 

je zmín�no výše, v �eské republice je t�chto datových center 5. Tato certifikace je 

využívána spole�ností O2, která má k dispozicím hned 3 tato centra.

• Tier IV – je poslední a nejvyšší úrove� datových center, která jsou schopná odolat 

výpadk�m p�i poruše jakékoliv komponenty v systému a je zde i ochrana proti ohni, 

vod� a také proti špatné manipulaci personálu. Dochází zde k úplné duplikaci celého 

systému. Personál, který se stará o správu t�chto center, musí mít speciální certifikaci 

na manipulaci s t�mito za�ízeními. Dostupnost datových center je 99,995 % což 

zaru�uje maximální výpadek ve výši pouhých 15 min ro�n�. V této klasifikaci jsou 

vyžadována i speciální lokaliza�ní kritéria díky tomu v �eské republice není žádné 

takové centrum. Ale k certifikaci Tier IV se nejvíce blíží datové centrum spole�nosti 

Škoda Mladá Boleslav. 

Na záv�r této kapitoly bych rád shrnul jednotlivé t�ídy a jejich hlavní výhody a maximální 

doby výpadk�. (Tab. 2) Minimální požadavky na datová centra, na kterých pracuje cloud jsou 

t�ídy Tier III a Tier IV aby byl zabezpe�en bezproblémový provoz cloudu.  
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5.1.1 Možná alternativa certifikace

Alternativou americké verze Tier je IRMS DCC ( IRMS

Evropský systém, který certifikuje i datová centra. Velk

zp�sob certifikace lze využít i na služby Cloud comput

v identických úrovních jako Tier

konfiguraci a bezpe�nosti dat.

5.2 Zálohování dat a obnova dat po havárii

Z p�edešlé kapitoly je vid�t

 a zálohována. Veškerou zodpov

premise �ešení si ukážeme v této 

U datových center díky duplikaci všech prvk

celého systému na jiná média (m

se ud�lají dv� kopie, jedna se nechává 

zde je jedno riziko neproškolen

zodpov�dnost za zálohu firemních dat poskytovatel. Díky tomu se n

chyb hardwaru a p�írodních katastrof. Díky výzkumu spole

Graf. 1 Schopnost firem obnovit data po havárii
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Možná alternativa certifikace

Alternativou americké verze Tier je IRMS DCC ( IRMS DataCente Certification)

který certifikuje i datová centra. Velká konkuren�ní výhoda je

sob certifikace lze využít i na služby Cloud computingu. Audit

jako Tier,  navíc disponuje doložkou, která nás informuje o kapacit

Zálohování dat a obnova dat po havárii

�t, že p�i používaní cloudu jsou naše data dob

zodpov�dnost nese poskytovatel.  Ale jak je to u klasického 

této �ásti. 

U datových center díky duplikaci všech prvk�, raidovým polím a díky pravidelným zálohám 

dia (m�žou se využívat t�eba magnetické pásky

jedna se nechává ve firm� a druhá se posílá do trezoru 

neproškoleného personálu. P�i využívaní cloudových služeb nese veškerou 

a zálohu firemních dat poskytovatel. Díky tomu se nemusí zákazník obáva

írodních katastrof. Díky výzkumu spole�nosti Proact 

Schopnost firem obnovit data po havárii
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i používaní cloudu jsou naše data dob�e chrán�na

Ale jak je to u klasického on 

a díky pravidelným zálohám 

eba magnetické pásky, pro v�tší bezpe�í 

trezoru banky). Ale i tak 

i využívaní cloudových služeb nese veškerou 

a zálohu firemních dat poskytovatel. Díky tomu se nemusí zákazník obávat 

nosti Proact [12], kde se tázali 
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500 firem, trvá 54% firem podnikajících v �esku obnovit svá data více než 1 den. Jejich 

p�ipravenost velmi dob�e znázor�uje následující graf.(Graf. 1)  

Alarmující na tomto grafu je zejména, že až 15% firem není schopné své data obnovit v�bec. 

V takových p�ípadech také záleží na sta�í dat. Pokud se jedná o velmi stará data, nemusí být 

výsledek až tak devastující. Pokud se jedná o data aktuální, m�že se firma dostat do vážných 

problém�. N�které firmy jsou nucené držet n�která dat až 5 let stará (finan�ní ústavy, letecké 

spole�nosti, které musí držet boroskopie letadel atd.) V dnešní dob� je mnoho dat uloženo na 

osobních po�íta�ích uživatel� a díky tomu SaaS p�ináší jistou záruku pro firmu.  

6 Výhody cloud computingu  

Pomocí Cloud Comptutingu se m�ní staré návyky, které mají zam�stnanci ve firmách zažité. 

Díky tomu se m�ní stávající postupy. Zm�nou postup� je velmi dob�e možné ušet�it drahý �as 

a tím pádem nám roste i efektivnost lidí, díky �emuž je možné za�ít snižovat náklady. 

Aplikace, které b�ží na cloudu a které se zabývají editaci nebo tvorbou dokumentu, nám 

umožní, že na jednom dokumentu m�že pracovat i více lidí najednou, je k n�mu možné se 

p�ihlásit odkudkoli. Práce je velmi efektivní a také nám odpadá zažitý proces, kdy uživatel 

vytvo�í dokument, uloží ho na server a �eká, až si ho jeho kolega stáhne k sob� upraví  

a nahraje nazpátek. Velmi dobrá v�c je že si již kolegové nemusí posílat v�ci p�es mail a 

nejsou limitováni velikostí soubor�. 

6.1 Zvýšení efektivity práce 

• Efektivn�jší �ízení  -  Pokud máme ve firm� za�ízen podnikový informa�ní systém, 

který m�že využívat kancelá�sky balík, má spole�nou datovou základnu pro všechny 

aplikace. Tím dochází k efektivn�jšímu �ízení. Pokud se jedná o zdroje, tak zde m�že 

být systém na hlídání docházky nebo plánování dovolených, a tím dochází 

k efektivn�jšímu �ízení.

• Lepší spolupráce – Cloudové nástroje mají v sob� zabudovány velmi pestrou paletu 

schopností spolupráce mezi sebou, a také p�edávat si informace mezi sebou. 

• Okamžitá reak�ní doba – Obrovskou výhodou je že zam�stnanci klienta 

využívajícího cloud se m�žou p�ipojit odkudkoliv a z jakéhokoliv za�ízení, tím pádem 

je jejich reak�ní doba okamžitá. 
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• Jednoduchá a rychlá správa uživatele – Je-li už vše nastaveno, tak administrátor 

p�idává uživatele nebo je odebírá, dále je zde velmi jednoduchá správa p�erozd�lování 

uživatelských oprávn�ní, které zvládne i mén� zkušený uživatel.  

