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Hodnocení práce 

Autorka se ve své práci věnuje problematice, jež v současné době značně nabývá na významu: 

spolu s rozvojem informačních a komunikačních technologií rapidně vzrůstá spotřeba energie 

a tím vzrůstají i dopady jejich využívání na životní prostředí.  

Ústřední téma je v práci dobře definováno, stejně tak je nastíněna jeho historie a vývoj. Jedná 

se o problematiku, která se rychlým pokrokem nových technologií neustále mění.  

Struktura práce je přehledná a logická, jen podkapitola 4.2.1 byla jediná a mohla být vřazena 

přímo do kapitoly 4.2. 

V kapitole 3.1 Techniky měření spotřeby energie a vytváření energetických modelů bych ještě 

některé kvantitativní indikátory přidal, chyběl mi tam např. Energy Reuse Factor (ERF) či 

Carbon usage effectiveness (CUE) a taktéž jsem postrádal popsání limitů jednotlivých metodik. 

Kapitola 3.2 Optimalizace výpočetních uzlů mi přijde poměrně vyčerpávající, stejně tak mi 

přijdou dobře rozepsaná technická řešení hardwaru a cloudová řešení či možnosti virtualizace 

v kapitole 3.3. 

Kapitola 5 Případová studie: Výběr datového centra Kokura společnosti Seznam.cz byl zřejmě 

motivován významem firmy, její pokročilostí v oblasti Green computingu a důrazem na dobrý 

PR obraz, týkající se společenské odpovědnosti. Patrně by stálo za to poohlédnout se i po 

dalších, byť menších, datových centrech v České republice, které jsou v oblasti Green 

computing ještě důslednější (např. brněnský Faster.cz). Na příkladu Kokury byly patrné limity 

zelené politiky firmy, když neprovozuje řešení, která by se jí již finančně nevyplatila. 

 

 



Závěr 

V hodnocené bakalářské práci mi chyběla diskuse navržená v Zásadách pro vypracování práce 

o rozporu mezi enviromentální udržitelností a snahou o maximalizaci zisku. 

Dalším nesouladem oproti zadání je absence použití metody srovnávací analýzy a její nahrazení 

případovou studií. V úvodu práce šly zmínit důvody, které stály za touto změnou. 

Z drobných formálních nedostaků bych zmínil občasnou záměnu pomlčky za spojovník (s. 37) 

a také bych v textu raději viděl užití českých uvozovek („“). 

Oceňuji značný rozsah literatury zahraniční provenience. 

Zodpoví-li autorka dotazy uvedené na konci posudku, tak předloženou bakalářskou práci 

hodnotím celkově jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 

Hodnotící tabulka 

Aspekt kv. práce Vysvětlení Bodové hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

Práce je z hlediska věcného a 

metodologického zpracovaná pečlivě a 

důsledně, avšak je zde odchylka od Zásad 

pro vypracování práce  

 

26 bodů ze 40 

přínos Svým shrnutím tématu je posuzovaná 

bakalářská práce přínosná, Green 

computing popisuje vcelku komplexně 

 

17 bodů z 20 

 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

Citované zdroje jsou relevantní a poměrně 

aktuální 

 

19 bodů z 20 

slohové zpracování Text je zpracován srozumitelně a čtivě 

 

14 bodů z 15 

gramatika textu Práce je po stránce gramatické na dobré 

úrovni, jen občas se vyskytnou drobné 

překlepy 

 

5 bodů z 5 

     

CELKEM   81 bodů ze 100 



  

Bodový zisk za práci Hodnocení 

0-50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51-60 bodů Dobře (3) 

61-80 bodů Velmi dobře (2) 

81-100 bodů Výborně (1) 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Do jaké míry jsou v současné době požadavky na environmentální udržitelnost 

v souladu s dalšími cíli hlavních hráčů, zejména s ekonomickým cílem maximalizace 

zisku a kde naopak tyto cíle jdou proti sobě?  

2. Jaká regulatorní opatření se objevila? 

 

 

V Praze, dne 25. srpna 2020 

 

Mgr. Michal Hokynek 


