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ÚVOD
Cílem bakalářské práce je zmapovat využití cloudových služeb v
prostředí managementu středních škol a také charakteristika a srovnání
potencionálních výhod a nevýhod dostupných cloudových řešení. Komparace
aktuálních možností technologií a vybraných nástrojů na poli cloudových
aplikací vychází z výzkumu aktuálního stavu užití cloudových řešení na
školách gymnaziálního typu, který je realizován pomocí dotazníku pro vedoucí
pracovníky a jeho následným vyhodnocením.
Práce má poukázat na vhodnost a nasazení cloudových řešení na
základě stanovených kritérií. Na bázi rozvoje ICT se totiž se derivuje i ostatní
fungování školy, jako např. v oblasti sociální či ekonomické. Práce také
zkoumá ICT v širším slova smyslu - jak negativní, tak pozitivní dopady.
Výstupy lze pojmout i jako doporučení pro management škol gymnaziálního
typu.
Počet počítačů připojených do Internetu se každý rok násobí, Internet
využívají stamilióny uživatelů prostřednictvím stovek milionů počítačů. Práce
s Internetem není již dávno výsadou akademické obce či ryze technických
oborů, ovládání Internetu patří ke všeobecnému vzdělání a tím se otevírá
neobvykle široký prostor pro využití pro management.
To platí i pro oblast školského managementu. Zde půjde zejména o
zjednodušení a zrychlení komunikace, zefektivnění procesů a nastavení nových
komunikačních kanálů. Hlavní výhody cloudu jsou zcela zřejmé, pedagogický
pracovník byl dříve odkázán na stolní počítač, v lepším případě na jeden
v kabinetu a tomu byl podřízen výkon, jen ředitelům byla umožněna výsada
práce na vlastním počítači či dokonce na notebooku.
Dnes však může být prostřednictvím cloudu a chytrého telefonu
mobilní takřka kdokoli. Práce je rychlejší, soubory již nemusíme přeposílat, ale
můžeme je jednoduše sdílet. Pokračovat bych mohl přes sjednocenou
komunikaci až po bezpečnost.
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Rostoucí bohatství ve společnosti s sebou nese stále rychlejší
rozšiřování moderních technologií i do domácností včetně stále rychlejšího
připojení k Internetu. Tím stále větší počet lidí objevuje kouzlo elektronické
komunikace a sdílení dat. Současný stav tak může být pro školy gymnaziálního
typu charakterizován snahou využít efektivně investice do nákladné techniky,
do zavádění nových operačních technologií, ale i pružnou reakcí na rozvoj
informačních technologií. To totiž následně významně ovlivňuje rozsah a
kvalitu poskytovaných služeb.
Fenomén cloud computingu tak je v současnosti takřka všudypřítomný.
O tom, že cloud není jen dalším prázdným „cool“ termínem, nás mohou
přesvědčit na jedné straně masivní investice globálních ICT firem (Google,
IBM, DELL, Microsoft, Amazon) do cloudových technologií a na straně druhé
i konkrétní případy migrací velkých společností z našeho okolí do prostředí,
které je povětšinou symbolizováno piktogramem obláčku. Kvůli očekávaným
nižším nákladům a celkově vyšší efektivitě například v roce 2013 vyměnili svá
ICT řešení za cloud od společnosti Google i takoví giganti našeho businessu
jako jsou Česká spořitelna či Kofola. V této práci rozhodně nemůže jít a ani
nejde o reklamu, ale o prokázání faktu, že cloudová řešení fungují a mohou být
skutečně přínosná pro všechna odvětví managementu, školský nevyjímaje.
Týká se to všech jejich hlavních funkcí, tzn. šíření a výměny informací,
přenosu a zpracování dat. Zavádění moderních informačních technologií navíc
velmi usnadňuje interakce jak uvnitř, tak i vně gymnázií.
Nelze však podceňovat ani otázku bezpečnosti, cloudová služba musí
být vybavena prostředky, které autorizovaným správcům následně umožní její
účelné řízení pomocí aktivních bezpečnostních opatření. Musí současně zajistit,
že přístup ke všem administrátorským funkcionalitám bude povolen právě a
pouze autorizovaným

administrátorům

potenciálních

a

útoků

promptně

a pomoci jim

upozorňovat

na

při

chybné

odhalování
nastavení

bezpečnostních vlastností cloudového řešení, nejlépe v reálném čase. Mělo by
být též schopné poskytnout dostatek přehledných informací o uživatelích
následně odpovědných za činnosti, které při využívání služeb postupně
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provádějí. Je to právě bezpečnost, která se i dle provedeného výzkumu stává
jedním z největších zdrojů obav. Teze jsou různé, jednou z hlavních na obranu
„cloudu“ obvykle je, že: „Velké datacentrum bude vždy zabezpečeno lépe než
jeden počítač, jediný otazník tak zůstává viset nad právní ochranou dat. I zde
se ale v poslední době blýská na lepší časy, alespoň tedy v Evropě.“1 Co by
však uživatelé neměli nikdy podceňovat, a to platí nejen pro cloud computing,
ale pro všechny aplikace a užívání různých služeb obecně, je řádné
prostudování licenčních i všech ostatních podmínek.
V současnosti má navíc každý uživatel chytrého telefonu nebo tabletu
díky povaze většiny mobilních aplikací minimálně část vlastních dat uložených
na jednom či více z cloudových úložišť. Rozvoj využívání služeb, které
poskytuje cloud computing, je obrovský, v budoucnu však bude rozhodně ještě
vyšší a jeho úloha neustále poroste. Společnost International Data Corporation
dokonce uvádí, že se bude v nadcházejících letech jednat o nejdynamičtější
segment ICT trhu s meziročním růstem přes 23,5 %, což bude pětkrát více než
procentuální růst odvětví jako celku.2 Ve střední a východní Evropě se pak
bude v nadcházejících letech jednat o nejdynamičtější segment celého ICT trhu
s průměrným meziročním růstem přes 50 %.
Pokud jde o budoucnost cloudu, zdá se být více než růžová. Cloud
computing v obecné rovině (tzn. hosting hardwaru i softwaru, příp.
pronajímání aplikací a licencí) volí v současnosti především společnosti střední
velikosti. Čím dál populárnější je ale i v oblasti státní správy. Nejen tyto
společnosti, ale jistě i školy gymnaziálního typu využijí například balíčku
služeb Office 365, který má pozitivní dopady na efektivitu workflow; rozdíl
oproti starému způsobu práce a komunikace je obvykle v míře efektivity až 20
%.

1

MEDIAPLANET Cloud computing [online]. Praha: MEDIAPLANET Czech s.r.o.,
komerční příloha Lidových novin, 2013, [cit. 2014-02-02].
Dostupné na WWW:
< http://doc.mediaplanet.com/all_projects/13204.pdf>.
2
IDC Corporate USA IDC Cloud – An IDC Four Pillar Research Area [online].
Framingham - USA: IDC Corporate, 2014, [cit. 2014-02-05]. Dostupné na WWW:
<http://www.idc.com/prodserv/FourPillars/Cloud/index.jsp>.
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Pokud však někoho nepřesvědčí jen efektivita, jak ukazuje již zmíněný
provedený výzkum, například Office 365 by mohl školám ušetřit i nemalé
prostředky finanční. Navíc v době implementace nového kariérního systému se
právě míra obohacování pracovního prostředí a dovednost získané informace
sdílet

může

stát

jedním

z fundamentálních

kritérií

pro

hodnocení

pedagogických pracovníků.
Výstup bakalářské práce je vypracován na základě využití všech
dostupných zdrojů (vlastní zkušenosti, aktivní dotazníkový výzkum, relevantní
literatura a všechny dostupné prameny).
K vyhotovení bakalářské práce bylo využito poznatků ze spektra české i
zahraniční literatury a také elektronických zdrojů. Rovněž faktografické a
analytické údaje o cloud computingu, zpracovávané řadou organizací, byly
v práci komparativně analyzovány.
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TEORETICKÁ ČÁST
VYMEZENÍ CLOUD COMPUTINGU

