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Anotace 

Předmětem této diplomové práce je popis migrace firemní infrastruktury do prostředí 
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cloudu a popis největších poskytovatelů. Praktická část zahrnuje řešení problému, tedy 

analýzu, postup migrace a kalkulaci nákladů. Výstupem je zhodnocení procesu a celé práce.  
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1 Úvod 

Dnešní společnost je velmi orientována na výkon ve všech aspektech života. 

Všechny podniky musí dbát na kvalitní výrobu a prodej svých produktů a služeb, aby zůstaly 

konkurenceschopné. V době počítačového boomu přicházejí nové výzvy v podobě 

efektivního nakládání se svými daty nebo aplikacemi, jejich zabezpečení před online 

hrozbami nebo konkurencí a v neposlední řadě také udržení nákladů na jejich spravování 

v rozumné míře.  

Cloud computing je opravdu velkým trendem nového tisíciletí a zapadá do širokého 

pojmu průmysl 4.0. V zásadě však nejde o nějaký převratný koncept, neboť podobné 

myšlenky sledujeme v průběhu naší historie v mnoha jiných odvětvích. V podstatě se jedná 

o službu, kdy dodavatelská firma spravuje chod a údržbu informačních dat společnosti, 

která se nemusí zaobírat jejich správou, ochranou a dostupností.  

Většina lidí se s touto službou setkává téměř každý den a ani o tom neví. Na principu 

cloudových služeb fungují například emailové služby, online uložiště jako například Google 

Disk nebo různá další uložiště jako Dropbox a podobné. V této práci bude rozebráno 

cloudové řešení od společnosti Microsoft, konkrétně Microsoft Azure, pro zdravotnickou 

společnost. 

Tato práce se v teoretické části zaobírá základním vysvětlením cloudových služeb, 

jejich modely a výčtem nejsilnějších hráčů na nynějším trhu. V analytické části představuje 

zadavatelskou a vyhotovitelovou společnost a výchozí stav serverové struktury. V praktické 

části přichází to hlavní, tedy nejdříve metodika, podle které vyhotovitel postupoval, a 

základní informace o fungování prostředí. Poté popisuje postup migrace ve dvou krocích a 

následné pomigrační kroky. Finále práce tkví v kalkulaci všech procesů a vyčíslení ročních 

nákladů na provoz. V závěru je pak práce shrnuta a jsou komentovány její výsledky.  
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1.1  Cíle práce 

Cíle této práce jsou nejprve představit koncept Cloud computingu, poté analyzovat 

současný stav ve společnosti a doporučit metodiku, podle které bude probíhat migrace. 

Následuje popis budoucí migrace a jejich pomigračních procesů. Hlavním cílem je vyčíslit 

náklady na provedení migrace a náklady na roční provoz. V závěru pak bude zhodnoceno, 

zda se cílů dosáhlo a přidám komentář k výsledkům.  
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2 Teoretická část 

V této teoretické části nejprve stručně vysvětlím základy celého konceptu cloud 

computingu, z čeho se skládá, jak pracuje a jaké služby od něj můžeme očekávat. Následně 

nastíním jeho historii, vysvětlím jeho výhody a nevýhody v porovnání s tradičním řešením 

a nakonec porovnám tři největší poskytovatele cloudových služeb.  

2.1  Základní přehled cloud computingu 

Začněme definicí podle Národního institutu standardů a technologie (National 

Institute of Standards and Technology, NIST), která říká: 

„Cloud computing je model, který umožňuje pohodlný internetový přístup ke 

sdílenému fondu konfigurovaných výpočetních zdrojů (například sítí, serverů, uložišť, 

aplikací a služeb), který je možno rychle zavést a užívat s minimálním úsilím o správu nebo 

interakce poskytovatele služeb“ (1) 

Koncepce cloud computingu vychází z obecného fungování internetu, podle kterého 

získal své jméno a symbol (cloud je v češtině mrak). V zásadě se jedná o koncepci, která 

umožní uživateli přistupovat k souborům nebo aplikacím, které se nenachází na lokálním 

počítači, ale jsou uloženy jinde, nejčastěji v nějakém vzdáleném datovém centru. (2)  

Cíle cloud computingu jsou znázorněny na obrázku 1. Lze vidět, že aplikace či datové 

soubory vaší společnosti hostuje společnost jiná. Podmínkou fungování tohoto vztahu je 

přístup k internetu, tedy spojení mezi klientem a distributorem. (2) 

 

Klientské počítače Internet Server

Obrázek 1 - Koncepce cloud computingu                                                        Zdroj: (2), zpracováno autorem 
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Michael Kavis ve své knize použil krásný příklad pro popsání cloud computingu a 

jeho výhody. Píše, že bývaly doby, kdy každá domácnost vlastnila studnu pro své potřeby. 

Dnes nám vodovod nabízí přístup k pitné vodě po pouhém otočení kohoutku. Stejně jako 

voda, služby cloud computingu se dají jednoduše vypnout a zapnout a podobně jako 

vodárenské společnost se o provoz služby cloud computingu stará profesionální tým. (3) 

2.1.1 Komponenty cloudu 

Obecně můžeme říct, že rámcem cloud computingu jsou tři základní prvky, které 

tvoří jeho řešení a jsou důležité pro fungování celého procesu. (4)  

• Klienti 

Pod tímto názvem si můžeme jednoduše vybavit klasického klienta běžné lokální 

sítě (LAN). Jedná se tedy o jakési pracovní plochy či stanice, které zabírají místo na stole a 

umožnují nám vstup do prostředí a možnost interakce. Tradičním zástupcem je klasický 

počítač, v moderní době se jím však stávají další přenosná zařízení jako notebooky, chytré 

telefony či tablety. (2,4) 

Obvykle řadíme klienty do tří kategorií. První jsou klienti mobilní, v dnešní době 

velmi oblíbené chytré telefony nebo například PDA. Druhým typem jsou klienti tlustí, tedy 

běžné počítače, které se přes internet přihlašují díky webovým prohlížečům. Posledním 

typem jsou pak klienti tencí, jimž zpracování dat zajišťuje server, ke kterému se připojují, a 

oni pouze zobrazují informace. (2)  

Největší oblíbenosti se těší tencí klienti, neboť jejich využívání sebou nese řadu 

výhod, například nižší náklady kvůli možné absenci disku a menším nárokům na upgrade, 

nižší riziko krádeže informací, menší spotřeba energie a také nižší hluková stopa.  
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• Datacentrum 

Datovým centrem se myslí skupina počítačů, na kterých je předplacena aplikace a 

které ji hostují. V dnešní době se může jednat o místnost plnou serverů, která může být na 

opačné straně světa než podnik, který tyto služby využívá. Tyto služby jsou pro zákazníka 

v provozu neustále. (4) 

Moderní IT využívá termín virtualizace serverů. Jedná se o možnost instalace 

softwaru, který umožní používat více virtuálních serverů, díky čemuž pak může pracovat 

více virtuálních serverů na jednom serveru fyzickém. Maximální počet virtuálních serverů 

je závislý na možnostech serveru fyzického a na jednotlivých aplikacích, které se na něm 

budou provozovat. (2) 

• Distribuované servery 

Všechny servery se většinou nenachází na stejném místě kvůli případným 

výpadkům. Z pohledu zákazníka toto však nehraje roli, neboť severy fungují stejně, jako 

kdyby byly zapojeny hned vedle sebe. (2) 

2.1.2 Modely nasazení 

Postupem času se vyvinulo několik různých modelů cloudů, kdy každý z nich je 

vhodný k použití v jiných situacích. V této části mé práce popíšu tři základní typy cloudové 

architektury, které jsou nejvíce užívané, podle toho, kdo je správcem serveru, na kterém se 

ukládají data. (5)  

• Veřejný cloud 

Toto řešení je v praxi nejběžnější. Jedná se o služby, které poskytovatel nabízí 

prostřednictvím internetu tak, aby byly co nejjednodušeji použitelné. Příkladem veřejného 

cloudu jsou například produkty od společnosti Google. Tyto služby jsou ceněny hlavně pro 

značnou úsporu nákladů, protože nevyžadují utrácení finanční za správu a údržbu 

infrastruktury. Také nasazení bývá poměrně rychlé. V souvislosti s touto metodou se často 
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debatuje nad bezpečností, při kvalitně hostované službě však ztráta informací hrozí 

minimální. Důležité je tedy vybrat kvalitního poskytovatele se znalostmi a zkušenostmi 

v oboru. (6)  

• Privátní cloud 

Na rozdíl od veřejného cloudu není privátní cloud poskytován veřejnosti, ale pouze 

vybraným uživatelům. Někdy též nazývaný soukromý cloud poskytuje společnostem 

výhody veřejného cloudu a navíc nabízí další možnosti řízení a přizpůsobení se dané firmě. 

