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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

V úvodní části autor vhodným způsobem shrnul teorii spjatou s řešenou problematikou. První dvě 

kapitoly podávají přehled o základních charakteristikách cloud computingu, jednotlivých modelech 

služeb a zmiňuje i rizika spojená s cloudem. Teoretický základ je dobrým východiskem pro zpracování 

stěžejní části BP, kterou je třetí kapitola. Autor nejprve představil cílovou společnost a na základě 

provedené analýzy zvolil čtyři možné varianty řešení. Každou variantu zhodnotil z hlediska možností i 

nákladů. Výsledky prvních třech variant jsou přehledně graficky zobrazeny v grafu 1 na straně 37. 

Čtvrtou variantou je pořízení vlastního hardwaru. V závěru práce autor shrnuje možné varianty a hodnotí 

přínosy. Práce velmi dobrým základem pro konečné rozhodnutí řešení ve společnosti RIGANTI. 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

X      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
X      

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

 X     

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

 X     

Adekvátnost využitých metod práce X      

Splnění cílů práce X      
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
X      

Odborný přínos práce X      

Využitelnost práce v praxi X      

Prezentace závěrů  X     

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
X      

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

1. Došla společnost RIGANTI k nějakému rozhodnutí? 

2. Jaké hledisko považujete za nejdůležitější při rozhodování mezi jednotlivými variantami? 

3. Vyskytly se při zpracování BP nějaké problémy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě: ANO  
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