1.1. ZAVEDENÍ POJMU
S pojmy cloud computing, či jen cloud, je možno se dnes setkat na
každém kroku. Pokud však jde o jejich definici, zde již není situace tak
jednoduchá. Obvykle se totiž liší dle poskytovatelů služeb, kteří si pojmy různě
redukují dle potřeby na předměty svého podnikatelského zájmu. Pro potřeby
práce ale využiji následující definice:
„V tom nejobecnějším smyslu bychom mohli říci, že nejde ani tak o
technologii či konkrétní aplikaci, nýbrž o přístup, potažmo koncept IT, v jehož
rámci jsou vysoce škálovatelné funkcionality IT poskytovány formou služby
(„as a service") s využitím internetových technologií, a to obvykle pro větší
počet externích zákazníků.“ 3
Americký Národní institut standardů a technologií (National Institute of
Standards and Technology – dále jen NIST) definuje obecně cloud computing
takto: „Cloud computing je model umožňující pohodlný a na požádání
realizovatelný síťový přístup k nastavitelným IT prostředkům (např. sítě,
servery, úložiště, aplikace a služby), které lze v reálném čase poskytnout i
uvolnit s minimálním úsilím vynaloženým na správu nebo s minimální nutností
interakce poskytovatele služby“.4
Je tedy evidentní, že cloud je možné zobecnit jako vysoce škálovatelný
přístup ke službám, nezávislý na rozsahu, času a místě – více uživatelský,
samoobslužně výpočetní a poskytující vlastní úložiště. Cloud computing se
prakticky začal prosazovat koncem 20. století, teoretické podklady však sahají
až do 60. let, konkrétně do roku 1961. Tehdy John McCarthy (proslulý

VELECKÝ, P. Cesta k efektivnějšímu a pružnějšímu IT. ICT Revue. 2011.
s. 14. ISSN 0322-7774.
3

4

MELL, P. GRANCE, T. The NIST Definition of Cloud Computing. Gaithersburg:
National Institute of Standards and Technology, 2012, s. 2-1. NIST Special Publication
800-146.
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především díky dalšímu známému pojmu – Artificial Intelligence - tedy umělá
inteligence) uvedl, že IT by v budoucnosti měla fungovat jako veřejná služba.
Tabulka 1: Definice a dělení cloud computingu dle NIST

Zdroj: SOSINSKY, B. Cloud Computing Bible. 1st pub. Indianapolis, Indiana, USA:
Wiley Publishing, Inc., 2011, s. 6. ISBN 978-0-470-90356-8.

Obrázek mraku, který je s cloud computingem spojen, má pak
znázorňovat oddělení odpovědnosti poskytovatele od uživatele.

1.2. DĚLENÍ CLOUD COMPUTINGU Z HLEDISKA MODELŮ SLUŽEB
1.2.1. SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)
Software jako služba je pravděpodobně nejzákladnějším pojmem odvětví
cloud computingu, který se v 90. letech začal vyskytovat v IT. Navazoval na
pojem Application Service Provider a je tak vlastně dokonce předchůdcem
označení cloud. Následující definice SaaS je od Microsoftu: „Software
zavedený jako hostovaná služba přístupná přes internet. (Software deployed as
a hosted service and accessed over the Internet.)“5

5

Microsoft Corporation USA Architecture Strategies for Catching the Long Tail
[online]. USA: Microsoft Corporation, 2006, [cit. 2014-02-06].
Dostupné
na
WWW: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479069.aspx>.
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Klient tak může využívat aplikace providera, běžící na cloud
infrastruktuře, která je sdílená. Tyto jsou pak dostupné díky připojení na
Internet na různých klientských zařízeních skrze webový prohlížeč, nebo
mobilní zařízení. Uživatel sám služby neřídí a nespravuje celou cloud
infrastrukturu, která běží na pozadí (sítě, servery, operační systémy, úložiště,
nebo jen individuální schopnosti aplikace).
Jedinou výjimkou jsou obvykle specifická nastavení aplikace pro daného
uživatele. Příkladem takového modelu služeb mohou být Google Apps,
Microsoft Office 365, Yahoo či sociální sítě typu Facebook. Právě v tomto
modelu lze spatřovat pro oblast školského managementu vzhledem k jeho
specifikům nejvyšší možnou míru potenciálu.

1.2.2. PLATFORM AS A SERVICE (PAAS)
V tomto případě cloud provider umožňuje uživateli služby provozovat v
cloud infrastruktuře vlastní, zakoupené či pronajímané aplikace pomocí
programovacích jazyků a nástrojů providera. Uživatel takové služby ani
v tomto případě nemá možnost kontrolovat a spravovat infrastrukturu na
pozadí, ale má možnost spravovat své vlastní aplikace a také nastavení
hostovacího prostředí cloudu.
Společnost Gartner ve své analýze z roku 2011 uvádí: „PaaS je
všeobecně přijatý odkaz na střední vrstvu cloud technologie, která se označuje
jako služby aplikační infrastruktury. Termín “aplikační infrastruktura” se
často zaměňuje s termínem “middleware” a naopak. PaaS je velmi
medializovaný pojem, ale ve skutečnosti má částečně neurčitý význam.
Komplexní PaaS balíček, obvykle znázorňovaný v cloud diagramech, je
široká sbírka služeb aplikační infrastruktury nabízená poskytovatelem cloud
služby. Komplexní PaaS balíček by měl obsahovat technologie aplikačních
serverů, database management servery (DBMs), portály, aplikační a datovou
integraci, business process management balíčky, messaging a další podoby
aplikační infrastruktury. Všechny by samozřejmě mely být nabízeny ve formě
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služby.“6 Příkladem takových služeb jsou AWS Elastic Beanstalk, Heroku,
Force.com, Google App Engine a potenciál využití je zde možno vidět u
náročnějších řešení a větších odborných pracovišť.

1.2.3. INFRASTRUCTURE AS

A SERVICE (IAAS)

U IaaS se jedná o takové cloudové služby, kdy se přímo najímá celý
výpočetní výkon, datová úložiště, sítě a další fundamentální výpočetní zdroje a
zároveň má uživatel možnost nainstalovat si dle výběru libovolný software, což
zahrnuje mimo jiné i veškeré potřebné operační systémy a aplikace. Také zde
se o samotné cloudové řešení na pozadí stará poskytovatel, ale uživatel má
neomezený přístup k operačním systémům, aplikacím, úložištím a limitovaný
přístup k síťovým bezpečnostním komponentám, jako je například firewall.
V některých případech se lze setkat i s pojmem Integration as a Service (IaaS),
ale jedná se víceméně o ten samý pojem a tu samou službu. Takové služby jsou
například: Amazon EC2, Windows Azure a Rackspace.
Obrázek 1: Příklady poskytovaných cloudových služeb

Zdroj: HOGAN, M. FANG, L. NIST Cloud Computing Standards Roadmap. Gaithersburg:
National Institute of Standards and Technology, 2011, s. 18. NIST Special Publication
500-291.
6

SMITH, D. M. Hype Cycle for Cloud Computing, 2011. Stamford, USA: Gartner,
Inc., 2011, s. 46. ID Number: G00214915.
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1.3. SILNÉ STRÁNKY CLOUD COMPUTINGU
Cloudové služby přináší svým uživatelům velmi mnoho benefitů, ale
najdou se, jako v každém odvětví, i některé na první pohled skryté nevýhody.
Nejdříve se budu zabývat silnými stránkami z pohledu uživatele. Samozřejmě
se v tomto případě jedná o hodnocení obecné, takže v některých specifických
situacích mohou být úhly pohledu odlišné.