Obecně přináší také vyšší bezpečnost a ochranu dat a operací s nimi díky bráně Firewall. 

Nevýhodou tohoto řešení jsou náklady na provoz a správu, které zůstávají na IT oddělení 

společnosti, která musí udržovat datové centrum, tedy nutnost výdajů na pracovníky a 

údržbu. (7)  

 

 

 

 

 

 

• Hybridní cloud 

Z názvu i z obrázku 2 je patrné, že hybridní cloud kombinuje prvky veřejného a 

privátního cloudu tak, že lze mezi nimi sdílet data a aplikace. Organizace používá takzvanou 

multicloudovou konfiguraci, tedy vlastní datacentrum s více než jedním veřejným cloudem. 

Mezi výhody této kombinace patří úspora na nákladech za instalaci a údržbu serverů, dobrá 

škálovatelnost dat, flexibilita a také možnost zvyšovat i snižovat své kapacity podle potřeby 

a platí pouze za to, co doopravdy využije. (9) 

Veřejný Privátní

Hybridní

Obrázek 2 - Modely nasazení cloudu             Zdroj: (8), zpracováno autorem 
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2.1.3 Služby cloudu 

Rozlišujeme tři základní služby (nebo též distribuční modely) cloud computingu: 

Infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service, zkráceně IaaS), Platforma jako služba 

(Platform as a Service, zkráceně PaaS) a Software jako služba (Software as a Service. 

Zkráceně SaaS). Pomocí těchto služeb si společnosti volí kontrolu nad informacemi a 

aplikacemi, které chtějí využívat. Těmto službám se někdy říká „zásobník cloud 

computingu“, protože jsou postaveny na sobě, což lze vidět na obrázku 3. (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IaaS 

Infrastruktura jako služba je prvním typem distribučních modelů cloudu, který nabízí 

základní výpočetní prostředky, uložiště, ochranu a síťové prostředky, většinou za 

pravidelnou úplatu. Tato služba pomáhá snížit náklady spojené s nákupem a údržbou 

Obrázek 3 - Služby cloud computingu                                                                                                   Zdroj: (11)  
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fyzických datacenter. Poskytovatel služeb tak spravuje infrastrukturu a společnost zas 

vlastní software, včetně aplikací, middlewaru a operačních systémů. (12)  

Výhod této metody je několik. Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější způsob migrace 

do cloudu, lze tímto snad zvětšit rozsah i výkon strojů, zvýšit zabezpečení a snížit náklady 

na provoz. Platby fungují na modelu předplatného s měsíčními platbami. V případě havárie 

pomůže IaaS značně snížit náklady na obnovu a také dostupnost k datům. Tato služba je 

tedy vhodná pro společnosti, které se nechtějí starat o hardware (12, 13) 

• PaaS 

Druhým krokem je platforma jako služba, vhodná pro vývoj a nasazení aplikací 

s podporou cloudu. Stejně jako předchozí služba umožňuje využít hardware, k tomu navíc 

přidává middleware, nástroje správy databází či vývoje a další. PaaS je navržen pro podporu 

celého životního cyklu webové aplikace od sestavení a testování k nasazení a správě. (14)  

Hlavní výhodou tohoto modelu je možnost věnovat se pouze vývoji aplikace či jiné 

služby, zatímco cloudový poskytovatel spravuje vše ostatní. Služba dále nabízí další nástroje 

pro efektivnější a snadnější výrobu a správu aplikací, které jsou cenově přijatelné. Díky 

dostupnosti po internetu může společnost kvalitně propojit činnost týmů, které nesdílí 

stejné prostory a mohou využít četné analytické nástroje. (14)  

Nejznámějšími společnostmi, které nabízejí služby PaaS, jsou Microsoft (Azure), 

Google nebo například Amazon (AWS). (13) 

• SaaS 

Vrcholem pyramidy je pak služba SaaS. Tento model umožňuje uživateli připojit se 

pomocí internetu k aplikaci či speciální aplikace a využívat ji. SaaS tedy nabízí úplné 

softwarové řešení, kdy všechna infrastruktura a data aplikací jsou umístěna u poskytovatele 

na datovém centru podle sepsané smlouvy. Příkladem nabízených služeb jsou například e-

maily nebo Microsoft Office 365. (15)  

Největší výhodou je snadný přístup k aplikacím bez potřeby spravovat hardware či 

software. Tento přístup je možný odkudkoliv, kde má uživatel připojení k internetu. Odpadá 
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potřeba zaměstnávat vyškolené profesionály v oblasti IT nebo vývoje. Z finančního pohledu 

pak je příjemné, že společnost platí pouze za, co reálně používá. (15) 

Na obrázku 4 jsou pak znázorněny popsané distribuční modely a služby, která 

jednotlivá řešení obsahují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Historie cloud computingu 

Za otce cloud computingu můžeme považovat profesora Johna McCarthyho 

z univerzity MIT ve Spojených Státech. V roce 1961 uveřejnil myšlenku o konceptu cloud 

computingu, kdy nastínil, že by se výpočetní výkon mohl stát veřejnou a lehce dostupnou 

službou, podobně jako plyn nebo voda, za minimální náklady nebo zdarma. (17)  

Obrázek 4 - Porovnání Služeb                                                                                                    Zdroj: (16)  
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Myšlenka Johna McCarthyho byla skvělá, ale předběhla svou dobu o několik dekád. 

S koncem minulého tisíciletí a rozvojem internetu přichází začátek cloud computingu 

takový, jaký ho známe dnes. V roce 1999 vytváří společnost Salesforce.com prostředí, ve 

kterém dodává podnikům své aplikace přes jednoduché webové stránky. Tuto společnost 

můžeme označit jako prvního velkého průkopníka cloudových služeb. (18)  

Na začátku nového tisíciletí se do hry přidávají nový hráči, kteří momentálně 

ovládají trh s cloudovými produkty. V roce 2002 začal nabízet své služby Amazon Web 

Services, jednalo se hlavně o skladování a výpočetní výkon. O pár let později nabízí službu 

Elastic Compute Cloud, kdy se jedná o komerční služby nabízené veřejně. Ve stejné době 

začínají nabízet své služby společnosti Google a Microsoft, v dnešní době největší 

poskytovatelé cloudových služeb. Za zmínku stojí i další poskytovatelé cloudových služeb 

jako jsou například Oracle nebo HP. (18)  

2.3  Porovnání cloud vs. On premise 

V této části rozebereme a porovnáme dvě možnosti správy dat a služeb.  První je 

řešení, kdy využijeme cloud computing, druhé je pak dobře známé lokální řešení, nazývané 

On premise. V praxi je volba poměrně náročná, třebaže aktuálně je využití cloudových 

služeb velkým trendem a odhad růstu trhu pro rok 2021 je přibližně 15 procent, celková 

hodnota trhu v roce 2021 se odhaduje na 308,5 miliardy dolarů. (19) 

1. Cena 

Finanční hledisko dnes hraje roli snad ve všech aspektech života a nejinak tomu je 

zde. Pro většinu firem je finanční hledisko důležité, ne-li nejdůležitější. Cloudové služby 

fungují zpravidla na pravidelných platbách, nejčastěji měsíčních. Odpadá zde nutnost 

vysoké počáteční investice, což může mnohým společnostem, zejména těm menším, 

vyhovovat. Finální cena závisí na množství služeb a objemu dat, se kterými bude hostující 

společnost pracovat. Na druhou stranu poplatky mohou časem přerůst hodnotu počáteční 

investice. Volba, zda využít cloudové služby, je pak na každé společnosti podle 

individuálních potřeb a podle návrhu distributora. (2) 
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2. Připojení k internetu 

Jak již bylo zmíněno v základním přehledu, pro cloudové služby je připojení 

k internetu naprosto klíčové. V případě výpadku internetu je znemožněn přístup 

k aplikacím a k jakékoliv práci s nimi, což v případě lokálního řešení nehrozí. Se stabilním 

připojením pak lze využívat služby nezávisle na místě, kde se nacházíte (práce, domov atd.).  