• Uživatelské rozhraní aplikací – Práce s cloudovými aplikacemi probíhá 

prost�ednictvím webového prohlíže�e. To nám zajiš	uje konsistenci uživatelského 

rozhraní nap�í� r�znými platformami, a	 už se jedná o po�íta�, tablet nebo mobilní 

za�ízení. Nebo je zde pouze odkaz, který nás p�ipojí na vzdálenou plochu.  

6.2 Flexibilita 

Mezi nejsiln�jší stránky cloud computingu jist� pat�í jejich flexibilita. Díky této vlastnosti 

m�že zákazník pružn� reagovat na svoje aktuální pot�eby. Díky tomu se nám m�ní i celková 

cena za odebírané služby. Platíme pouze za to, co v tu danou dobu aktuáln� využíváme. 

Flexibilita nám neovliv�uje pouze cenový model, ale také nám p�idává možnost p�idávat  

a odebírat uživatele podle toho jak zrovna pot�ebujeme. Toto se m�že hodit ve firmách, které 

nabírají sezónní pracovníky, kte�í budou využívat firemní licence. Po skon�ení sezóny sta�í 

tyto licence odebrat a tím snížit své náklady. Zákazník m�že svého poskytovatele požádat  

o p�idání hardwaru (p�idání opera�ní pam�ti, výkonu procesoru nebo p�i nedostatku místa 

navýšení kapacity úložišt�) nebo m�že rovnou požádat o p�ed�lání celého virtuálního stroje. 

Tímto se dá p�edejít výkonovým špi�kám, které se m�žou objevit. Po ustálení t�chto špi�ek je 

možné konfiguraci uvést do p�edešlého stavu. Toto v klasickém on premise �ešení nejde. Tam 

se s t�mito parametry musí po�ítat dop�edu i za p�edpokladu že tyto zdroje nebudou nikdy 

efektivn� využity.  

6.3 Žádná licence 

Cloudová služba SaaS klient�m p�ináší velmi ú�inné využívání softwarových licencí. Už není 

pot�eba licence vlastnit. Díky tomu nemusí klient vynakládat vysoké investice za po�ízení 

licence. Zákazník si vybere pouze službu, která musí obsahovat softwarovou licenci. Tato 

licence p�echází pod poskytovatele služby. Díky tomuto se klient nemusí starat o žádný 

update nebo údržbu této aplikace. Tato cena licence je zapo�ítaná do pravidelného poplatku 

za cloud, ale tato �ástka je minimální. 
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6.4 Dostupnost služeb 

Poskytovatel cloudových služeb SaaS distribuuje aplikace klientovi v�tšinou skrze tenkého 

klienta, kterým je v obvykle webový prohlíže�. V dnešní dob� je standardem dostupnost 

služby okolo 99,95% kv�li r�zným plánovaným výpadk�m, které jsou zp�sobeny údržbou 

systému nebo údržby datového centra. Díky tomu je d�ležitým faktorem p�i výb�ru cloudu 

poskytovatel internetového p�ipojení. V dnešní dob� je internetové pokrytí na velmi dobré 

úrovni. Ale cloud je oproti klasickému �ešení na internetu závislý, proto vyžaduje daleko 

rychlejší a spolehliv�jší internetové p�ipojení. V menších m�stech anebo obcích, kde m�že 

být kvalita internetového p�ipojení horší, by toto mohl být klí�ový faktor který zabrání 

nasazení cloudových služeb. Mohl by zde  také nastat problém, pokud by jsme se p�ipojovali 

ke cloudu pomocí mobilních za�ízeních, které už i dnes disponují vysokorychlostním 

internetem, ale m�žou být limitovány FUP limitem. To m�že mít za následek negativní 

zkušenosti klienta s rychlostí celé služby. 

6.5 Nižší implementa�ní rizika a rychlost implementace  

Jelikož zákazník neprovádí žádnou instalaci hardwaru ani instalaci opera�ního systému, 

databází, aplikací nebo dalších podp�rných systém�, snižuje se riziko možných potíží, které 

obvykle vznikají b�hem implementace. Tyto potíže zp�sobují zpožd�ní nebo dokonce celkový 

krach konkrétní implementace. Všechna tato rizika, která ohrožují implementaci, se p�enášejí 

na poskytovatele cloudu, který využije svoji již hotovou infrastrukturu. A zkušenosti 

z minulých projekt� se tím minimalizují implementa�ní rizika. Navíc je vždy podepsána 

smlouva, v níž jsou z pravidla uvedeny smluvní pokuty za zpožd�ní implementace klientovi. 

V klasickém on premise �ešení je možné, že se musí �ekat na dodání hardwaru. Dále odpadá 

�ekání na instalaci a správnou konfiguraci systému, instalování databází, atd. Jde-li zákazník 

cestou cloudu, tak v nejlepším p�ípad� dostane pouze p�ístupová hesla do aplikace nebo do 

vzdálené plochy a m�že tuto aplikaci hned za�ít používat. V on premise �ešení se muže stát, 

že klient se finální �ešení implementace snaží po�ád p�izp�sobovat, až dojde k tomu, že tento 

proces selže a firma se vrací k p�vodní konfiguraci. Rychlost implementace SaaS oproti on 

premise �ešení je vždy menší. 
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6.6 Kvalitní IT 

Díky službám, které nám cloud computing nabízí, dostáváme nejmodern�jší technologie. 

Firmy, které nabízejí cloud formou SaaS, v�tšinou spolupracují s nejv�tšími firmami v oboru. 

A díky tomu toto �ešení m�žou jednoduše nabídnout i malým a st�edním podnik�m. V p�ípad�

IaaS a PaaS se vždy jedná o nejmodern�jší technologie, poslední trendy ve virtualizaci  

a v neposlední �ad� datová centra které jsme si již probrali v kapitole 5. Díky tomu je cloud 

velkým p�ínosem pro malé a st�ední firmy, které by si na vlastní náklady nemohly dovolit 

vybudovat takovou infrastrukturu  nebo nemohly koupit takový software. Cloud nám p�ináší 

také velmi kvalitní podporu. V cloudu m�žeme také využívat služeb zkušených a velmi dob�e 

proškolených expert�, kte�í spravují služby v cloudu. V dnešní dob� si spousta firem nem�že 

dovolit mít vlastní kvalitní IT. A t�mto odd�lením platit kvalitní a velmi drahá školení.  