1.3.1. ŘÍZENÍ CASH FLOW A VÝDAJŮ
O peníze jde většinou až v první řadě. Platí to i o výdajích na IT. Se
zaváděním IT kapacit je spojena velká počáteční investice, z níž většina
připadne na hardwarovou část. Cloudová řešení jsou z hlediska počátečních
investic mnohonásobně výhodnější než při nákupu a implementaci on-premise
řešení. Dle provedeného výzkumu ale většina škol gymnaziálního typu ročně
vydává více jak 10.000,- CZK i za kancelářský software, přitom však existují
řešení zdarma (například u modelu SaaS).
Obecně lze také říci, že účtovací model firem nabízejících cloudová
řešení většinou funguje na principu „platím, co sním“ (přesně pak pay-as-yougo, pay-per-user atd.). Tedy jen skutečně spotřebované zdroje podle různých
klientských kritérií. Takový model tedy uživateli umožňuje ušetřit velké
kapitálové náklady na investice do hardware a licencí. To se většinou pozitivně
podepisuje pod lepším řízením cash flow.
V komerční sféře, ale nejen tam, všechny tyto skutečnosti umožňují
velmi rychlé nasazení SaaS řešení a tím pádem i rychlejší zvýšení
konkurenceschopnosti. Stejně tak i přehledné zobrazení využívání IT pomáhá
při plánování a finančním řízení.
Řediteli školy se tak dostává do ruky účinný a jednoduchý nástroj
k řízení a optimalizaci spotřeby. Například CRM od společnosti salesforce.com
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v provedení Professional stojí již jen $65 za uživatele na měsíc.7 Cena zahrnuje
veškeré náklady na cloudovou službu (hardware, licence, správa serverů a
systému, zálohy, atd.) a také technickou podporu do jisté úrovně.
V zájmu objektivity je však nutné připomenout i blog Guy Creese
(Gartner, Inc.) kde se uvádí, že v dlouhodobém horizontu je využívání SaaS
dražší i přes to, že má nižší vstupní poplatky. Dalším jeho tvrzením je, že po 3
až 4 letech placení pravidelných SaaS poplatků firma stejně zaplatí cenu
srovnatelné softwarové licence.8 Uživatel však jistě značně ušetří na hardware,
mzdách IT oddělení a v neposlední řadě i na elektřině. Veškerý běh služby,
zálohy dat a funkčnost je plně v odpovědnosti poskytovatele, vždy ručí za její
dostupnost. Uživatel má tedy jen operační náklady a nehrozí ani riziko
neplánovaných investic v případě výpadků služby.
Obrázek 2: Porovnání nákladů na infrastrukturu IT

Zdroj: Zones, Inc. Copyright 1996 - 2013 [online] [cit. 2014-02-10]. Dostupné na
WWW: <http://blog.zones.com/why-zones-is-your-best-choice-for-cloud-solutions/>.
7

salesforce.com USA Get the world's #1 sales application, Sales Cloud [online]. USA:
salesforce.com, 2014, [cit. 2014-02-06].
Dostupné
na
WWW:
<http://www.salesforce.com/crm/editions-pricing.jsp>.
8
CREESE, G. SaaS vs. Software: The Pros and Cons of SaaS Pricing [online]. Gartner,
2010. [cit. 2014-02-10] Dostupné na WWW: <http://blogs.gartner.com/guycreese/2010/05/24/saas-vssoftware-the-pros-and-cons-of-saas-pricing/>
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1.3.2. FLEXIBILITA
Nejsilnější stránkou hned po té finanční je pro cloudová řešení právě
flexibilita, jak už ostatně vyplynulo v předchozím bodu. Uživatel může dle
vlastní potřeby měnit odebírané množství služeb velmi pružně. Z této spotřeby
vyplývá i cena právě využívaných služeb. Platí se pouze za to, co v dané chvíli
reálně potřebuje nebo využívá. Flexibilita ale není jen o cenovém modelu.
Dále je důležitá schopnost poskytovatele cloudového řešení dynamicky
reagovat na počty uživatelů užívajících daný software a také adekvátně
alokovat v cloudu hardwarové zdroje. Uživatel pak může dle potřeby požádat o
navýšení kvóty u operační paměti, u výkonu procesoru nebo o navýšení
objemu u datového úložiště.
Lze tak bez problémů reagovat na výkonové špičky, které mohou nastat
například v období marketingových kampaní, svátků nebo sezónní špičky,
kvůli kterým by jinak uživatelé museli v případě užití vlastního IT pořizovat
další hardware. Ten by však v ostatních měsících nevyužili a takový nákup by
byl velice neefektivní – tak se vracíme k počátkům cloudu od Amazonu.
Hardwarové zdroje poskytovatele se tak pro koncového uživatele služby
mohou jevit jako zdánlivě neomezené a především jsou velmi dobře
zabezpečené. Na fyzických serverech pak často v takových souvislostech
mluvíme o tzv. virtualizaci – dochází k plnému využití serveru u poskytovatele
cloudového řešení namísto třeba deseti serverů u jednotlivých uživatelů
využitých sotva na 10%.

1.3.3. KOOPERACE A SDÍLENÍ
Cloudová řešení nabízí celou řadu nových možností sdílení a kooperace.
Sdílení dokumentů a mediálního obsahu, ukládání a sdílení jednotlivých verzí
ve fázi výzkumu, virtuální plochy, webové konference, přednášky a školení,
archivy a celá řada dalšího využití se objevuje každým dnem. Bohužel mnoho
institucí, školy z toho nevyjímaje, se většinou zaměřují jen na užití emailových klientů. Ti jsou však jen nejzákladnější aplikací cloud computingu, i
když třeba nejrozšířenější.
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1.3.4. RYCHLOST A ŠIROKÁ ŠKÁLA SLUŽEB
Nabídka služeb cloudových řešení se neustále rozrůstá. Lze zvolit
v daném čase jen takovou škálu služeb, která se bude v odvětví IT skutečně
používat. Zda bude škála směřovat nahoru, či dolů záleží jen na momentální
potřebě. Takto poskytnutá flexibilita umožňuje snadno a pružně reagovat na
měnící se aktuální potřeby. Výběr je tedy vždy na vedoucím pracovníkovi.

1.3.5. EFEKTIVITA ŘÍZENÍ
IT služby jsou v případě využití vhodného cloudového řešení plně
v kompetenci poskytovatele. Navíc pokud má subjekt více poboček, pak je
bezpochyby výhodou mít data v jediném centrálním bodě – ať už v privátním
cloudu nebo u poskytovatele cloudového řešení. Vedoucí pracovníci také
nemusí neustále řešit problematiku oprav softwaru, hardware serverů, vysokou
fluktuaci mezi IT pracovníky a mohou své snažení napnout hlavním směrem,
k výkonu svých funkcí a ke strategickým cílům, které jsou důležité pro další
rozvoj firmy či vzdělávacího subjektu.