3. Bezpečnost 

Může se zdát, že poskytnutí citlivých informací o společnosti je velkým 

bezpečnostním rizikem. Cloudové společnosti berou tuto otázku velmi vážně, investují 

značné úsilí do ochrany dat a tak se může snadno stát, že jejich bezpečnostní opatření lehce 

předčí ochranu na lokálním disku společnosti. Vysoká bezpečnost bývá často považována 

za velkou výhodu cloudu oproti lokálnímu řešení. Ochrana spočívá v šifrování dat před 

odesláním třetí straně, pokud pracujeme online, jsou data chráněná přímo v cloudu. (2,20) 

4. Přizpůsobení specifickým požadavkům 

Pokud se vyskytnou nějaké specifické požadavky, řešení on premise může být velmi 

efektivní, ale také velmi nákladné. Cloudové společnosti zaměstnávají zkušené odborníky, 

kteří jsou schopni vyřešit mnoho situací, vždy záleží na konkrétním problému.  

5. Údržba 

Poskytovatel cloudového řešení přebírá odpovědnost za údržbu a správu aplikací a 

služeb, za kterou je třeba platit. Naproti tomu lokální řešení znamená údržbu hardwaru, 

s čímž se pojí náklady na pracovníky, místo skladování nebo nečekané investice při 

poruchách. Značnou výhodou při cloudovém řešení je možnost využití lidských zdrojů na 

jiných úkolech, kterým se doteď nemohli plně věnovat. (2) 
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6. Kontrola 

Posledním bodem toho výběru je kontrola nad daty, které se společnosti nemusí 

chtít vzdát. Některé cloudové služby však vyžadují kompletní kontrolu, opět tedy nastává 

nutnost volby, jestli se vzdát kontroly a získat jednoduchost, nebo naopak.  

2.4  Porovnání poskytovatelů 

V poslední kapitole teoretické části se zaměřím na tři největší dodavatele 

cloudových služeb. Postupně budou představeny služby společnosti Amazon, poté 

Microsoft a nakonec Google. Pořadí je zvoleno podle pozice na trhu, což ukazuje obrázek 

5, kde jsou společnosti srovnány podle nákladů, které byly utraceny za služby v prvním 

kvartále letošního roku.  

 

AWS
32%

Microsoft Azure
19%Google Cloud

7%

Ostatní
42%

NÁKLADY NA CLOUDOVÉ SLUŽBY ZA PRVNÍ 
KVARTÁL 2021

Obrázek 5 - Náklady na cloudové služby                                                 Zdroj: (21), zpracováno autorem 
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2.4.1 Amazon 

Tato společnost byla založena v roce 1994 

Jeffem Bezosem v Seattlu ve Spojených Státech. 

Zpočátku se Amazon věnoval prodeji elektronických 

knih, posléze se začal věnovat dalším odvětvím. 

V roce 2002 přichází s Amazon Web Services (AWS) a 

následují další cloudové služby. Postupem času se 

společnost vypracovala na největšího hráče na trhu 

s cloudovými produkty, (22) 

AWS je příkladem modelu IaaS, tedy infrastruktury jako služby. Jejich uživatelé si 

mohou pronajmout neustále se zvětšující množství služeb, zejména v ukládání dat nebo 

zabezpečení. Další silnou stránkou je nepochybně jméno a známost společnost, jakož i 

celosvětový dosah. Mezi nevýhody můžeme zařadit poměrně náročné používání nebo 

obtíže pochopit strukturu nákladů, která může působit potíže s efektivní správou. (23)  

2.4.2 Microsoft  

Založení společnosti Microsoft 

se datuje do roku 1975, stalo se tak 

v Albuquerque ve Spojených Státech a 

u zrodu stojí dvojice Bill Gates a Paul 

Allen. Společnost se zaměřuje na 

mnoho oblastí od počítačových 

softwarů až po počítačové hry. 

V průběhu posledních let se do popředí dostává jejich cloudová platforma Microsoft 

Azure, která zahrnuje více jak 200 aplikací a služeb pro široké užití, díky čemuž jsou po 

Amazonu druzí v poskytování cloudových služeb. Produkty společnosti se používají 

například ve státní správě, výrobě, finančnictví nebo zdravotnictví. (24)  

Obrázek 6 - Logo AWS     Zdroj: (22) 

Obrázek 7 - Logo Microsoft Azure                                       Zdroj: (24) 
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Velikou výhodou Microsoft Azure je možnost kooperace s ostatními produkty a nástroji 

od Microsoftu, zejména Microsoft Office, se kterými pracuje značné množství zákazníků, kteří si 

tak mohou jednodušeji zvyknout na prostředí Azure. Microsoft dobře zvládá již dříve zmíněný 

model hybridního cloudu, tedy kombinaci veřejného a privátního cloudu. Slabinou Azure je 

problémy s technickou podporou a dokumentací k některým produktům. (23)  

2.4.3 Google 

Poslední ze tří vybraných společností je Google, který 

založili Larry Page a Sergey Brin v roce 1998 v Silicon Valley 

ve Spojených Státech. Kromě provozování nejznámějšího 

internetového vyhledávače se společnost zaobírá 

operačními systémy, internetovým obchodem nebo 

aplikacemi. Jejich platforma Google Cloud je třetí 

nejpoužívanější a funguje na podobné infrastruktuře jako 

produkty Google, například YouTube. (25)  

Google Cloud se specializuje například na 

analytiku nebo strojové učení a dobře zvládá vyvažování zátěže serverů. Nabídku svých 

produktů rychle rozšiřuje, přestože se stále nemůže rovnat AWS ani Azure. Mnozí klienti 

volí Google jako strategickou alternativu k produktům Amazonu. Někteří zákazníci pak volí 

tyto produkty v případě, že nejdou efektivně sladit s Azure. (23)  

2.4.4 Další poskytovatelé 

Mezi další významné poskytovatel služeb patří například společnost IBM 

ze Spojených Států, které se zaobírá výrobou hardwarů, softwarů a poskytování cloudových 

služeb jak veřejných, tak soukromých a hybridních. Také zmíním společnost Oracle ze 

Spojených Států, která se specializuje na nástroje pro správu a vývoj databází. Poslední 

vybranou firmou je Alibaba, jediná neamerická společnost v tomto výčtu, která mimo cloud 

nabízí široké množství služeb od databází po analytiku. (26)  

Obrázek 8 - Logo Google      Cloud Zdroj: (25)  
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3 Analytická Část 

V této části nejdřív velmi obecně nastíním zadavatelskou společnost, následně 

představím společnost Artex – IS a popíši výchozí stav, tedy stav předmigrační. 

3.1  Představení zadavatele 

Z důvodu ochrany zadavatelské firmy nebude v celé práci společnost jmenována, 

pouze ji obecně popíši. Jedná se o dceřiný objekt mezinárodní zdravotnické společnosti, 

která působí v ČR od roku 1993 a patří ke špičce ve svém oboru. Na čtyřech lokalitách 

v republice pracuje přibližně 300 zaměstnanců, kterými jsou jak lékaři, tak zdravotní sestry 

či administrativní pracovníci.  

3.2  Představení vyhotovitele 

Společnost ARTEX informační systémy s. r. o. 

sídlí v Praze na Arbesově náměstí a figuruje na trhu 

od roku 1997. Ve čtyřech specializovaných 

odděleních zaměstnává 40 zaměstnanců, kolektiv je mladý a otevřený novým nápadům a 

řešením, který přináší prosperitu do budoucích let.  

Artex poskytuje poradenství a implementační sílu pro cloudové produkty Microsoft 

Azure, Microsoft 365 a Dynamics 365 Business Central. Pomocí těchto produktů poskytuje 

svým zákazníkům možnost přechodu do digitální doby, ve které mají přehled o svých 

nákladech na IT procesy a přehled o účetnictví. Společnost spolupracuje se středně velkými 

a velkými podniky jak v ČR, tak v zahraničí. V neposlední řadě nabízí společnost svým 

zákazníkům možnost IT outsourcingu, kdy těží se svých bohatých zkušeností. Nejen díky 

tomu obdržel Artex ocenění od Microsoft Partner roku 2018 pro český trh.  