7 P�ekážky v nasazení cloudových služeb 

V p�edchozí kapitole bylo ukázáno jaké výhody nám cloud p�ináší. V této �ásti si popíšeme, 

jaké komplikace mohou nastat p�i nasazování cloudových služeb do firem, podíváme se na 

právní kroky, které mohou být dosti velkým problém pro firmy, které tyto kroky nemusí 

akceptovat. 

• Zabezpe�ení a poškození dat – Zákazník, který pracuje s cloudovými 

službami, pracuje se svými daty na infrastruktu�e poskytovatele IT �ešení. 

Nemá data fyzicky u sebe, ale jsou na serverech poskytovatele. Pokud by je 

poskytovatel zneužil nebo zám�rn� poškodil, zdiskreditoval by sám sebe p�ed 

svými sou�asnými klienty, ale i p�ed potenciálními. Tím by p�išel nejen  

o jméno, ale také o budoucí zisky, a zhoršil si, ne-li úpln� znemožnil, fungování 

na sou�asném trhu. �asto také ale dochází k námitkám, že m�že dojít k útoku 

t�etích stran na p�enosových cestách mezi klientem a poskytovatelem 

cloudového �ešení. 

• Úrove� internetového p�ipojení – k dobrému a plnohodnotnému užívání 

cloudu je pot�eba dostate�n� rychlé internetové p�ipojení. 

• Závislost na jednom poskytovateli – Klient je v�tšinou závislý primárn�

pouze na jenom poskytovateli cloudového �ešení a další spolupráce s jinými 
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poskytovateli je zcela vylou�ena z d�vodu aplika�ního prost�edí nebo na 

základ� porušení obchodní smlouvy.  

• Ochrana autorských práv – Jeden z hlavních p�edstavitel� cloudových 

kancelá�ských služeb, spole�nost Google, do svých obchodních podmínek asi 

p�ed 2 roky vložila toto: „N�které z našich služeb umož�ují nahrávání, 

odesílání, ukládání a p�ijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného 

obsahu z�stávají ve vašem vlastnictví. Jinak �e�eno Pokud nahrajete, odešlete, 

uložíte nebo p�ijmete obsah do nebo prost�ednictvím našich služeb, poskytujete 

spole�nosti Google (a subjekt�m, se kterými spole�nost Google spolupracuje, 

váš obsah je stále váš.) celosv�tov� platnou licenci k užití, hostování, 

uchovávání, reprodukování, upravení, vytvo�ení odvozených d�l (nap�íklad 

d�l, jež jsou výsledkem p�ekladu, p�izp�sobení/adaptací �i úprav provedených 

za ú�elem jeho lepšího fungování v rámci našich služeb), komunikaci, 

publikování, provozování a zobrazování na ve�ejnosti a distribuci takového 

obsahu. Práva, která touto licencí ud�lujete, jsou užita za ú�elem provozování, 

propagace a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Práva, která 

touto licencí ud�lujete, jsou užita za ú�elem provozování, propagace  

a vylepšování stávajících služeb a vývoj nových služeb. Licence p�etrvává  

i poté, co p�estanete naše služby používat (nap�. firemní zápis p�idaný do 

služby Mapy Google). N�které služby umož�ují k obsahu, který jste do služby 

odeslali, získat p�ístup nebo jej odebrat. N�které služby zahrnují také 

podmínky a nastavení, která naše možnosti používání odeslaného obsahu 

vymezují. Ujist�te se, že p�i odesílání obsahu do služeb disponujete 

p�íslušnými právy k ud�lení výše uvedené licence.“ [14] I když práva 

k duševnímu vlastnictví i nadále z�stávají vlastnictvím autora díla, mohou 

takovéto podmínky užívání vašich dat odradit �adu klient� od využívání 

cloudové aplikace. Spole�nost Microsoft (Office 365) má ve svých obchodních 

podmínkách užití prakticky shodný odstavec s podmínkami užití jako 

spole�nost Google. 

• Uživatelské rozhraní aplikace – �asto jediným zp�sobem, jak pracovat 

s cloudovými aplikacemi, je internetový prohlíže�. Je velmi d�ležité, aby 
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uživatelé m�li k bezproblémovému b�hu na svých po�íta�ích poslední verze 

internetových prohlíže�� kv�li podpo�e nejnov�jších technologii. V r�zných 

podnicích �asto není  možné provád�t aktualizace na poslední verze prohlíže��

z d�vod� zachovaní kompatibility s intranetovými aplikacemi.  
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8 Cena služeb a finan�ní náklady na IT  

Pokud si klient vybere služby na principu cloud computingu, tak jeho prvotní investice na 

po�ízení jsou mnohonásobn� nižší než p�i nákupu a implementaci on premise �ešení. Toto 

tvrzení nemusí být ale vždy pravdou. Výjimkou je, pokud p�jde klient cestou privátního on 

site cloud �ešení, ve kterém jsou platební modely ( pay-as-you-go,pay-per-user). Díky t�mto 

model�m nemusíme vynakládat prvotní velké investice na hardware a licence, které když už 

klient po�izuje, musí velmi dob�e naplánovat jejich využití. Díky tomu se SaaS do firmy 

nasadí velmi rychle, ale i p�esto se firma nevyhne investici v podob� nastavení a migraci dat 

do tohoto systému. Guy Greese ze spole�nosti Gartner ale tvrdí na svém bloku[13], že v 

dlouhodobém horizontu je využívání SaaS dražší, i když vstupní investice je velmi nízká. 

Dále tvrdí, že po 3-4 letech placení pravidelných poplatk� za SaaS firma zaplatí cenu 

srovnatelnou za softwarové licence. Ale každý zákazník na za�átku velice ušet�í z d�vod�, že 

nemusí po�izovat hardware, softwarové licence. Dále odpadají náklady za elekt�inu, 

nemusíme �ešit zálohování dat, po�izování zálohovacích medii, opravy na serverech a také 

m�žeme omezit náklady na IT odd�lní. Za všechny tyto v�ci p�ebírá odpov�dnost 

poskytovatel služby. Pokud služba ale není dostupná, poskytovatel platí nemalé penále za 

nefunk�nost systému a ušlý zisk. Zákazníkovi zbyly pouze opera�ní náklady. A není zde 

žádné riziko neplánových investic v p�ípad� poruchy na serveru. 