1.3.6. OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kromě již zmíněných úspor finančních se díky virtualizaci, která zvyšuje
efektivitu, jistě dá hovořit i o úsporách ve spotřebě energie. Eliminují se totiž
ztráty, které jsou způsobovány zařízeními ve skutečnosti nečinnými.
V konečné fázi je také díky efektivnějšímu využití serverů na straně
poskytovatele potřeba méně fyzického hardware. Tím pádem bylo použito
méně surovin (vzácných kovů, toxických látek a vody) k jeho výrobě. Také se
mnohem méně starého hardware vyhazuje na skládky, protože není třeba tak
výkonných koncových stanic – uživatelé je nemusí tak často měnit a mohou
klidně užívat starší hardware delší dobu. Poskytovatel cloudových řešení navíc
může své servery přesunout do jednoho velkého výpočetního centra, které bude
pohánět tzv. zelenou energií (ať již solární, termální atp.). Všechna taková
opatření ve svém důsledku mohou přispět k šetrnému přístupu k životnímu
prostředí.
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1.3.7. DOSTUPNOST CLOUDOVÝCH SLUŽEB
Aplikace, které jsou distribuovány přes SaaS, nachází svou cestu
k uživateli vždy přes tzv. „tenkého klienta“, tedy ve většině případů přes
webový prohlížeč. Poskytovatelé cloudových řešení garantují téměř vždy
dostupnost služeb 99,95+%, výpadky jsou předem plánovány a jejich hlavní
příčinou bývá údržba.
V tomto bodě ale nelze opomíjet internetové připojení a jeho kvalitu.
V dnešní době se dá říci, že je internetová konektivita takřka samozřejmostí,
ale v případě cloudových řešení jdou požadavky na připojení ještě dále než
v případě aplikací on-premise. Je tedy třeba mít na paměti, že u cloudových
řešení je důležité počítat s vyšší rychlostí připojení, tedy větší šíří pásma a
nelze opomenout ani rychlost odezvy sítě.
Lze ale říci, že cloudová řešení jsou i výzvou pro poskytovatele
Internetu, protože s častějším užíváním těchto služeb stoupá objem dat, který
sítěmi protéká. Někteří poskytovatelé se proto snaží limitovat velké objemy dat
tzv. Fair Usage Policy (FUP) limity, obzvláště tam, kde je kvalitní připojení
méně dostupné. Právě kvalita a dostupnost připojení tak musí být důležitým
faktorem při zvažování zavedení cloudových služeb.

1.3.8. MOBILITA
Mezi základní trendy IT patří možnost pracovat i mimo pracoviště či
kancelář. Navíc se tento trend neustále zrychluje a uplatňuje daleko více
s nástupem chytrých telefonů a tabletů, protože vzniká nutnost přenést aplikace
i na tyto platformy. Právě řešení typu SaaS jsou od počátku strukturována tak,
aby vyhovovala požadavkům jak na webový, tak i mobilní přístup.

1.3.9. ZABEZPEČENÍ
Obavy, které uživatelé cloudových řešení měli, mezi klienty z řad
firemního sektoru postupně mizí. Jak ukazuje průzkum, v odvětví školského
managementu škol gymnaziálního typu ale ve značné míře přetrvávají. Je však
zřejmé, že pokud má někdo zájem poskytovat cloudová řešení, musí právě
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zabezpečení bezpodmínečně řešit jako jednu z prvních otázek. Ztráta dat by
znamenala totiž nejen ztrátu zákazníka, ale pošramocená pověst by jistě
odpudila i ostatní uživatele, ať již současné, či budoucí.
Pro uživatele naopak může paradoxně vzniknout lepší situace než
v případě, kdy by svá data zaopatřoval sám. Ta by se totiž řešila dle
obchodního zákoníku a umožňovala by v návaznosti na uzavřené smlouvy i
uvalení případných sankcí. V případě, že by ztrátu dat zavinil zaměstnanec
uživatele při výkonu své práce, například na serveru subjektu, pak by
vymahatelná škoda byla v porovnání se způsobenou ztrátou naprosto mizivá.
To samozřejmě neplatí pro šíření interních informací subjektu, které jsou
většinou chráněny smlouvou o mlčenlivosti.
Dalším důležitým prvkem zabezpečení je skutečnost, že lze nastavit, aby
se data neukládala na počítače uživatele. Potíže ale nelze nikdy zcela vyloučit ,
proto je důležité mít všechny eventuality kryté ve smluvních vztazích
s poskytovatelem cloudového řešení.
Pro všechny strany zúčastněné na cloudových řešeních je nutné mít
ošetřeno, kdo má k datům přístup a jak je tento přístup zabezpečen. V již
zmíněných centrech se samozřejmě ověřuje fyzický přístup. Hlavně ale
poskytovatel sleduje své bezpečnostní zájmy pomocí ověřování identifikačních
údajů uživatelů k datům vzdáleně přistupujících.
Zastaralou technologii ověřování pomocí přihlašovacího jména a hesla
v mnoha případech doplňují či zcela nahrazují hardwarové klíče, ověřovací
zprávy s dynamickými jednorázovými hesly či bezpečnostní tokeny.
Příkladem bezpečnostního opatření může být ověřování přes firemní
e-mailový účet, jak to provádí při přihlášení z neznámého počítače
salesforce.com. Rovněž databáze povolených uživatelů by vždy měla být u
poskytovatele. Na cestě od poskytovatele k uživateli se pak stará většinou
protokol SSL – Secure Socket Layers. V některých případech se lze setkat již
se jeho nástupcem, TLS – Transport Layer Security.
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Oba tyto protokoly zajišťují autentizaci a šifrování dat a jako důkaz o
jejich bezpečnosti lze uvést, že je užívá i naprostá většina tuzemských bank pro
svá internetová bankovnictví. Pokud nějaká stránka ověřuje pravost a provádí
šifrovaný přenos, pak potřebuje bezpečnostní certifikát. Nejčastěji používané
právě i u tuzemského internetového bankovnictví jsou certifikáty VeriSign (v
květnu 2010 výraznou část koupila společnost Symantec).
Pokud by ani taková úroveň zabezpečení spojení nebyla pro uživatele
dostatečná, je možné využít připojení pomocí Virtual Private Network
(virtuální privátní síť), která vytvoří třeba i na úrovni router-router bezpečný
tunel (ať už mezi počítači, či mezi sítěmi).

1.3.10.

DATA UŽIVATELE – ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA

V případě užití cloudového řešení nese veškerou zodpovědnost za zálohu
a dostupnost dat v reálném čase poskytovatel. Jelikož data se nevyskytují
přímo na úložišti společnosti, není třeba se obávat problémů s hardware či
nenadálých událostí jako přírodních katastrof.
Analýza společnosti Proact (leader na poli řešení pro ukládání,
zálohování a archivaci dat) uvádí, že 54% firem v ČR nemá možnost po
vážnějším selhání informačního systému obnovení dat ani během několika dní:
"Sedmadvacet procent společností je schopno zprovoznit informační systémy
do několika dnů. Dvanácti procentům firem to trvá déle než týden a patnáct
procent firem svá data neobnoví nikdy," potvrzuje René Valvoda, ředitel
společnosti Proact Czech Republic.
Navíc jen 46% firem disponuje schopností obnovení dat během jednoho
dne. I tato fakta lze nalézt v analýze společnosti Proact zjišťující míru
zabezpečení dat a rychlost schopnosti obnovy v případě havárie na
reprezentativním vzorku 500 firem. "Skutečná úroveň zabezpečení v
tuzemských firmách může být ještě o něco horší. Námi analyzované firmy se již
zabezpečením svých dat zabývaly, chtěly pouze řešení na vyšší úrovni,"
podotýká René Valvoda.
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Déle trvající výpadky IT infrastruktury však mohou firmu i zcela
zlikvidovat. "Záleží na tom, jaká data jsou ohrožena. Ztráta archivů starších
informací nemusí firmu zásadně vykolejit, ale ztráta důležitých aktuálních
informací z poslední doby, například z rozpracovaných zakázek, může být
likvidační," varuje René Valvoda, ředitel společnosti Proact Czech Republic.9
Cloudové řešení však nabízí velmi efektivní a uživatelsky pohodlné
řešení v podobě synchronizace v reálném čase, navíc se zálohou jednotlivých
verzí dle konkrétních požadavků – konkrétně už i SaaS řešení přináší také
úspory za časté pravidelné zálohy a umožňuje mnohdy i daleko vyšší míru
zabezpečení. Na tomto místě si dovolím připomenout, že zálohování se dnes již
objevuje i ve formě služby, konkrétně lze uvést příklad Amazon Web Services,
uživatel pouze posílá svá data poskytovateli a dále se již nemusí o nic starat.