Obrázek 9 - Logo Artex                              Zdroj: (27) 
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3.3  Výchozí stav 

Z již dříve zmíněných důvodů ochrany společnosti jsem pro účely této práce navrhl 

anonymizaci dat. Čtyři pobočky, které představují čtyři města v České republice, jsem 

nazval lokalitami A, B, C a D, což je patrné z obrázku 10.  

Síť společnosti je tedy rozdělena mezi čtyři pobočky, které jsou spolu spojené sítí 

MPLS. Ve schématu jsou ponechány virtuální stroje (VM) bez názvů nebo IP adres pro 

názornost, jaký prostor přibližně zabírá která lokalita. Každá pobočka má svůj doménový 

řadič, svůj nástroj pro update management updatů koncových stanic (WSUS) a možnost 

zálohování vlastního prostředí (Veeam). Jednotlivé pobočky pak obsahují různé medicínské 

přístroje, zejména lokalita A. V neposlední řadě je na schématu vidět propojení lokalit 

s Firewallem a privátním cloudovým uložištěm.  

 

Dimensional Watchguard 
(firebox)

Lokalita D

Dimensional Watchguard 

Lokalita C

Dimensional Watchguard 

Lokalita B

Dimensional Watchguard 

Lokalita A

Dimensional Watchguard 

Privátní cloud

Firewall

Internet

Komunikace MPLS

Obrázek 10 - Výchozí stav                                                                                                                Zdroj: zpracováno autorem 
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4 Praktická část 

Praktická část je stěžejní částí mé diplomové práce. Nejprve popíšu využitou 

metodiku a analýzu, ve které se zaměřím na informace, které jsem při ní získal, vypíši stroje, 

které byly uvažovány pro tento případ a vysvětlím postup před samotnou migrací. Součástí 

toho je vysvětlení asi nejdůležitější části této práce, tedy funkce služby WVD. Dále bude 

následovat Proof of Concept, tedy ověření tohoto postupu. Poté bude následovat popis 

postupu migrace jak infrastruktury, tak služeb a pomigrační proces. Nakonec kapitoly se 

zaměřím na způsob, jakým byly kalkulovány náklady a okomentuji výsledky a jejich 

dosažení.  

4.1  Využitá metodika a analýza 

V této části se zaměříme na popsání služeb a metodiky, která mi pomohla zjisti 

všechny aspekty pro analýzu.  

4.1.1 Azure Migrate 

Pro sběr dat byla využita služba Azure Migrate, která poskytuje informace o 

prostředí, ve kterém daný server leží. Tato služba poskytla následující:  

1. Stávající informace o serverech 

Zejména vytíženost CPU, procentuální vytížení paměti, zátěž disků nebo průměrnou 

rychlost přenosu MBPS. 

2. Postavení a pracovní náplň serverů v síti 

Informace o průměrné rychlosti datových přenosů v rámci celé sítě a o počátečních 

a koncových bodech síťové komunikace, portech, službách a aplikacích. 
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3. Fakt, jestli jsou stroje připravené a vhodné pro migraci  

Služba vyhodnocuje sesbíraná data, v případě migrace serverů poskytne i 

diagnostiku aplikací a výkonu stroje. Výsledky pak oznámí ve čtyřech možných variantách:  

• Připraveno k migraci – stroj je možný replikovat do Azure okamžitě bez 

podstatných změn 

• Připraveno k migraci s podmínkou – nutno provést dodatečné úpravy nebo 

změny přímo na straně stroje, většinou se jedná o aktualizaci softwaru 

• Nemožno zmigrovat do Azure – servery nelze replikovat v poměru 1:1. Tento 

problém se většinou řeší migrací na čisté VM v lokálním prostředí, poté je 

migrace zpravidla možná 

• Neznámý stav – tento stav je způsoben nedostatečným množstvím 

nakumulovaných dat 

 

4. Možnost spuštění testovací migrace 

Především vhodné pro test rychlosti přenosu mezi On-premise a Azure. 

5. Odhad na bázi stanovených kritérií 

Jsou navrženy tři kritéria: 

• 1:1 - co nejvěrnější replikace serveru z On-premise 

• Dle vytížení – vyhodnoceno na základě objemu dat, které služba posbírala za 

vybraný čas. Existuje možnost stanovit takzvaný koeficient komfortu, který 

ukazuje průměrné vytížení stroje pro lepší představu o vytížení stroje.  

• Stanovení konkrétních Azure strojů – vybral jsem šest strojů, které jsou pro tuto 

analýzu nejvhodnější a bude s nimi dále pracováno. 
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4.1.2 Typy virtuálních strojů 

• A – Series 

Tyto stroje jsou využity zejména na testování a vývoj nebo pro aplikace s nízkou 

mírou využití, poněvadž mají slabší procesory a nízkofrekvenční RAM. (28) 

• B – Series 

Vhodné pro doménové řadiče, webové servery s menší mírou zátěže nebo malé 

aplikační servery. Na rozdíl od řady A umožňují využití Premium SSD disků a mají 

navíc uložiště pro průběžné scripty nebo soubory, které mohou být při restartu 

hardwaru ztraceny.  

• D – Series 

Tato řada nabízí balanc mezi pamětí RAM a počtem Vcpu. Jedná se o nejvíce užívaný 

stroj v této práci.  

• E – Series 

Nejvhodnějším použitím je hostování IaaS databáze, která není předmětem 

migrace. Tyto stroje mají vyšší náročnost na RAM.  

• F – Series 

Obsahují vysokofrekvenční procesory a jsou optimální pro výpočetní služby, webové 

servery nebo cyklické služby, například zálohování.  

• N – Series 

Tyto stroje se dají považovat za typově identické ke strojím řady D, navíc však 

disponují grafickou kartou., takže je lze použít pro úlohy náročné na grafiku a 

výpočty. V této práci se nevyskytují, jsou však jednou z možností, o které bylo 

uvažováno.  

4.1.3 Posouzení serverů k migraci 

Díky již zmíněné službě Azure Migrate jsem se rozhodl rozdělit servery do 3 skupin 

podle níže vysvětlených parametrů. 
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1. To Be Migrated 

Skupina obsahuje stroje, které byli zmíněny v kapitole 4.1.2. V rámci adopce do 

Azure jsme vyhodnotili, že většinu z těchto strojů nahradím službou SaaS. Konkrétně těmito 

nahraditelnými servery jsou: 

• ESET – tento antivirus bude nahrazen řešením Windows Defender z balíčku 

Microsoft 365 

• Print – server pro tisk bude nahrazen službou Universal printer z balíčku Microsoft 

365 

• Servery Wsus – služba zajišťující aktualizace softwaru bude nahrazena kombinací 

služeb Update rings z Microsoft Intune a Azure Arc update management. Vzhledem 

k tomu, že Wsus je nastaven pouze na základní nasazení aktualizací bez bližších 

specifik a pomocí doménových politik jsme schopni nastavit službu Windows 

Update for Business do takové míry, že přidělíme objektům, z jakého IP rozsahu mají 

aktualizace stahovat, abychom předešli zahlcení MPLS sítě.  

• Servery Backup – S přesunem větší části infrastruktury do cloudu a použitím služeb 

SaaS zanikne potřeba velkých zálohovacích serverů. Zbytek infrastruktury, která 

nakonec zůstane v prostředí On-Premise, nebude mít příliš velké objemy dat a 

budeme schopni ostatní infrastrukturní záležitosti, které jsou převážně služebního 

charakteru (Malé objemy dat = rychlá obnova) zálohovat pomocí softwaru Azure 

backup, která po instalaci agenta na příslušný stroj a navázání komunikace s 

designovaným zálohovým kontejnerem funguje stejně, jako klasický zálohovací 

software.  

• Terminal – tento server je používán pro přístup k jiným specifickým serverům a 

bude integrován do prostředí WVD (Windows Virtual Desktop), o kterém bude 

zmínka v další části práce.  

Tímto způsobem jsme schopni zredukovat stav potřebných serverů o deset pouze 

tím, že místo dříve využívané služby IaaS použijeme SaaS a odstraníme servery, které by 

pak v cílovém schématu postrádaly smysl.  
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2. To Be Not Migrated 

Do druhé skupiny patří servery a služby, které nedoporučuji migrovat. Seznam je 

následující:  

• Doménové řadiče – Každá z lokalit má momentálně svůj vlastní doménový řadič. 

Navrhuji vytvořit jeden doménový řadič v prostředí Azure a ostatní vyřadit.  