9 Porovnání náklad� na on premise �ešení vs. cloud computing 

V této �ásti se podíváme, jaké jsou náklady na cloud a on premise �ešení a jaké výhody nám 

z toho plynou. Otázka náklad� je v sou�asnosti nejv�tší problém v�tšiny firem, které se 

v oblasti IT snaží omezit výdaje. Porovnávají náklady mezi r�znými možnostmi klasické IT 

infrastruktury a cloudového �ešení, musí sem zahrnout jak poplatky za elekt�inu, tak poplatky 

za m�sí�ní údržbu, atd. Ud�láme si zde modelový p�íklad on-premise �ešeni, které by bylo 

srovnatelné se službou PaaS.  
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Modelový p�íklad, konfigurace serveru ve velmi nízké konfiguraci: 

• Intel Xeon E5-2609 v2

• 4 GB RAM  

• 1 TB HDD pro data 

• Opera�ní systém: OS SuSE Linux Enterprise Server 

V každé kalkulaci, kterou provádíme v klasickém IT, je nutné vzít na v�domí i další 

parametry, které musíme platit p�i provozu serveru: 

• Cena Serveru v�etn� úložišt� dat 

• Licence opera�ního systému 

• P�ipojení k internetu  

• Sí	ové komponenty  

• Náklady na zprovozn�ní serveru (instalace, administrace, zálohovaní a obnova 

dat p�i výpadku) 

• Pronájem datového centra  

• Energie  

Pokud se klient rozhodne pro �ešení pomocí cloudu, jsou veškeré výše uvedené položky 

zahrnuty v cen� této služby. Pro srovnání jsem vybral �ešení od spole�nosti Microsoft Azure, 

které je podobné jak vybraný server. Jde o virtuální stroj s OS systém Linux, 4 procesory a 7 

GB RAM. 

Základní rozdíl mezi klasickým IT a cloudovým �ešením je, že v klasickém pojetí IT 

infrastruktury musí firma ihned na za�átku vydat vysoké jednorázové náklady na koupi HW 

(Tab. 3) a dále jsou s t�mito náklady spojené pravidelné paušální poplatky. Naopak 

v cloudovém �ešení nám hned na za�átku odpadá velká po�áte�ní jednorázová investice do 

HW, jsou zde pouze m�sí�ní, p�lro�ní nebo ro�ní pravidelné poplatky, záleží pouze na 

klientovi, kterou platbu si vybere. Celkové náklady na chod klasického IT a cloudu m�žeme 

vid�t v (Tab. 4). Výslednou kalkulaci lze znázornit v grafické podob�. Níže uvedený graf  

(Graf. 2) nám zd�raz�uje skute�nost, že mezi provozem serveru a tradi�ním IT a cloudu je 
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prokazatelný rozdíl, který je vid�t hned v prvním roce provozu. V p�ípad� p�ebytku výkonu je 

v cloudovém prost�edí možno paušální poplatky ješt� snížit díky tomu že firma m�že reagovat 

na sou�asný stav zam�stnanc� ve firm�. Nebo náklady mohou ješt� vzr�st. V tomto grafu není 

zahrnut další velký náklad a to upgrade na hardware serveru, který nám skokov� zvýší cenu.  
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Tab. 3 Ekonomický pohled na provoz serveru v rámci tradi�ního IT a cloudového �ešení 

Graf. 2Graf náklad� na klasické IT a cloudu v rozmezí 5 let
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Tab. 4 Ekonomická kalkulace v horizontu 5 let 
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Na konec této �ásti sem p�ipravil detailní výpis, za co klient platí v p�íloze 1. P�i po�izování 

On premise �ešení a cloudu. V tomto výpisu jsou jednotlivé položky, za které klient platí. Do 

tohoto výpisu sem zahrnul i to, že když má server záruku 3 roky. Tak v�tšina firemních 

zákazník� kupuje HW i s maintenance, která obvykle �iní cca 15 % z po�izovací ceny. HW 

maintenance je služba, která zajiš	uje náhradu vadného dílu, pokud u nakupovaného serveru 

dojde k poruše. Oprava, respektive náhrada, vadného dílu se realizuje b�hem stanovené doby, 

nej�ast�ji “next business day”. Dále jsem zde musel zohlednit, že klient, který jde cestou cloudu, 

musí vynaložit v�tší �ástku pen�z na kvalitní internetové p�ipojení. Ceny sem získal z webu 

spole�nosti O2. Co se tý�e správy serveru, tak u klasického �ešení je tato �ástka v�tší a to 

z d�vodu že se správce stará i o HW , a další v�ci s tímto spojené t�eba záloha dat. 

10 Finan�ní rozdíly mezi cloudem a on premise �ešením 

• V cloudovém �ešení klient platí za služby stále stejnou �ástku, ale m�že dojít 

k nep�edpokládaným situacím, kdy je klient nucen tuto �ástku navýšit, nebo naopak 

snížit. M�že se stát, že do firmy najme nové pracovní síly a nebo naopak bude nucen 

sou�asné zam�stnance propustit. A díky využívaní cloudu na tuto situaci m�že 

okamžit� reagovat, což u klasického IT nelze. Tam je t�eba po�ítat hned na za�átku 

s v�tší kapacitou, která pokud není zapot�ebí, není využita.  

• U klasického �ešení IT se také nem�žeme vyhnout jednorázovým a pravidelným 

poplatk�m, které m�žeme považovat za paušální.  

• Výkonnost hardwaru a jeho obnova se po�ítá na základ� cyklu, který si firma v�tšinou 

staví na 3-4 roky. Díky tomu poplatky za údržbu a náhradní díly nejsou v��né. Jelikož 

nám hardware fyzicky stárne a toto stárnutí je razantn�jší než u cloudu, kde náš výkon 

je virtuální CPU, pam�	, diskové pole, nemusíme �ešit jeho implementaci a m�žeme 

tyto zdroje vynaložit na modernizování cloudu za minimální cenu i �as. 

• Využití IT infrastruktury v cloudu m�že klient okamžit� ukon�it nebo pozastavit tak, 

aby nedocházelo k finan�ní ztrát� zp�sobené dob�hnutím kontraktu bez využití IT 

prost�edk�. Tato situace, ale m�že naopak nastat u klasického �ešení IT v p�ípad�, kdy 

spole�nost uzav�e smlouvu, ale b�hem této doby zjistí, že IT prost�edky efektivn� po 

celou dobu trvání smlouvy nevyužije. 
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• Možnost plynulého rozši�ování �i redukovaní dle aktuálních pot�eb firmy. Cloud 

computing lépe kopíruje pot�eby IT na výkon a tím také na celkovou cenu IT služeb 

kterou firma využívá.  