1.4. SLABÉ STRÁNKY CLOUD COMPUTINGU
1.4.1. FYZICKÉ UMÍSTĚNÍ DAT
Umístění dat na serverech poskytovatele ale může být pro některé
uživatele zároveň nevýhodou, právě z tohoto důvodu řadím tento prvek do
obou množin a právě tímto průnikem lze zahájit přehled slabých stránek či
hrozeb. Uživatel je totiž takřka zcela odkázán na důvěru a hlavně na správně
formulovaný smluvní vztah, který postihuje všechny možné eventuality,
protože riziko úmyslného či neúmyslného zneužití či poškození dat tu stále je, i
když třeba minimální.
Je však třeba si uvědomit, že podobné riziko existuje i u tzv. řešení onsite (tedy „v místě“) a možná právě ještě vyšší, protože zaměstnanec tím spíše
může mít v některých situacích zájem uživatele poškodit. Toto riziko se dá
snížit na minimum v rámci risk managementu výběrem spolehlivého a
důvěryhodného poskytovatele s dostatečnými bezpečnostními certifikáty.

9

PROACT CZECH REPUBLIC s.r.o. Havárie IS vyřadí polovinu firem z provozu na
několik dní. : [online]. © Proact Czech Republic s.r.o., 2011. [cit. 2014-02-15]
Dostupné
na
WWW:<http://www.itpoint.cz/proact/clanky/?i=havarie-is-vyradipolovinu-firem-z-provozu-na-nekolik-dni-7613>.
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Znovu je nutno připomenout, že

data jsou dnes mnohem lépe

zabezpečena u všech předních poskytovatelů a toto zabezpečení je ve většině
případů mnohem vyšší, než jakého by byl uživatel sám kdy schopen efektivně
dosáhnout. Poloha dat ale nemusí působit jen fyzické problémy, ale i problémy
právní. Pokud jsou data uložena v jiné zemi, pak se většinou řídí právními
aspekty dané země. To může způsobovat problémy především v oblasti
zpracování citlivých nebo osobních údajů, autorských práv a specifického
zpracování požadavků orgánů státní správy. Ale i tato slabá stránka již byla
v portfoliu cloudových služeb zmenšena na minimum.
Dobrým příkladem je DRO (Data Residency Option – možnost zvolit si
místo, kde data budou fyzicky uložena) u salesforce.com. Uživatel si sám
zvolí, kde chce, aby jeho data byla uložena, a přitom neztrácí výhody multitenant služeb. Dále je možno jmenovat Amazon S3, zde lze zvolit z umístění
například US Standard, US West (Oregon), US West (Northern California), EU
(Ireland), Asia Pacific (Singapore), Asia Pacific (Tokyo), South America (Sao
Paulo). 10

1.4.2. MOŽNOSTI ÚPRAV
V případě řešení SaaS je možnost úprav aplikací takřka nulová. Je totiž
nutné, aby aplikace běžela na co nejvíce virtuálních strojů zároveň, a tak se
užívá logicky i společná platforma. Není tedy možné upravovat aplikace pro
jednu stranu, pokud druhá požaduje řešení jiné a toto konkrétní by jí
nevyhovovalo. V daném oboru se tedy jedná vždy o jistou formu kompromisu.

1.4.3. ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ NA INTERNETOVOU KONEKTIVITU
Jak již bylo uvedeno, cloudová řešení trpí syndromem zvýšené spotřeby
objemu přenesených dat, zvýšených požadavků na přenosovou rychlost a
latenci spojení. Je však nutno dodat, že tyto zvýšené náklady se vrátí v jiných
oblastech, kde uživatel naopak ušetří.

10

Amazon Web Services USA Regions and endpoints
AWS, 2014, [cit. 2014-02-16].
Dostupné
na
<http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html>.
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USA:
WWW:

Jak se dočteme na již zmíněném blogu Guy Creese, tím, že SaaS
nepřináší potřebu vysoké investice na začátku, subjekt své nákupy už tolik
nepromýšlí. Problém tkví ve skutečnosti, že za software se neplatilo
kontinuálně, a proto se používala určitá verze produktu třeba několik let,
přestože již byla dostupná verze nová.
Takový nákup nové verze ale vždy znamená i velkou následnou investici:
do školení jak uživatelů, tak administrátorů a také s tím související migraci dat.
V takové situaci se firmy vždy poohlédnou, zdali na trhu neexistuje již jiná a
třeba levnější alternativa, která by mohla přinést více, a často logicky přechází
k SaaS. Pointa je tedy v tom, že u SaaS licenčního modelu takováto situace
nenastává a platí se celkem stabilní částky za vždy aktualizovaný software.
Problém se může objevit, když subjekt zjistí, že má sice aktuální software, ale
konkurence je už mnohem dál. Chyb í zde tedy motivační prvek té dané velké
investice, která by firmu v takovém případě přiměla porozhlédnout se po
jiném řešení.11

1.4.4. ZÁVISLOST NA POSKYTOVATELI
Další možná vážná slabina cloudových řešení. Řešení, které se uživatel
zaváže odebírat, je většinou definitivní a lze jej jen velmi těžko měnit či přímo
ovlivňovat. Navíc, pokud by subjekt odebíral většinu služeb od jednoho
poskytovatele, může se časem dostat i do velmi nevýhodné vyjednávací pozice,
především pokud jde o cenové podmínky.
Dále by se mohlo stát, že poskytovatel nějakým způsobem upraví
stávající aplikaci či vyvine novou tak, že budou vyžadovat nákladný nový
hardware. Pak se bude muset subjekt rozhodnout, jakou další cestou se vydat.
V takovém případě je jistě dobré ošetřit pružnou a pravidelnou možnost
importu a exportu dat. Jistě není od věci, aby vedoucí pracovník měl plnou
kontrolu nad občasnými zálohami i čistě ve vlastní režii.

11

CREESE, G. SaaS vs. Software: The Pros and Cons of SaaS Pricing [online].
Gartner, 2010. [cit. 2014-02-10] Dostupné na WWW: <http://blogs.gartner.com/guycreese/2010/05/24/saas-vssoftware-the-pros-and-cons-of-saas-pricing/>.
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Je důležité mít na paměti, že změna poskytovatele může být případně
velmi nákladná, a proto je důležité věnovat prvotnímu výběru náležitou
pozornost. Lze jen doporučit volbu ověřeného a silného poskytovatele, který je
schopen ručit i za další kontinuitu svých služeb.