• Dimenzionální Watchguard – Tyto služby nejsou v případě kompletní migrace do 

Azure potřebné. 

• V center server – nástroj pro správu virtuálních strojů není třeba migrovat.  

 

3. Proposed Migration 

Poslední skupinou jsou servery, které doporučuji migrovat, ale které nejsou ze své 

podstaty nahraditelné službami SaaS. Jedná se zejména o specifické servery se zdravotními 

službami.  

4.1.4 Windows Virtual Desktop 

Ve finálním stavu chceme mít servery, na kterých dochází k častým náhledům nebo 

nahráváním nových dat do medicínských systémů. Tyto softwary stahují nebo nahrávají 

značné množství dat v průměrné velikosti 7 MB, proto je počítáno s dostatečně rychlými 

disky, ale také s dostatečně schopnou linkou mezi pracovními stanicemi a úložištěm dat. 

Pro tyto účely jsem navrhl využití WVD, které umožňuje rychlý přenos dat mezi 

prostředky v Azure. Jedná se o jedno z nejbezpečnějších řešeních na trhu. Služba umožňuje 

jednotné nastavení uživatelských profilů pro případ přesunů mezi jednotlivými lokalitami. 

Tato služba využívá uživatelské profily FSLogix. Když se uživatel připojí k WVD, 

dostane FSLogix kontejner popud k připojení uživatelského profilu k virtuální obrazovce, 

která mu byla automaticky přiřazena. Všechna uživatelská data jsou zachována a dostupná 

jen pro připojeného uživatele. Toto řešení je vhodná až pro 3000 aktivních uživatelských 

profilů. Uk každého se počítá s průměrnou velikostí 15 GB, ale dá se samozřejmě upravit.  
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Přenos relace WVD s tenkým klientem má nároky na konektivitu. V průměrném 

módu využití se jedná o přibližně 1,32Mbit/s na uživatele. Pro tuto společnost jsme se 

rozhodli počítat s 2–3 Mbit/s z důvodu vyššího vytížení medicínských strojů. Pro standardní 

práci jsme vybrali stroje ze série D nebo F se čtyřmi až osmi jádry.  

Nedílnou součástí WVD je i jeho zabezpečení. Zálohovací služby zajišťuje služba 

Azure Backup, ochranou složku má na starost Azure Defender, který v reálném čase 

monitoruje procesy, které na stroji běží a dohlíží na to, aby se na něm nespouštěly 

nežádoucí aplikace, které se vymykají klasickému chování stroje. Součástí Azure Defenderu 

je i kontrola integrity dat, kontrola síťové komunikace nebo Microsoft Antimalware řešení. 

Počítám s tím, že WVD bude nasazeno do nástroje Microsoft Intune, pomocí 

kterého bude možno spravovat aktualizace podobně, jako na koncových stanicích. Navíc 

tím nabídne i možnost instalace aplikací. 

Nespornou výhodou prostředí Microsoft Azure je právě škálovatelnost. U WVD to 

v praxi znamená, že hostující virtuální počítače můžeme zapínat v době pracovní nebo 

v případě, že jich je potřeba. Architekturu tohoto řešení je vhodné nasadit tak, že na 

začátku pracovní doby vynutíme u všech strojů, aby byly spuštěny. Po pracovní době bude 

kontrolovat WVD Host pool, zda existují nějaké otevřené uživatelské relace na strojích, 

které jsou přidány do tzv. Drain mode (každých 15 minut) a v momentě, kdy dojde ke stavu, 

že na stroji není připojený žádný uživatel, stroj vypíná. Dojde tím k zásadní úspoře na 

poplatcích za provoz a uživatelům je kvůli funkcionalitě kontejnerů FSLogix úplně jedno, 

k jakému stroji se připojují. 

4.1.5 Internetové připojení 

Pro migraci, stejně tak jako pro provoz v hybridním / plném prostředí cloudu je 

potřeba dostatečně silná internetová linka. Aktuální stav je zobrazen v tabulce 1.  
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Tento stav je silně nevyhovující pro cloudové služby, neboť je potřeba zmigrovat 

servery o celkové hodnotě přibližně 16 TB. Stávající rychlost internetu stačí na běžný 

provoz, v případě probíhající migrace (které si sebere až 65 % kapacity linky) je to však velmi 

málo.  

Pro představu, při testování konceptu (kapitola 4.2) se migroval server s velikostí 

přibližně 1,5 TB z lokality B do Azure. Tato migrace trvala celkem devět dní, kdy tři dny 

běžela neomezeně a šest dní v pracovním režimu při maximální rychlosti 10 Mbit/s.  

Při zohlednění všech faktů doporučuji zvýšit rychlosti ve všech lokalitách, v lokalitě 

A na 300 Mbit/s a v ostatních lokalitách na 200 Mbit/s.  

4.2  Proof of Concept 

Před začátkem migrace se vybral jeden server z lokality B, který dokáže dobře 

reprezentovat ostatní servery a není zbytečně objemný, a použil jsem ho jako test našeho 

řešení. Testování konceptu (z anglického Proof of Concept) slouží k ověření hypotéz jak 

funkčních, tak technických. Obvykle se doporučuje jako první krok při zavádění nebo vývoji 

nových řešení. (29)  

Lokalita
Rychlost 

[Mbit/s]

Počet 

pracovníků

A 100 25

B 40 8

C 50 10

D 30 3

Tabulka 1 - Aktuální stav rychlosti internetu       Zdroj: zpracováno autorem 
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4.2.1 Postup testování 

V cílovém prostředí Azure bylo nejprve nutno zajistit následující prostředky:  

• Azure Service Bus – Pomocí tohoto nástroje komunikuje Azure Migration 

Appliance s Azurem a dodává mu informace o stavu projektu 

• Gateway Storage Account – Místo, kam se ukládají informace o replikaci, získané 

pomocí služby Azure Service Bus 

• Log Storage Account – Během migrace ještě stále podnikáme kroky k tomu, 

abychom adaptivně monitorovali datové přesuny. Ty se sbírají právě do této 

služby. 

• Key Vault – Zabezpečovací faktor celého replikačního cyklu, který rotuje 

připojovací řetězce a client secrets všech replikovaných strojů a prostředků 

uvedených výše. 

Po založení WVD bylo potřeba zajistit spojení s Active Directory pomocí VPN a 

povolit propojení vstupů do Azure. Následně se připravilo prostředí WVD, tedy instalace 

aplikací, nastavení group policies, definování přístupů atd.) Následně probíhala testovací 

migrace pomocí Azure Migrate, která trvala několik dalších dní a proběhla bez problémů, 

když opomeneme rychlost internetu, která již byla zmíněna.  

V průběhu tohoto procesu došlu k značné spolupráci se zadavatelskou společností 

a bylo vysvětleno mnoho aspektů činnosti. Proběhla ukázka činnosti systému Azure 

Sentinel, ve kterém se analyzují data, nebo například Microsoft Intune. Součástí provedení 

bylo i nasazení rozšířeného antispamu pomocí služby Microsoft Defender pro Office 365.  

Výsledkem Proof of Concept je jistota, že WVD umožní rychlou a bezpečnou práci 

v cloudovém prostředí a zvládne jednotné nastavení profilů. Pro optimální funkčnost 

hybridního nebo plného cloudového prostředí je však nutné zajistit rychlejší linku, jak již 

bylo zmíněno v kapitole 4.1.5. 
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4.3  Doporučený postup migrace 

Migrace prostředků do Azure proběhne ve dvou krocích. Prvním krokem je přesun 

nástrojů IaaS z řešení On – premise do Azure, druhým pak přesun IaaS z On – premise do 

SaaS v Azure. Před spuštěním migračního procesu bude vytvořen nástroj Log Analytics 

Workspace, který bude sbírat veškerá data z prostředí.  

4.3.1 IaaS do IaaS 

Migrace infrastrukturních záležitostí z On – premise do Azure bude začínat 

v lokalitě, která jako první navýší rychlost linky. Součástí celého nového prostředí je i tvorba 

firewallu, který bude v Azure vystupovat. Vzhledem ke stávajícímu řešení od Dimension 

Watchguard jsem se rozhodli tuto službu ponechat kvůli homogenitě prostředí. To by mělo 

zajistit stálost dat při interakci s Azure Sentinel.  

Jak již bylo zmíněno, pro migraci bude použita Azure Migrate a prostředí WVD. 