• Pokud firma pot�ebuje IT prost�edky pouze krátkodob� a t�eba i opakovan�, je 

pronájem IT prost�edk� výhodn�jší v porovnání s nákupem nového vybavení a jeho 

p�ípadným odprodejem, když už není pot�eba.  

• Poslední v�c poskytovatel m�že klientovi po konzultaci nabídnout slabší konfiguraci 

cloudu kterou daná firma využije na plno a díky tomu ušet�í své prost�edky.  

11 Záv�re�né shrnutí první �ásti 

V první �ásti práce sem se snažil jasn� definovat pojem cloud, ukázat jeho historii, jasnou 

definici a využití v praxi. Popsali jsme detailn� jeho modely nasazení a také distribu�ní 

modely. Odtud jsme p�ešli na datová centra, která neodmysliteln� pat�í ke cloud�m, protože 

jim poskytují datové úložišt�. Detailn� jsme se podívali na jejich rozd�lení, a jaké jsou 

výhody jednotlivých t�íd datových center. Definovali jsme jaké výhody cloud p�ináší 

klient�m a také jak mohou nastat problémy p�i nasazení cloudu do firem. V poslední �ásti 

bylo za pomoci názorného p�ikladu ukázáno kolik stojí nasazení klasického on premise �ešení. 

A jaké jsou náklady na cloud.  

Výsledkem této �ásti je, že cloud v�tšinou p�ináší pozitiva. A také jasn� vyplývá, že cloud se 

vyplatí pro malé a st�ední podniky, které si nemohou dovolit kvalitní zázemí v on-premise 

�ešení a velmi kvalifikovanou podporu pro údržbu. Velké korporace nebo nadnárodní firmy se 

spíše dají cestou on-premise �ešení, na které budou schopné si vybudovat sv�j privátní cloud. 

Na záv�r bych rád využil SWOT analýzy a poukázal na slabé a silné stránky cloudu a jeho 

p�íležitosti a hrozby. 
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SWOT analýza je definována jako univerzální analytická technika zam��ená na zhodnocení 

vnit�ních a vn�jších faktor� ovliv�ující úsp�šnost organizace nebo n�jakého konkrétního 

zám�ru (nap�íklad nového produktu �i služby). Nej�ast�ji je SWOT analýza používána jako 

situa�ní analýza v rámci strategického �ízení. Autorem SWOT analýzy je Albert Humphrey, 

který jí navrhl v šedesátých letech 20. století. SWOT je akronym z po�áte�ních písmem názv�

jednotlivých faktor�. [15] 

• Strenghts – silné stránky  

• Weaknesses – slabé stránky  

• Opportunities – p�íležitosti 

• Threats – hrozby 

SWOT analýza hodnotí vnit�ní a vn�jší faktory (Obr. 6) 

Obr. 6 SWOT analýza vnit�ní/vn�jší faktory  



27 

Analýza cloud comptutingu za pomoci SWOT analýzy 

Silné stránky Hrozby 

• Velmi nízké prvotní náklady do HW a 
licencí 

• Bezpe�nost dat1

• Není t�eba platit IT techniky 
• Mobilita2

• Aktuálnost softwaru 
• Flexibilita / Škálovatelnost 
• Možnosti rychlé implementace dat a 

jejich testovaní 
• P�evažují operativní náklady 

• Únik a ztráta dat 
• Výpadek konektivity 
• Krach nebo zm�na poskytovatele 

Slabé stránky P�íležitosti 

• Kontrola nad daty 
• Závislost na poskytovateli 
• Náro�nost na konektivitu 

• Dostupnost nových technologii 
• Prost�edí pro vlastní aplikace 
• Sociální sít�
• Nezávislost na interních zdrojích a 

jejich fluktuaci 

Pomocí SWOT analýzy je vid�t, že p�i výb�ru �ešení cestou cloudu p�evládají silné stránky 

nad t�mi slabými. Ale i tak toto nemusí být p�ijatelné pro n�které firmy, pro které bude hlavní 

to, že svá data nemají u sebe a cestou cloudu se nevydají. Proto bych doporu�il, každé firm�

a	 si p�ed p�echodem na cloud provede svojí SWOT analýzu. A na základ� toho se rozhodne. 

                                                
1 Tento benefity �ešen v kapitole 5  
2 Možnost využívaní aplikaci z mobilních za�ízení 
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12 Praktická �ást 

V teoretické �ásti jsme definovali cloud. V této �ásti bych se rád zam��il na praktické využití 

cloudu v praxi a jaké výhody p�ináší cloudoví poskytovatelé svým klient�m v �eské 

republice. Jako názorný p�iklad jsem si po dohod� s vedoucím práce vybral školu, na které 

budu demonstrovat využití cloudu. Ukážeme si, kolik by školu stálo, kdyby zvolila klasické 

�ešení on premise. To srovnáme s náklady cloudového �ešení, kde o�ekáváme úsporu. Rád 

bych �ešení s cloudem rozší�il ješt� návrhem na realizaci školení, která mohou škole p�inést 

n�jaké finance. Dále bych zde rád uvedl, jaké benefity využití cloudu p�ináší. U tohoto 

srovnání beru v potaz, že škola již má za�ízenou sí	ovou infrastrukturu s koncovými 

stanicemi pro uživatele.  

Výsledkem této �ásti by m�l být návod pro uchopení problematiky cloudu a konkrétní návrh 

�ešení, jelikož žádný univerzální návod na tuto problematiku neexistuje.  

13 Seznámení se školou  

Ve v�tších m�stech (nad 25000 obyvatel) je podle statistik na školách více než 50 u�itel�. To 

by se dalo považovat za malou firmu podle po�tu zam�stnanc�. Na t�chto školách už je 

samoz�ejmostí mít jeden nebo více vlastních server�. Tyto servery slouží pro správu uživatel�

pomocí Active Directory, jako souborové úložišt�, mailové servery, dále pro aplikace, na 

kterých jsou vystavovány výplaty, a také systémy, které slouží t�eba pro školní jídelny nebo 

jako terminálové servery pro p�ístup z domova a server s administrací antivirového programu. 

Trend ve školách je, že správu server� zajiš	uje bu
 u�itel informatiky, pokud to kapacity 

dovolí,  a nebo má škola domluvenou externí spolupráci s firmou, která správu zajiš	uje.  