1.4.5. SMLOUVY, ZMĚNA A ZRUŠENÍ SLUŽBY
Je více než namístě důsledně ošetřit všechny eventuality, které mohou
nastat. Zvláštní pozornost je nutné věnovat případné migraci dat, v takovém
případě je jistě dobré mít přesně stanovený poplatek, který by se k takové
migraci vztahoval. Rovněž je nutno definovat rozsah povolených možností
změn smlouvy o poskytování cloudových služeb.
Určitě je také třeba vědět, co se bude dít po ukončení používání služby a
jak se v takovém případě bude nakládat s daty na straně poskytovatele. Není
totiž možné systém jen tak vypnout, je nutné mít čas přejít s daty jinam a
navázat tak s co nejnižšími ztrátami na systém nový. Jako příklad takové
smlouvy lze uvést smlouvu o úrovni služeb služby Google Apps nebo i SLA
smlouvy pro Microsoft Windows Azure. Velmi precizně je připravena smlouva
společnosti GoGrid, která se specializuje na IaaS.
V případě SaaS, které bude využíváno ve většině případů škol
gymnaziálního typu a je tak hlavním předmětem zkoumání této práce, je hlavní
problém v tom, že velcí SaaS poskytovatelé občas neumožňují takto konkrétní
smlouvy sepsat.
Příkladem budiž salesforce.com, kteří se navenek tváří, jako by u nich
žádné SLA smlouvy neexistovaly, a lze tak říci, že většina zákazníků se
nejspíše spoléhá na léty prověřenou důvěryhodnost firmy. Na speciálním webu
si sice mohou zjistit všechny parametry poskytovaného zabezpečení i nouzový
a havarijní plán obnovy, je možné se zpětně dozvědět i o všech výpadcích v
kvalitě služby, o plánovaných datech výpadků kvůli údržbě a další informace.
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Nikde se ale zákazník nedozví garantovanou dostupnost služby. Dle
souhrnné specifikace webu online-crm.com poskytovatel salesforce.com nabízí
SLA jen na vyžádání velkým společnostem.
Konečně je tak jen na uživateli, zda si bude schopen vyjednat smlouvu s
garantovanou dostupností s případnou sankcí v případě jejího nedodržení.
Pozor je třeba dát i na obecné SLA smlouvy, které se odkazují na výčty kritérií
na různých webových stránkách poskytovatelů. Ty se mohou totiž bez
problémů kdykoliv změnit a uživatel se proti tomu v podstatě nemá jak bránit.
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ANALÝZA Z HLEDISKA HISTORIE A VÝVOJE
CLOUDOVÝCH ŘEŠENÍ

2.1. HISTORIE CLOUD COMPUTINGU
Historickým milníkem byla jistě firma Amazon. Při modernizaci svých
datových center v roce 2001 zjistila, že kromě výjimečných zátěží kolem
svátků, především kolem Vánoc, využívá ve svých datových centrech jen cca
10% celkového výpočetního výkonu.
Nebyla však jediná, tento trend byl postupně vypozorován i u všech
ostatních velkých firem. S tím souviselo i zjištění, že firmy tak ztrácí ročně
nemalé prostředky. Amazon se rozhodl pro strategické řešení – v roce 2006
poskytl přístup ke svým nevyužitým kapacitám ostatním zájemcům díky službě
Amazon Web Services a ve své podstatě se tak stal prvním poskytovatelem
služeb v cloudu. Dnes je dokonce možné nabídnout pomocí různých aplikací i
nevyužitý výpočetní výkon chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení.
Další firmy na sebe nenechaly dlouho čekat, v roce 2007 to byly Google
a IBM, pozadu nezůstaly ani univerzity a začala tak spolupráce na velkém
množství výzkumných projektů. Rok 2008 se pak dá označit za rok boomu
cloud computingu, potkala se totiž poptávka s nabídkou v nejlepší možné
konstelaci. Místo velkých investic do vlastního vybavení začaly firmy raději
využívat služby třetích stran, které byly většinou měsíčně zpoplatněny.

2.2. VÝVOJ NA POLI CLOUD COMPUTINGU
Odvětví cloud computingu zaznamenává pravděpodobně nejlepší období
ve své historii a vývoj je patrný každým dnem, proto je na místě uvést jako
příklad i aktualitu, která nastíní další perspektivy:
„V současné době využívá v České republice službu Office 365 již několik
tisíc organizací a další velmi rychle přibývají. Začleněním funkcí Business
Intelligence do Office 365 jsme naše analytické nástroje zpřístupnili velmi
širokému okruhu uživatelů, kteří nyní mohou těžit z nového způsobu práce s
daty

a

z

možností

jejich

sdílení
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s

ostatními

uživateli.

To vše velmi jednoduše v prostředí webové aplikace,“ uvádí Martin Hruška,
manažer divize Microsoft Office společnosti Microsoft v České republice.
Microsoft totiž oznámil všeobecnou dostupnost cloudové služby Power BI
pro Office 365, která uživatelům nabízí nové možnosti jak pracovat se svými
daty, a to s využitím běžně používané aplikace Excel a dalších nástrojů Office
365. V Excelu je nyní možné zcela novými způsoby získávat, analyzovat a
vizualizovat data, tak aby sloužila k vytvoření nových, hodnotných pohledů na
celou organizaci. Díky Power BI pro Office 365 lze snadno vytvořit prostředí,
kde mohou jednotliví uživatelé, bez ohledu na to, kde právě pracují, sdílet
pohledy na data a spolupracovat na výstupech.12
Je tedy možné, že právě tato implementace důležitých funkcionalit
přiláká minimálně k tomuto cloudovému řešení další klienty. Ale není hlavním
úkolem právě pro vedoucí pracovníky, aby sledovali aktuální trendy a
možnosti nových technologií, IT nevyjímaje?
Cloudové služby, které mohou v rámci nabídky Microsoftu bezplatně
používat od 27. 6. 2012 studenti, pedagogové a další zaměstnanci škol,
zahrnují e-mail s 25 GB schránkou, online archiv a ochranu proti virům a
spamu. Díky Office 365 školy mohou také pořádat videohovory a
videokonference nebo webové semináře. K dispozici mají také prostředky pro
vytváření osobních a týmových webů, na které mohou ukládat informace a
dokumenty a ty následně sdílet nebo na nich společně pracovat.
Termín cloud computing je také často nesprávně používán pro jakékoliv
hostované služby a marketingově se vyskytuje často i pojem XaaS, kde X stojí
za produkt označující jakoukoliv službu obecně, základní modely však
zůstávají, jak ostatně práce uvádí, i nadále tři. Z celkového pohledu je stále
možno pozorovat veliký prostor pro poskytovatele nabízející cloudová řešení
jako službu. Nehledě na konkrétní obsah poskytovaných služeb a způsob
12