Replikace serverů probíhá takzvanými cyklickými inkrementy, tedy pokud dojde k přerušení 

spojení, server po jeho navázání pouze překontroluje stav obou entit a započne přesouvat 

další data. Poté, co replikace doběhne, začne její testování a funkčnost aplikací. Tato 

replikace probíhá mimo produkční prostředí. 

Po úspěšném testu nastoupí takzvaná ostrá migrace, kdy se nejprve počká na 

synchronizaci dat a poté začne replikace. Tento úkon je vhodné podnikat mimo pracovní 

dobu, abychom nezpůsobili výpadek kritických služeb. Tvorba replikovaného serveru je 

zpravidla rychlý úkon, který pouze vezme replikovaná data, spustí Virtuální stroj dle naší 

navrhované velikosti, s konkrétní konfigurací disků, sítě a vše spojí do jednoho. Poté už jen 

Azure Migrate zadá On-Premise serveru, který se právě zreplikoval, popud k tomu, aby se 

vypnul. Následně je nutné provést kontrolu všech zařízení, zejména zda stabilně komunikují 

se zmigrovaným serverem. 

Jak již bylo zmíněno, doporučuji tvorbu nového doménového řadiče v prostředí 

Azure zejména proto, aby bylo možné servery obsluhovat přímo z Azure v případě výpadku.  
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4.3.2 IaaS do SaaS 

Druhým krokem je nahrazení starých struktur službami Microsoft Azure, tedy 

službou SaaS. První položkou jsou zálohy serverů, které budou na všech lokalitách kromě 

lokality A okamžitě odstaveny a nahrazeny službou Azure Backup, které uchovává měsíční 

zálohy (obvykle 30 posledních záloh). Migrace pobočkových záloh by měla být velmi rychlá, 

v podstatě pouze instalace backup agenta v každé lokalitě. V lokalitě A doporučuji zálohy 

prozatím ponechat, neboť zde figurují podstatně větší servery a nechceme zahltit linky.  

Jako u každí služby v Microsoft Azure, i zde je automatické upozornění pro případ, kdy se 

stane něco nestandardního se zálohovým serverem.  

Dalším krokem je náhrada antiviru ESET pomocí služby Windows Defender, který 

umožňuje stejný služby a je zahrnut ve stávajících licencích, což nám ubere starosti 

v budoucnosti. Služba je schopná integrovat data do Microsoft Sentinel a také umožní vstup 

uživatelům z jiných zařízeních, které nejsou spravované firmou (přes přístup pomocí MFA). 

Toto řešení je jedním z nejlepších na trhu podle hodnocení podle společnosti Gartner. (30) 

Server s tiskárnou v lokalitě A nahradíme službou Universal Printer, která funguje 

na podobné bázi, jen distribuce možností tisku je řešena skrze Microsoft Intune a dokonale 

kooperuje s Microsoft 365. Celkové schéma je na obrázku 11 pro názornost. Pro vstup do 

prostředí stačí zařízení s Windows, které se zde zaregistruje jako univerzální tiskárna. 

Služba pak spravuje všechny požadavky na tisk, lhostejno ze kterého zařízení přijdou (VPN, 

lokální prostředí nebo LTE připojení při cestě do práce). Tato služba je taktéž součástí 

licence Microsoft 365 a umožňuje 1500 tiskových úloh měsíčně. Toto číslo se nezdá vysoké, 

avšak ze zkušenosti vím, že málokdy zákazníci vyžadují navýšení tohoto počtu.  
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Poslední složkou je migrace WSUS, který zajišťuje aktualizace softwaru. Navrhuji 

využít služeb Microsoft v cloudu, jak v rámci serverů, tak v rámci koncových stanic 

uživatelů. Tuto funkci pod sebe vezme opět Microsoft Intune, který propojí aktualizace 

koncových stanic s Windows Update. Servery v Azure se budou aktualizovat automaticky 

mimo pracovní hodiny, servery, které zůstanou na pobočkách, budou integrovány pomocí 

služby Microsoft Arc. Díky těmto službám je možné kontrolovat všechny servery z Azure i 

On – Premise v jedné konzoli. Následně se prostředí spojí s Log Analytics Workspace pro 

sběr dat, jak již bylo dříve zmíněno.  Posledním krokem je spojení s Azure Defender, velkým 

pomocníkem při zabezpečení struktury. Velkou výhodou je zejména jednotnost prostředí. 

Schéma celého prostředí je velmi komplikované a rozměrné. Zobrazuje ho obrázek 12 a 

jsou na něm vidět všechny struktury a služby, které byly popsány na předchozích stránkách.  

  

Obrázek 11 - Schéma Universal Printer                                                                                                                                   Zdroj: (31) 
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Obrázek 12 - Finální schéma                                                 Zdroj: zpracováno autorem 
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4.4  Pomigrační proces 

Po dokončení migračního procesu je třeba ještě dořešit poslední záležitosti. V Azure 

vytvoříme server pro AD Connect, který bude suplovat primární konektor a při jeho výpadku 

převezme jeho agendu. Po celkové kontrole připojení mezi všemi prostředky a 

zmigrovaným strojem v Azure je vhodné přistoupit k zabezpečení nového prostředí. Na 

každém stroji bude nastavena Network Security Gateway, která bude povolovat pouze 

komunikaci, kterou od serverů očekáváme z konkrétních rozsahů. Opět zkontrolujeme 

připojení všech strojů k Log Analytics Workspace, pomocí kterého se předávají data 

k analýze do Azure Sentinel.  

Finálním krokem je zapnutí služby Azure Defender, které již byla zmíněna. Tato 

služba funguje jako přehledový dashboard zabezpečení, ve které nalezneme základní 

proaktivní doporučení, podle kterých můžeme infrastrukturu ještě více zabezpečit. Pomocí 

této služby jsme schopni lépe předcházet potenciálním potížím. Navíc obsahuje i podstatné 

směrnice a rady pro to, jak posunout organizaci na certifikace jako je ISO27001 a jiné. 

Obrázek 13 ukazuje, jak vpadá dashboard této aplikace.  

Obrázek 13 - Dashboard Azure Defender 
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Defender funguje na podobném principu jako antivirus, navíc je však schopen 

monitorovat nežádoucí procesy, čímž chrání servery před ransomware. Služba nejprve 

analyzuje, jaké procesy jsou pro chod aplikace potřebné a poté je schopna aktivně 

reportovat odchylky od nastavení. Mimo ochranu prostředků zajišťuje i službu Azure JIT, 

která umožňuje otvírání portů pro specifické identity. Součástí Defenderu jsou také služby, 

které upozorňují na neaktuální verzi softwaru, kategorizují závažnost chybějící aktualizace 

či nastavení softwaru a zároveň chrání před malwary.  

4.5  Kalkulace nákladů 

V poslední části této práce projdu systematicky nacenění licencí, serverů, WVD, 

síťového provozu, záloh, analytiky a zabezpečení. Během prvních deseti dní po migraci 

potřebujeme, aby všechny stroje běžely v takzvaném módu Pay As You Go, tedy v módu, 

kdy jsme schopni měnit velikost strojů podle vytížení, což se projeví v kalkulaci. Pro 

přesnost této kalkulace jsem nejprve pečlivě sledoval vytížení serverů a poté jsem navrhl 

možnosti platby za využité služby.  

4.5.1 Kalkulace licencí Windows serverů 

Všechny servery, které se budou migrovat, plánuji licencovat pomocí Hybrid 

licencingu a to tak, že společnost zakoupí licence Windows serverů a ty následně aplikuje 

na stroje, u kterých se to vyplatí, abychom zajistili maximální úsporu na provoz strojů. 

Licence by se měla platit každé dva roky a dá se uplatnit na dva virtuální stroje.  

Počet licencí tedy přímo závisí na počtu serverů, které budeme migrovat. Po krocích, 

které byly popsány na stránkách výše, jsem se dostal k celkovému počtu osmi serverů, které 

bude potřeba řešit touto licencí. Počet byl snížen například o doménové řadiče nebo AD 

Connect, které nahradí služby Azure. Tím se dostáváme na počet osmi serverů, tedy na čtyři 

licence Windows Servers. Jedna licence stojí 685 dolarů za rok, dohromady nám to tedy 

dává 2740 dolarů za rok. 
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4.5.2 Kalkulace serverů 

Pro všechny servery, které doporučuji k migraci, byla vyhotovena kalkulace na 

základě požadovaného SLA tak, abychom z toho vyšli cenově co nejlevněji, ale zároveň 

udrželi vysoký standard. Ke každému serveru se vyhotovilo i schéma připojení za posledních 

30 dní, abychom při migraci šli selektivně po vazbách a nemuseli tápat v tom, co by 

potenciálně mohlo přestat fungovat. U každého stroje je navíc i cena prvních 10 dní, které 

budou v provozu Pay As You Go, než přejdeme na rezervované instance.  