M�žeme si potom p�edstavit, že škola má 2 své servery a na jednom z t�chto server�

pomocí XenServer provedla virtualizaci dalších server�.  

• Server, na kterém nám b�ží Active Directory pro správu uživatel� v síti a také 

administraci po�íta�ových u�eben. Dále zde b�ží mailový server pomocí klienta 

IceWarp, kde se platí ro�ní licence na používaní a v této licenci je zahrnuta i podpora 

aplikace.  
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• Server, který slouží pro virtualizaci, kde b�ží aplikace zajištující aplikace na podporu 

školy a školní jídelny a také jako hlavní stroj na správu antivirového programu. Druhý 

z t�chto server� slouží jako datové úložišt�. 

Spoušt�cím podn�tem modernizace v této modelové škole bylo, že servery jsou velmi staré a 

nespl�ují nutné podmínky pro práci. Dochází k �astým výpadk�m a náklady na jejich údržbu 

stále rostou. 

13.1 Možné varianty p�echodu 

V této dob� má škola na výb�r ze dvou variant modernizace této infrastruktury. První varianta 

by znamenala klasický p�echod za pomocí on-premise �ešení a pro školu by to pouze 

znamenalo zakoupení nového hardwaru a klasickou migraci dat. Nebo se vydá cestou cloud 

computingu. Ob� dv� varianty si podrobn� ukážeme v dalších bodech, kde se podíváme na 

finan�ní náklady a také možné úspory.  

13.2 �ešení On premise 

Pokud se škola vydá touto cestou, bude to znamenat pouze p�echod na nový hardware, 

implementace dat prob�hne velmi rychle a nebude to zde znamenat žádný problém. Další 

výhodou je, že se nezm�ní žádná funkcionalita. Prost�edí, ve kterém zam�stnanci pracovali 

dote
, z�stane stejné. Výb�r serveru je pod�ízen požadavk�m na chod klasického serveru a 

bylo zde možné provést také virtualizaci dalších stroj�. Vybral jsem Server od spole�nosti HP 

s parametry, které m�žeme vid�t v Tab. 5. Tento server by m�l vydržet bez obm�ny nejmén�

3 roky. Na tuto dobu je plánován celý rozpo�et tohoto srovnání.  
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Tab. 5 Rozpis cen na sestavení serveru 
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V tabulce (Tab. 6) vidíme náklady Capex, které je škola nucena vydat hned na za�átku. Ješt�

zde nutné zapo�ítat Opexové náklady, do  kterých pat�í spot�eba Energie, UPS, a také náklady 

na údržbu HW a  správu serveru. V této tabulce je znázorn�ná, kolik škola utratí za jeden 

m�síc, 1 rok a období 3 let. Ceny se mohou m�nit také tím, jak vzroste cena elekt�iny nebo 

náklady na správu infrastruktury jsou v Tab.6. 
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Tab. 6 M�sí�ní poplatky za server 

Samoz�ejm� m�že nastat situace, že se na serveru n�co rozbije. Na server je záruka 3 roky, 

která je v cen�, ale m�že se nám t�eba poškodit disk, který bude pot�eba vym�nit za nový, a i 

takové situace musíme vzít v potaz (obnovení a migrace dat). V Tab. 7 je možné vid�t, že 

celkové náklady na nový server na období 3 let se pohybují na �ástce 510 505.20 K�. 

Tab. 7 Celkové náklady na 3 roky 
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13.3 �ešení pomocí cloudu 

P�ed tím, než klient p�ejde na cloudové �ešení, musí si vybrat svého poskytovatele. Na 

internetu je mnoho poskytovatel�, kte�í se tvá�í jako cloudoví poskytovatelé, ale není to tak. 

Proto jsem si z �eských poskytovatel� nevybral, i když jich je na trhu velké množství. Žádný 

nem�že konkurovat dv�ma nejv�tším hrá��m na trhu, Amazonu a Microsoftu. Já si pro tento 

p�íklad vybral Microsoft Azure. Mým  d�vodem je, že uživatel�m dává možnost vyzkoušet si 

kompletní cloudové prost�edí. Klient dostane 30ti denní volný ú�et se 150€, které zde m�že 

utratit a vyzkoušet si všechny v�ci, které ho zajímají. Také zjistí, zda mu bude cloud 

vyhovovat a jestli bude spl�ovat jeho minimální hardwarové požadavky. Cloudové prost�edí 

Microsoft Azure je velmi jednoduché a velmi dob�e se v n�m orientuje. P�ed tím, než �lov�k 

za�ne využívat cloud, m�že navštívit stránky Microsoft Azure, kde je velmi dob�e 

propracovaný cenový kalkulátor, který vám nabídne  možnost m�nit konfiguraci a sledovat 

jak se s ní m�ní cena za dané �ešení. Já jsem vybral podobnou konfiguraci, která je navržená u 

on premise �ešení. 

Klient si m�že vybírat z mnoha  variant. Já sem nakonec zvolil variantu, kdy je možné ud�lat 

n�kolik možností. Hned od za�átku je možné ud�lat r�zné varianty bu
 4 jednotlivé virtuální 

stroje, nebo 2 slabší a jeden siln�jší a nebo nakonec 1 stroj který má podobné parametry jako 

stroj vybraný z on premise �ešení. Všechny tyto varianty jsou za stejnou cenu. Tuto cenu 

mužem vid�t v Tab. 8. [16] 
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Tab. 8 Cena za cloud na m�síc/rok a 3 roky
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Tato �ástka je platná za podmínky, že hned od za�átku budeme využívat všechny atributy 

naplno. Nap�íklad datové úložišt�, které bychom museli zaplnit celé, jinak jsou zde ú�továny 

pouze využité GB (1GB - 0,490639 K�). Dále tato kalkulace po�ítá s tím, že cloud pob�ží 

nep�etržit� 24/7 po dobu 3 let. V cloudu ale m�žeme jednotlivé stroje, které zrovna 

nevyužíváme, jednoduše vypnout nebo zmenšit jejich výkonovou velikost a tím m�žeme 

dosáhnout výrazného ušet�ení. Ve školách by šlo v období prázdnin na t�chto strojích snížit 

hardwarovou konfiguraci nebo je zcela vypnout. Jak nám uvádí Tab. 9. 

Díky tomu že jsou servery vypnuté nebo je snížen jejich výkon, muže škola za 3 roky ušet�it 

na provozu až 67 428,60 K�. 