KUBEŠ R. Microsoft zpřístupňuje novou cloudovou službu Power BI [online].
© Burda Praha, spol. s r.o., 2014. [cit. 2014-02-28] Dostupné na WWW:
<http://www.chip.cz/novinky/microsoft-zpristupnuje-novou-cloudovou-sluzbu-powerbi/>
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uložení dat, jsou SaaS přístupné snadno přes komunikační protokol. O jejich
správu a zálohu se stará poskytoval služby, čili šetří čas a peníze. Tuto variantu
dnes ale stále rychlostně omezuje připojení k internetu a jeho dostupnost. Dá se
však přesto očekávat, že uvažování o IT bude stále více směrováno do
podobného typu služeb.
Z posledních trendů je možné jmenovat novou a oblíbenou přidanou
funkcionalitu některých antivirových programů, kterou je průběžné zálohování
souborů do cloudového úložiště. Pokud pak v budoucnu dojde k nějakému
poškození nebo smazání souboru virem, antivir nabídne sám jeho automatické
obnovení.
Zároveň některé aplikace již ve své cloudové podobě mnohdy předčily a
nahradily své nainstalované předchůdce, protože podpora cloudu existuje i pro
zobrazování souborů. Tak je umožněno bez potřeby stahování na soubor
nahlížet, přehrávat vložené video i audio soubory, procházet výkresy atd.
Google Web Toolkit pak umožňuje rychlé sestavování aplikací a díky
vlastnímu systému modulů i případné budoucí rozšiřování funkcionalit. Google
App Engine nakonec umožňuje chod vlastních aplikací pro konkrétní školy tak,
že v počátku jistě postačí malé škole verze GAE zdarma, tu je v případě
potřeby možné bez obtíží rozšiřovat.
Webové aplikace Google Apps jsou dnes schopné zajistit rychlé sdílení
sítě webových kancelářských aplikací, které jsou v každé škole, ať už se jedná
o velká gymnázia či malá příměstská gymnázia, potřebné. Zároveň umožňují
všem uživatelům tolik požadovanou a potřebnou mobilitu a možnost práce s
dokumenty takřka odkudkoliv na světě (samozřejmě v závislosti na
internetovém připojení. Bude tak jistě i nadále zajímavé sledovat překotný
vývoj na poli cloud computingu.
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ANALÝZA VYUŽITELNOSTI CLOUDOVÉHO ŘEŠENÍ
3.1. GOOGLE APPS
Google Apps je cloudové řešení a webová služba založená na technologii
software jako služba (SaaS). V současné době jej užívá více než čtrnáct
miliónů studentů a učitelů po celém světě. Poskytuje kancelářský balík aplikací
dostupných díky své podstatě kdekoliv, a to bez ohledu na to, jaký operační
systém je na platformě uživatele konkrétně používán.
Všechna data zpracovávaná jednotlivými dílčími aplikacemi Google
Apps jsou ukládána na zabezpečené servery firmy Google, takže uživatel
většinou nemusí do svého hardwarového vybavení vkládat již žádné další větší
finanční prostředky. Zcela základní varianta služby je dokonce zadarmo, stačí
si vytvořit u společnosti Google pouze účet a dále jen využívat limitované
funkcionality Google Apps, které však pro řadu škol gymnaziálního typu
mohou být zcela dostačující.
U větších společnosti je však daleko vhodnější zakoupit vyšší placenou
verzi služby, se kterou dostanou 100% záruku dostupnosti, mnohem větší
úložný prostor, integraci služeb pomocí API rozhraní s existujícím prostředím
IT a v neposlední řadě také nepřetržitou technickou podporu.
Má-li uživatel navíc zaplacenou vlastní internetovou doménu, může
nastavit a převést aplikace a správu Google Apps pomocí DNS záznamů tak,
aby byly směrovány přímo na tuto adresu. Vznikne mu tak prostředí, ve kterém
má připravené pokročilé kancelářské aplikace a kde může dále neomezeně
pracovat. Není ani limitován jen výběrem základních aplikací, které ve většině
případů bohatě postačí na běžný provoz, ale může si na Google Marketu
dokoupit i další aplikace vytvořené externími uživateli.
Následuje přehled nejvhodnějších služeb, jejichž implementaci by měl
každý vedoucí pracovník školy gymnaziálního typu dobře zvážit. Samozřejmě
je přitom třeba brát v potaz konkrétní možnosti a požadavky školy.
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Google Mail (Gmail) – nabízí dostatek prostoru na jednotlivého uživatele,
účinné a výkonné filtrování spamu a spolupráci s externími zařízeními.
Uživatel tak získává svého vlastního emailového klienta se zabudovaným
komunikátorem, který je schopen přenášet, kromě klasických emailů, také
zvuk (včetně hlasu) a obraz.



Kalendář Google (Google Calendar) – umožní všem uživatelům efektivně
spolupracovat, usnadní plánování schůzek a uspořádá i jejich pracovní
úkoly. Různá nastavení umožňují překrývání a vícenásobné zobrazení
kalendářů kolegů v týmech, efektivně tak plánovat schůzky, porady a
jednání. Umožňuje tímto způsobem vedoucím pracovníkům i efektivně
řídit čas.
Time management je dnes přitom klíčovým odvětvím při budování
konkurenceschopného subjektu, školství nevyjímaje. Samozřejmostí je na
současné úrovni přístup do aplikací z různých mobilních zařízení –
chytrých telefonů na všech platformách, tabletů apod.



Google Docs – dokumenty různých typů, tedy i tabulky a prezentace jsou
dostupné na webovém rozhraní Google Dokumentů. S jednotlivými
soubory lze pracovat odkudkoliv a lze je také sdílet s libovolným počtem
uživatelů a současně tak kooperovat na jedné práci.
Díky tomu, že je soubor umístěn na serveru, máme jistotu, že se jedná o
aktuální verzi dokumentu. Uživatelé nejsou omezeni ani formátem
souborů a jejich nekompatibilitou s operačními systémy, protože vše
probíhá mimo uživatelův operační systém.
Mezi další nástroje, které na školách gymnaziálního typu jistě najdou své

uplatnění, patří:


Blogger – služba odstartovala v roce 1999 a od roku 2003 patří právě
Google.
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Skupiny Google (Google Groups) – studenti a učitelé mají prostor, kde
mohou diskutovat o svých projektech.



Weby Google (Google Sites) – jedná se vlastně o wiki alternativu od
společnosti Google, zahájenou v roce 2008, jde o snadný způsob vytváření
bezpečných webových stránek pro intranety a školní projekty. Sám
uživatel určuje, co zůstane soukromé a co hodlá uveřejnit, není nutná
znalost programování ani znalost jazyka HTML.



Disk Google (Google Drive) – prostor k uložení, archivaci a zálohování
aktuálních verzí všech souborů na online bázi.

Obrázek 3: Řešení Google Apps pro vzdělávání

Zdroj: ©2007, Helen C. Barrett, Ph.D. aktualizováno 22. 1. 2014 [online] [cit. 2014-02-20].
Dostupné na WWW: <http://electronicportfolios.org/google/>

Jako u všech ostatních řešení je třeba mít na paměti, že Google Apps jsou
závislé na připojení k internetu. Rovněž licenční podmínky a neochota svěřit
data společnosti Google mohou hrát při výběru cloudového řešení důležitou
roli. Zda zvolit, či nezvolit právě Google Apps tak záleží na konkrétní škole a
vůbec na ochotě a vůli, zda se bude chtít problematikou nadále zabývat, či
nikoliv. Prostor a možnosti, které nabízí, však za tuto úvahu jistě stojí.
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PRAKTICKÁ ČÁST – VÝZKUM A HODNOCENÍ
4.1. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM
4.1.1. CÍL VÝZKUMU
Praktická výzkumná část bakalářské práce se zabývá zjišťováním, jaká je
míra povědomí o cloud computingu u řídících pracovníků školy gymnaziálního
typu a také, zda je v rozsahu popsaném v předchozích kapitolách v praxi
skutečně využíván – v takovém případě pak zkoumá srovnání, vhodnost a
aktuální nasazení cloudových řešení na základě předem stanovených kritérií –
rozvoj ICT se totiž odráží i do celkového efektivního fungování škol. ICT je
tak pojato v širším slova smyslu se svými negativními i pozitivními dopady.

4.1.2. PŘEDVÝZKUM
Pro ověření existujících studií technik výzkumu byl proveden kvalitativní
předvýzkum, jehož výsledky přispěly zejména k upřesnění a odvození
některých otázek dotazníku. Předvýzkum byl veden formou řízeného
rozhovoru s vedoucím pracovníkem školy na modelovém příkladu vlastního
bývalého pracoviště. Bylo zjištěno, že je nutno otázky nejen zpřesnit, ale pro
lepší porozumění je třeba přiblížit terminologii dotazníku respondentům, kteří
nemají s cloudovými řešeními zkušenosti. Takto provedený kvalitativní
předvýzkum tedy plně posloužil k prvnímu empirickému vymezení předmětu
výzkumu a poskytl rovněž i základní poznatky o dalších aspektech – vedle
teoretických – tvořících relevantní základ pro následný kvantitativní výzkum.