Pro většinu strojů využiji disky SSD Standard, což vyplývá z analýzy využití v On – 

Premise. Velikost disku se dá samozřejmě kdykoliv změnit, spolu s jejich SKU (Standard 

HDD, Standard SSD, Premium SSD, Ultra Disk). U všech serverů počítám s rezervou kapacit 

při nárazovém vytížení při například scanu od antiviru, spuštění zálohy nebo instalaci 

aktualizací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 14 - Schéma serveru                                                                                     Zdroj: zpracováno autorem 
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Pro účely této práce zde zobrazuji pouze jedno schéma serveru. Na obrázku 14 je vidět 

jeden stroj z Lokality A a všechny vazby za posledních 30 dnů od pořízení schématu. Značka 

počítače zobrazuje zařízení, která se k danému serveru připojovala, dále pak fotoaparát 

zobrazuje medicínské stroje, virtuální stroje jiné servery, které spolu komunikují a nakonec 

se zde nachází logo glóbu, představující internetové propojení. Tyto informace poskytla 

služba Microsoft Power BI.  

Díky službám popsaným výše se získaly informace obsažené v tabulce 2, tedy 

informace o typu a kapacitě procesoru, paměti, jejich procento využití, výkon disků a 

rychlost linky. V tabulce 3 jsou pak mé navrhované parametry stroje spolu s kalkulací ceny 

za prvních 10 dní a ceny s rezervovanou instancí.  

 

 

 

 

 

 

Některé kalkulace u strojů jsou pouze odhadnuty, protože nebylo možné sesbírat 

dostatečné množství dat pro analýzu. Počítám, že v průběhu prvních deseti dní po migraci 

se bude manipulovat s výkonem daných strojů.  

Součást Kapacita ~ Vytížení

CPU 2vCPU 21%

RAM 49GB 89%

OS HDD 250GB 236 IOPS, R/W 31 MBPS

Data HDD 4505GB 740 IOPS, R/W 17 MBPS

Síť Provoz 10 MBPS

Součást Kapacita Cena prvních 10 dní Cena s rezervovanou instancí 

CPU 2vCPU

RAM 8GB

Stroj D2s V4 28,46$                              32,02$                                                                         

OS SSD - 500 IOPS 64GB 1,62$                                4,86$                                                                           

Data SSD - 2000 IOPS 8192GB 204,83$                           614,49$                                                                      

Celkem 234,91$                           651,37$                                                                      

Tabulka 2 - Původní parametry stroje                     Zdroj: zpracováno autorem 

Tabulka 3 - Navrhované parametry stroje                                                                                               Zdroj: zpracováno autorem 
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4.5.3 Kalkulace WVD 

Kalkulace cenové náročnosti WVD je v tuto chvíli dosti abstraktní. Cenu ovlivňují 

rozličné aspekty od velikosti profilů a frekvence jejich změn až po vhodný poměr počtu 

uživatelů vs. počet jader. Samozřejmě také dost záleží na povaze využívaných aplikací. 

Využívání tenkých klientů a prohlížeče bez často obnovovaných grafických prvků bude 

méně náročné než řešení, ve kterém počítáme s pravidelným využitím Teams hovorů a 

tlustých klientů aplikaci. Již zmiňovaná potřeba uživatelů využívat WVD k video hovorům a 

práci s náročnější grafikou zvedne požadavky na výkon téměř na dvojnásobek. 

Počítám tedy se dvěma variantami, běžným nastavením WVD a nastavením s větší 

potřebou výkonu. V tabulce 4 je zobrazena kalkulace běžného nastavení, kdy počítám 

s poměrem 4 uživatelé na 1 Vcpu, na strojích, dimenzovaných na 8Vcpu a 32 GB RAM. 

Nedílnou součástí WVD je uložiště, jehož měsíční a roční náklady jsou zobrazeny v tabulce 

5. 

 

 

První varianta tedy vyjde na 5 377,92 dolarů. Druhá varianta zde nebude graficky 

zpracována, pouze nastíním, že finální cena je vyšší, konkrétně 6 419 dolarů, a jsou využité 

stroje ze série F.  

Typ stroje Poznámka Cena měsíčně Cena ročně

D8 v4 (8 vCPU(s), 32 GB RAM) Hlavní WVD 128,00$           1 536,00$   

1 D8 v4 (8 vCPU(s), 32 GB RAM) Zapinane podle agragace (cca 160 hodin měsíčně 73,60$              883,20$      

448,16$           5 377,92$   Celkem

AZ files vcetne backupu Kapacita GB Cena za GB Cena měsíčně Cena ročně

780 GB storage premium LRS 780 0,19$           149,76$           1 797,12$         

Snapshot 1 5,000$        5,00$                60,00$               

Měsíční Snapshot Data 459 0,20$           91,80$              1 101,60$         

246,56$           2 958,72$         Celkem 

Tabulka 4 - Náklady na provoz WVD                                                                                                            Zdroj: zpracováno autorem 

Tabulka 5 - Náklady na uložiště WVD                                                                                    Zdroj: zpracováno autorem 
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4.5.4 Kalkulace síťového provozu 

V prostředí Microsoft Azure se síťový provoz platí v případě stahování dat z Azure 

nebo záloh mezi regiony. Víme, že medicínské stroje si občas stahují záznamy pacientů 

přímo ze serveru, takže musíme s touto možností počítat. V řeči čísel se jedná o přibližně 

0,6 TB za měsíc, pro jistotu počítám s dvojnásobným objemem při ceně 0,09 dolaru za GB 

a vyjde to na roční cenu 1 260 dolarů. Pro propojení stávajícího prostředí využijeme Azure 

VPN Gateway, která garantuje data flow o 650 Mbit/s a tyto potřeby budou stát 1 664 

dolarů ročně.  

4.5.5 Kalkulace záloh 

Tuto část musím rozdělit na dvě, tedy na zálohování On – Premise a Azure. Serverů, 

které zůstanou na lokálním uložišti není mnoho, zabírají pouze 1 TB objemu. Při měsíční 

ceně 52,25 dolarů pak celková cena vychází na 627 dolarů za rok.  

Záloha v Azure je výrazně objemnější a nákladnější. Doporučuji využít takzvané GRS 

(Geo – redundantní uložiště), které kopíruje data synchronně třikrát v rámci jednoho 

fyzického umístění. Potom zkopíruje data asynchronně do sekundární oblasti, což opět 

zvyšuje bezpečnost. Za GRS se platí navíc přenos dat mezi lokacemi, konkrétně 0,02 dolaru 

za GB. Celková roční cena pak vychází na 17 309,52 dolarů. Pokud bude služba využita, je 

nutné počítat s dodatečnými náklady na síť při zálohách GRS ve výši 960 dolarů ročně.  

4.5.6 Kalkulace analytiky 

Nedílnou součástí Azure infrastruktury je i úložiště pro nakumulovaná data (Z On - 

Premise, Azure, Microsoft 365). Veškerá automatizace a sběr dat probíhá v rámci Log 

Analytics Workspace, který je základem pro přehledné prostředí jak Microsoft 365, tak 

Azure. Velikost dat, které se do tohoto prostředí dostanou, je odhadnuta na 170 GB. Při 

cenně 2,99 dolaru za GB za měsíc pak bude finální cena 6 099,60 dolarů za rok.  
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4.5.7 Kalkulace zabezpečení 

K zabezpečení obou struktur jsou využity služby Azure Defenderu a Azure Sentinelu. 

Služba Azure Defender bude obsluhovat celkem 26 virtuálních strojů, jejichž správa je 

naceněna na 15 dolarů za kus měsíčně. Celková roční náklady tím pádem vyšplhají na 4 680 

dolarů.  