13.4 Hodnocení nákladových variant TCO 

Metoda ,,TCO“ Total Coast of Ownership byla poprvé publikována v roce 1987 spole�ností 

Gartner Group. Definice „Total Cost of Ownership, používá se zkratka TCO, je metoda 

hodnocení nákladových variant. Prost�ednictvím TCO se vyjad�ují kompletní náklady na 

investici a její provoz, zohled�ující nejen po�izovací cenu, ale také výdaje vznikající 

vlastnictví hodnocených statk�. [17] 

Do výpo�t� TCO se musí zahrnout veškeré náklady na �ešení, které bude spole�nost nucena 

vynaložit na dané �ešení IT projekt�. Do této skupiny m�žeme za�adit tyto položky. 

• Vynaložené finance na Hardware (On premise) 

• Náklady na licence (Cloud) 

• Migrace dat a integrace systém�  

• Implementace a customizace 

Tab. 9 Úspora za dobu prázdnin 
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• Servis na za�ízení 

• Mzdy pro IT  

• Náklady, které si vyžádá zaškolení zam�stnanc�

Celkové náklady TCO se po�ítají sou�tem všech p�ímých i nep�ímých náklad� které jsme 

museli vynaložit na provoz IT systému. Jejich podrobný soupis je p�iložen v p�íloze 2, kde 

jsou rozepsány všechny náklady.  

Výsledky TCO pro 1 rok: 
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TCO pro 3.rok: 
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Celkové TCO za 3 roky : 
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V tomto výpo�tu TCO po�ítám s tím, že cloud b�ží na maximální možný výkon a nedochází 

k žádnému omezení výkonu. Jediné co jsem do daného výpo�tu zahrnul je, že jsem servery 

omezil na dobu letních prázdnin, a dále zde po�ítám s tím, že je hned od za�átku  využita celá 

datová kapacita úložišt� a to dost zvyšuje cenu cloudu. Díky tomu nám nyní vychází lépe 

�ešení on premise (graf 3). Cloudové �ešení je lineární oproti tomu �ešení On premise do 

budoucna poroste, jelikož bude nutná obm�na hardwaru, která v tomto grafu není zahrnuta, 

což se projeví dosti velkým skokem nahoru. 
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Graf. 3Pohled na TCO v jednotlivých letech

Tato �ástka u cloudu se ješt� m�že zmenšit až o polovinu díky tomu, že Microsoft má 

program pro školy, kterým dává k dispozici své produkty za minimální ceny nebo dokonce 

zadarmo. Pak by bylo možné cloud nasadit zdarma.  

13.5 Benefity v používání cloudu 

Rád bych zde popsal n�jaké benefity, které by školám p�ineslo používaní cloudového �ešení.  

• Jednoduchá správa virtuálních stroj� – Díky velmi dob�e ud�lanému prost�edí 

v Microsoft Azure (Obr. 7) m�žeme pohodln� sledovat a spravovat všechny stroje, 

které jsou spušt�né v prost�edí Azure. Bonusem je, že se m�žeme p�ipojit odkudkoli, a 

nejsme vázáni pouze na jeden stroj. Co ur�it� správce IT využije, je okamžité 

sledování výkonových špi�ek na serveru. M�žeme jednoduše zobrazit, jak vypadá 

datový tok jak na server, tak ze serveru. Na Obr. 8 je jasn� vid�t jak využíváme CPU, 

disk a p�ipojení k internetu. 

• Jednoduchá správa uživatel� – Díky integrovanému systému Active Directory jsme 

schopni velmi efektivn� spravovat p�ístupu do virtuálních stroj�.  

• Vzdálený p�ístup pro uživatele – Už není zapot�ebí vytvá�et certifikát pro každého 

uživatele kv�li VPN3. Sta�í, když se mu vygeneruje vzdálená plocha, na kterou se 

p�ihlásí pod svým ID, které je zavedené v Active Directory, a uživatel m�že 

                                                
3 VPN – Virtuální privátní sít nám zajiš	uje bezpe�né p�ipojení do firmy odkudkoliv.  
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p�istupovat a využívat 

s nastavením vzdálené

p�ihlásit odkudkoliv. 

Obr. 7 Prost�edí Microsfot Azure, celkový pohled nad spust

Obr. 8

a využívat servery pro své pot�eby. Velká výhoda je

nastavením vzdálené plochy mu m�žeme dát na USB disk, a daný

edí Microsfot Azure, celkový pohled nad spust�nými servery

8 Sledování výkonu na virtuálním serveru
35 

eby. Velká výhoda je, že soubor 

disk, a daný uživatel se m�že 

�nými servery
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• P�ehledný soupis výdaj� – Díky p�ehlednému systému m�žeme velmi dob�e vid�t, 

za co vydáváme peníze. A pop�ípad� také, kde nejvíce utrácíme a na základ� toho 

ud�lat n�jaká opat�ení pro snížení t�chto náklad� (Obr. 9). 

• Vypnutí nebo pozastavení – Jak již bylo �e�eno v ekonomické rozvaze, není pot�eba, 

aby server b�žel po celý rok. V období letních prázdnin je provoz školy omezen a 

server není využíván. 

• Možnost rozší�ení na mobilní za�ízení – Jedna z možností, kterou by škola mohla 

využít v budoucnu, je rozší�ení výuky pomocí tablet�. Ty to za�ízení by p�istupovali 

do cloudu kv�li synchronizaci výukových aplikací a multimediálního obsahu. 

Obr. 9 Podrobný výpis utracených pen�z
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• Zálohování – Zvolením místn� redundantního úložišt� 1TB (LRS) se nám vše 

zálohuje na 3 nezávislá místa.  Nemusíme �ešit žádný zálohovací systém ani p�ípadné 

uskladn�ní zálohovacích médií.  

• Hardware – Odpadají nám starosti o stárnutí hardwaru a jeho p�ípadná údržba.  

• Support – Microsoft Azure v základním balí�ku nabízí zadarmo podporu, která 

zahrnuje fakturace, správu p�edplatného a také odesílání problém� p�es web. Je zde 

možnost si podporu za 21 Euro rozší�it na developerskou podporu, kde již funguje i 

telefonický support, který je v lokálních podmínkách pouze v pracovní dobu 

(v anglickém jazyce neomezen�).  

• Licence – Odpadá nutnost dávat každému uživateli na jeho PC licence, vše je 

v cloudu, kde probíhá i jejich následná administrace. 

• P�íchod nových studijních aplikací – V dnešní dob� již existuje mnoho firem, které 

se zabývají výrobou aplikací na míru p�ímo pro využití v cloudu. Narazil jsem na 

n�kolik aplikací, které se v�nují problematice cloudu  ve školách.  