Azure Sentinel pracuje se stejným objemem dat jako Log Analytics Workspace, navíc 

si bere další data z Firewallu. Počítám s objemem 180 GB, kdy při cenně 2,60 dolarů za GB 

za měsíc dostaneme roční sumu ve výši 5 616 dolarů.  

4.5.8 Celková kalkulace 

Nakonec se podíváme na celkovou kalkulaci, kterou bych rozdělil do tří částí. První 

částí je výčet výše vypsaných ročních nákladů, druhou je jednorázová platba za migraci, 

kterou provede společnost Microsoft, a poslední je cenová nabídka pro následnou podporu 

od společnosti Artex.  

Celková roční náklady, které bude muset společnost vynaložit, jsou popsány 

v tabulce 5. V práci byly ceny vyjádřeny v dolarech, pro názornost jsem do tabulky zadal i 

domácí měnu. Z celkové částky téměř 77 tisíc dolarů jsou největší položkou náklady na 

správu serverů, které zabírají téměř 40 procent z celkové roční sumy.  
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Na nákladech na migraci jako takovou by se měl podílet dodavatel řešení, tedy 

společnost Microsoft, pravděpodobně formou rabatu. Částka by se měla pohybovat 

v rozmezí od pěti až sedmi tisíci dolarů. Ostatní úkony provede společnost Artex a budou 

zaplaceny jednorázově podle tabulky 6. Druhá část nákladů tedy bude stát maximálně 378 

tisíc Korun, podle velikosti rabatu, jehož výše bude bohužel upřesněna až po odevzdání této 

práce. V tabulce se počítá s jednotkou MD (MenDay), která představuje množství práce 

odvedené za jeden den. Společnost Artex si jednu jednotku MD cenní na 15 120 korun.  

 

 

 

 

 

 

 

Licence Windows Servers 2 740,00$      59 184 Kč

Servery 30 552,36$    659 931 Kč

WVD 5 377,92$      116 163 Kč

Sítě - Download z Azure 1 260,00$      27 216 Kč

Azure VPN Gateway 1 664,00$      35 942 Kč

Zálohy On - Premise 627,00$         13 543 Kč

Zálohy GRS 17 309,52$    373 886 Kč

Síť při GRS 960,00$         20 736 Kč

Log Analytics workspace 6 099,60$      131 751 Kč

Azure Defender 4 680,00$      101 088 Kč

Azure Sentinel 5 616,00$      121 306 Kč

Celkem 76 886,40$    1 660 746 Kč

Položka Cena za rok

Tabulka 6 - Roční náklady                                                             Zdroj: zpracováno autorem 



47 
 

 

Poslední částí kalkulace je nacenění případné podpory od společnosti Artex. Tuto 

nabídku doporučuji využít kvůli jistotě, že budou všechny procesy ve společnosti 

pochopeny a všechny nové prvky infrastruktury, technologie a funkcionalit budou pracovat 

tak, jak mají. V tabulce 7 je navržena měsíční částka určená pro podporu, ve které je i 

doporučená hodinová spotřeba, která může být dále předmětem diskuse podle průběhu 

spolupráce.  

 

Pokud budeme počítat cenu maximální, tedy využití všech služeb, podpory a 

neobdržení slevy od Microsoft, vyšplhá se celková částka na 2 075 796 Kč za první rok.  

Položka Počet Jednotková cena Celkem

Helpdesk/Hotline/SLA 1 890 Kč 890 Kč

Podpora - hodiny (doporučení) 24 1 290 Kč 30 960 Kč

Support Professional - distributor 1 5 200 Kč 5 200 Kč

Celkem 37 050 Kč

Tabulka 8 - Náklady na podporu                                                                                      Zdroj: zpracováno autorem 

Zařazení Úkon MD MD/Kč Celkem

Nastavení a monitoring replikace 2 15 120 Kč 30 240 Kč

Replikace a nastavení serverů 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Tvorba produkčního prostředí WVD 2 15 120 Kč 30 240 Kč

Testovací migrace všech serverů 2 15 120 Kč 30 240 Kč

Migrace všech serverů (monitoring, zasazení do sítě, nastavení záloh) 3,5 15 120 Kč 52 920 Kč

Nastavení AD Connect v rámci Azure, vytvoření Intune serveru na OnPremises 0,5 15 120 Kč 7 560 Kč

Přidání OnPremises serverů do správy Azure ARC (nahrazení WSUS) 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Nahrazení IaaS (ESET, WSUS) pomocí Microsoft Intune 3 15 120 Kč 45 360 Kč

Průběžné schůzky, školení 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Kontrola konvence prostředí (Tags, rozdělení do skupin) 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Kontrola výkonu strojů, zda nebude potřeba upgrade/downgrade 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Nastavení upozornění dle výkonu strojů, v případě pádu dat 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Nastavení sběru dat z celého prostředí do Log Analytics Workspace 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Nasazení Azure Defenderu + proškolení funkcionality 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Bližší ukázka funkcionality Azure ARC 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Spuštění Azure Sentinel (včetně integrace s Firebox prostředím) 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Průběžné schůzky, školení 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Rezerva na případné řešení problémů s infrastrukturou 1 15 120 Kč 15 120 Kč

Rabat Podpora ze strany MS  104 000 až 146 000 Kč

378 000,00 Kč

274 000 až 232 000 Kč

Pr
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ra

ce

Celkem bez rabatu

Celkem včetně rabatu

Tabulka 7 - Jednorázové náklady na migraci                                                                                         Zdroj: zpracováno autorem 
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5 Závěr 

Tato diplomová práce s názvem „Migrace firemní infrastruktury do prostředí 

cloudu“ se zabývá analýzou a migrací serverů a strojů zdravotnické společnosti do prostředí 

Microsoft Azure.  

V teoretické části byly pospány základy cloud computingu, jeho základní modely a 

komponenty, jeho historie a služby. Dále zde byly vysvětleny výhody a nevýhody 

v porovnání se standardním řešením On – Premise. V závěru této části byly představeny tři 

společnosti, které udávají tempo cloudového trhu.  

Analytická část začíná představením společnosti Artex a důvodů, proč byla vybrán 

produkt Microsoft Azure. Dále byla zmíněna zdravotnická společnost, která si tuto analýzu 

vyžádala, ale z důvodu ochrany citlivých dat společnosti v této práci nebylo zmíněno jejich 

jméno a data byla anonymizována. 

V praktické části pak byla ukázána analýza a metodika, podle které jsme postupovali 

při určení parametrů a následného postupu migrace. Je zde rozepsána i samotná migrace 

a následné pomigrační postupy. Vrcholem práce je kalkulace nákladů na provoz a 

jednorázových nákladů a převod serverů a strojů do prostředí Azure.  

5.1  Zhodnocení 

Tato práce dosáhla svých vedlejších cílů, tedy popsání základních prvků cloud 

computingu, analýzy současného stavu ve společnosti a vytvoření metodiky, jak postupovat 

při migraci a po ní. Vytvořený postup byl ověřen v kapitole Proof of Concept a je v souladu 

s obecnými postupy od společnosti Microsoft. Využité virtuální stroje byly vybrány 

s ohledem jak na výkon, tak na finanční stránku věci. Jsem si vědom, že v případě 

zdravotnického zařízení je výpadek počítačových služeb velký problém, který může ovlivnit 

zdraví pacientů, proto jsem vždy hledal ideální poměr mezi náklady na provoz a 

dostatečným výkonem serverů s dostatečnou kapacitou při nenadálých vysokých 

vytíženích. 
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Hlavním cílem byla finální kalkulace ročního provozu serverů v prostředí Azure. 

V kapitole 4.5.8 byly rozebrány ceny za jednorázovou migraci serverů do prostředí, za roční 

správu prostředí a za nabízenou podporu od společnosti Artex. Pokud budeme uvažovat tu 

maximální cenu provozu, tedy 2 075 796 Kč za první rok, zjistíme, že cena není nikterak 

závratná. Pro porovnání, pouze mzda pracovníka, který se starají o On – Premise prostředí, 

může činit okolo půl milionu korun za rok a to počítáme pouze s jedním. Díky řešení v Azure 

získá společnost velmi vysokou míru zabezpečení, kterou dříve postrádalo z důvodů vysoké 

pořizovací ceny. V neposlední řadě jde i o přehlednost a funkčnost všech aplikací a jejich 

správy. Z již zmíněných důvodů proto doporučuji využít služeb společnosti Artex a jejich 

řešení v prostředí Microsoft Azure.  
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