13.6 Škola s cloudovým �ešením s rozší�ením výukových kurz�

Škola díky nízkým náklad�m na cloud a díky své infrastruktu�e m�že svojí u�ebnu pronajímat 

bu
 pro firmy, které zde mohou po�ádat své kurzy a školení. Nebo dovolí svým 

zam�stnanc�m po�ádat vlastní školení. Ve škole se nebudeme zam��ovat na „drahá“ 

specializovaná školení, ale spíše na menší nap�íklad rekvalifika�ní kurzy pro místní ú�ad 

práce.  

Po dohod� s vedoucím práce jsme rozhodli, že tato školení mohla být po�ádaná každý m�síc a 

každé školení by m�lo mít p�edpokládanou délku t�í víkend� (tj. 6 dní). �tvrtý víkend zabere 

p�íprava kurzu a infrastruktury na dané školení. Pr�m�rn� by se mohlo toto školení naplnit 15 

lidmi. V p�ípad� menšího po�tu by bylo lepší ho z ekonomických d�vod� odložit.  

V následujících tabulkách si uvedeme jednotlivé náklady na stanice a možný zisk. (Tab. 10, 

Tab. 11) 
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Tab. 10 Náklady na stanice na 8  dní  provozu

                               

V provizi u�itele je zahrnuta i �ástka na p�ípravu materiál� pro klienty, dále objednání 

ob�erstvení a také p�íprava jednotlivých stanic. Z toho plyne p�íjem pro školu 18404,48 K�

m�sí�n�. 

13.7 Return On Investements – Cloud  

Než p�ejdeme k samotnému výpo�tu, musíme ho definovat. Return On Investments neboli 

návratnost investic je metoda, která slouží k vyhodnocování návratnosti investice nejen do IT. 

Tuto metodu si ve v�tšin� firem žádají finan�ní �editelé, v našem p�ípad� �editel školy. 

Ú�elem je, aby bylo vid�t, jak je v p�ípad� investice s pen�zi vynakládáno a kdy se p�ípadná 

investice do firmy vrátí. Tento zp�sob výpo�tu by m�l p�edpov�d�t, kdy a jestli v�bec se 

doty�ná investice do firmy vrátí a jestli má smysl jí tedy provád�t. P�ed provedením výpo�tu 

je dobré v�d�t, kam jdou v sou�asném stavu finance. [18] 
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Tab. 11 Náklady a provize pro u�itele a možný zisk 
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Vzorec pro výpo�et ROI  
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Mohou nastat t�i situace výsledku: 

• ROI<0% - Pokud nám vyjde hodnota záporná, znamená to, že tento projekt nám vyd�lává. 

Ale m�že se stát, že v prvních letech svého p�sobení bude ROI kv�li prvotním velkým 

investicím v záporných hodnotách. 

• ROI = 0 % - Bod zlomu návratnosti investice, p�íjmy se rovnají vynaloženým náklad�m.  

• ROI > 0 % - P�edstavuje velmi výhodnou investici, která je b�hem dané doby splacena a 

generuje zisk  

Výpo�et ROI p�i modelové situaci kdyby se škole poda�ilo naplnit každý kurz 15 uchaze�i. 
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Za p�edpokladu že by se každý m�síc poda�ilo naplnit toto školení minimálním po�tem 15 

klient�, tak by ro�ní ROI byl na 28,119%.  P�íjmy by nám dokázaly pokrýt náklady na provoz 

cloudu ale škola by ješt� získala ro�ní p�íjem ve výši 48486 K�. Aby škola za celý rok n�co 

utržila, tak po�et uchaze�� v každém kurzu musel být minimáln� 11. Toto �ešení muže škola 

aplikovat i na klasickém on premise �ešení, ale díky cloudu který p�ináší benefity m�že 

elasticky reagovat na aktuální po�et uchaze��.  
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14 Záv�r 

Cílem práce bylo jasn� definovat cloud. V praktické �ásti jsem se snažil popsat, jak by škola 

mohla vy�ešit své problémy s IT infrastrukturou pomocí cloudu a jaké výhody by pro ni mohl 

mít.  

V první �ásti jsem analyzoval pojem cloud. V této �ásti jsem p�iblížil historii cloudu a také 

jsem uvedl, jaké jsou hlavní rysy cloudu, aby mohl být dob�e identifikován. V práci je 

uvedena problematika datových center a jejich certifikace. Na záv�r je uvedeno porovnání on 

premise �ešení oproti cloudu a konkrétním p�íkladu, ve kterém po finan�ní stránce dopadl lépe 

�ešení cloud oproti on premise, ale v této analýze nebylo zahrnuto obnovovaní HW, které by 

tento rozdíl velice navýšilo. A také zde bylo ukázáno, jaké má cloud výhody a slabiny, které 

jsou uvedeny ve SWOT analýze.  

V praktické �ásti jsem nabyté zkušenosti z teoretické �ásti aplikoval na problém školy, kde je 

zastaralé za�ízení, a škola hledá, jak p�ejít na nov�jší. Škola má dv� možnosti, které jsem se 

tady snažil ukázat. Díky informacím se lépe ukázala volba cloudu i p�esto že po finan�ní 

stránce je o n�co h��e jak klasické on premise �ešeni. Ale cloud škole m�že  p�inést úsporu 

pen�z díky tomu, že nemusí investovat do hardwaru a do jeho upgradu.  

Pokud by škola šla cestou cloudu, a rozší�ila by svoje pole p�sobnosti a využila možnost zde 

provád�t r�zná školení , které jdou i na klasickém on premise �ešení. Ale cloud nabízí lepší 

možnost reagovat na aktuální stav klient�, a tím i šet�it peníze. Pokud by se škole poda�ilo 

naplnit toto školení minimálním po�tem 11 klient�, tak by díky tomu mohla pokrýt svoje 

ro�ní náklady na provoz cloudu.  

Rád bych na magisterském studiu navázal na svojí bakalá�skou práci a rozší�il bych tento 

projekt na konkrétní školu, kde bych nabídl cestu cloudu.  
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17 P�ílohy 

P�íloha 1) Podrobný výpis cen komponent Cloud/On premise �ešení 
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(Tabulka s podrobným výpisem cen za jednotlivé komponenty ) 

Capex – Je kapitálová investice na za�átku projektu  

Opex – Je oproti tomu pravidelný m�sí�ní poplatek za služby  
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P�íloha 2) TCO Celkové náklady 
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(Celkové TCO za 3 roky ) 
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