4.1.3. VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Dotazníkový průzkum má poskytnout odpovědi na tyto základní
výzkumné otázky:
„Jaké je současné povědomí o nabídce na poli cloudových aplikací?“
prostřednictvím otázek: „5) Víte, co znamená pojem „cloud computing“?“ a
„6) Setkal/a jste se již s cloudovým úložištěm?“.
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„Jaké cloudové aplikace jsou na poli školského managementu
v současnosti využívány a proč?“ v otázkách: „7) Na Vaší škole se aktivně
využívají v rámci školského managementu služby:“ a „12) V čem vidíte silné
stránky užívání takových zařízení napojených na cloudové služby?“.
„Výhody a nevýhody současných cloudových aplikací.“ v otázkách:
„11) V čem vidíte slabé stránky užívání takových zařízení napojených na
cloudové služby?“ a „12) V čem vidíte silné stránky užívání takových zařízení
napojených na cloudové služby?“.
„Jaké placené aplikace v současné době školy gymnaziálního
používají a existují možnosti nahrazení cloudovými řešeními?“. v otázkách:
„3) Víte, jaké jsou roční náklady Vaší školy na kancelářský software?“ a „8)
Dávám přednost službám:“.
„Jaká jsou kritéria hodnocení efektivity využívání cloudových
řešení?“ v otázkách „3) Víte, jaké jsou roční náklady Vaší školy na
kancelářský software?“, „4) Víte, jaké jsou roční náklady Vaší školy na správu
uložených dat?“ a „10) Využíváte v rámci výkonu své funkce tablet či chytrý
telefon?“.

4.1.4. ZÁKLADNÍ A VÝBĚROVÝ SOUBOR
Základní soubor pro účely dotazníkového průzkumu tvořila oficiální
databáze škol a školských zařízení, kterou zpracovává Ústav pro informace ve
vzdělávání, vychází z údajů MŠMT a lze ji nalézt na internetové adrese
http://rejskol.msmt.cz. Databáze obsahuje údaje převzaté z Rejstříku škol a
školských zařízení České republiky. Ke dni 31. 12. 2013 databáze obsahovala
ve zkoumané kategorii škol (dotazovaní byli vybráni z řad vedoucích
pracovníků škol gymnaziálního typu, konkrétně na území hlavního města
Prahy) 72 platných záznamů.
Ověřováním databáze však bylo zjištěno, že záznamy některých škol
neobsahují platnou e-mailovou adresu (uvedená adresa byla neplatná, chybná
nebo chyběla zcela). Použitá metoda oslovení respondentů však vyžadovala
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funkční e-mail, proto musely být školy bez platné e-mailové adresy ze
základního souboru vyřazeny. Výběrový soubor se tak zúžil na 67 gymnázií.

4.1.5. VÝZKUMNÉ METODY
Dotazníkový průzkum byl proveden kvantitativní metodou. Dotazování
probíhalo pomocí e-mailem zaslané žádosti s odkazem na vyplnění dotazníku
vytvořeného pomocí systému Survio, © 2014. Jak dotazník, tak i e-mailovou
žádost je možno najít mezi přílohami práce. Žádost byla odeslána 10. 2. 2014,
aby odpovědi byly co možná nejaktuálnější a odrážely skutečný stav.
Vyhodnocení dotazníků tak v zájmu aktuálnosti probíhalo do posledních
okamžiků před odevzdáním první verze práce.

4.1.6. VYHODNOCENÍ VÝZKUMU
Celkem bylo osloveno 67 gymnázií, vrátilo se 43 kompletních dotazníků,
nebylo třeba žádný vyřazovat. Dotazník byl sestaven tak, aby jeho vyplnění
netrvalo déle než 10 minut, což potvrdila i statistika respondentů. Otázky 1 a 2
jsou čistě orientační. Mohu však na jejich základě konstatovat, že mezi
respondenty převažovali muži a většinově byl zastoupen věk 41 - 50 let.
Otázkou 3 začíná samotný průzkum ke specifické problematice řešené
v práci. Hodnocení je vždy uvozeno zněním otázky, následuje tabulka
s procentuálním výsledkem a za ní vlastní vyhodnocení. Na tomto místě se
patří provést malé upřesnění – v průběhu průzkumu došlo na již tak překotně
rozvíjejícím se poli cloudových služeb ke změně názvu, a to konkrétně u
služby SkyDrive na OneDrive, jako reakci Microsoftu na výsledek soudního
sporu s britskou společností British Sky Broadcasting Group.13 Taková
informace má směrem k uživateli ale jistou prodlevu (mail doručen 20. 2.
2014) a rovněž změna brandu by mohla respondenty mást – změna probíhala
v době průzkumu, proto byl pro jeho účely ponechán původní název.

13

ČÍŽEK J. Je to oficiální: SkyDrive se mění na OneDrive:[online].
© Mladá fronta a. s.., 2014. [cit. 2014-02-13] Dostupné na WWW:
<http://www.zive.cz/bleskovky/je-to-oficialni-skydrive-se-meni-na-onedrive/sc-4-a172239/default.aspx>
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Graf + tabulka 2 – náklady na kancelářský software:

více než 10 000 CZK
Nevím, tohle řeší někdo jiný.
1 001 - 10 000 CZK
Používáme řešení zdarma / máme štědrého
sponzora.
1 - 1 000 CZK

21 48,84 %
17 39,53 %
5 11,63 %
0 0,00 %
0

0,00 %

Je poměrně s podivem, že většina škol gymnaziálního typu vydává za
kancelářské aplikace více než 10 000 CZK ročně. Přitom je jasné, že by mnoho
z nich jistě vystačilo například s řešením Microsoft Office 365, Dokumenty
Google nebo s produkty OpenOffice, které by zcela jistě pokryly všechny
požadavky na kancelářské aplikace, které školy gymnaziálního typu jen mohou
při svém provozu mít.
Vedoucí pracovník by měl jistě v zájmu subjektu, který řídí, i v zájmu
svém vlastním delegovat, ale také by měl mít přehled o klíčových nákladech,
mezi které jistě výdaje za software patří, proto je překvapivé i vysoké procento
odpovědí: „Nevím, tohle řeší někdo jiný.“, protože je zde možno spatřovat
velký potenciál úspor.
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Graf + tabulka 3 – náklady na správu dat:

Nevím, tohle řeší někdo jiný.
23 53,49 %
1 001 - 10 000 CZK
13 30,23 %
více než 10 000 CZK
4 9,30 %
1 – 1 000 CZK
2 4,65 %
Používáme řešení zdarma / máme štědrého sponzora. 1 2,33 %
Otázka 4 – Víte, jaké jsou roční náklady Vaší školy na správu uložených
dat? – zkoumá stav v oblasti nákladů na správu. Do jistých objemů totiž
existují opět i v této oblasti řešení zdarma. Většina vedoucích pracovníků však
neví, kolik jejich škola ročně vydává za uložená data, takže není možné přesně
odhalit, zda by se v případě daného subjektu z pozice vedoucího pracovníka
mohlo jednat o případné úspory.
Druhou nejčastější odpovědí je rozsah 1 001 – 10 000 CZK, což je částka
víceméně realistická. Více než 10 000 CZK je ale při dnešních možnostech
částka již přemrštěná, protože nelze očekávat, že by gymnázia byla datově
náročnými provozy. Jen pro představu, 1TB externí disk má dnes hodnotu cca
2000 CZK, to znamená v přepočtu cenu 2 CZK za jeden GB prostoru.
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Graf + tabulka 4 – povědomí o cloud computingu:

Už jsem o tom slyšel/a.
22 51,16 %
Tento pojem slyším poprvé.
16 37,21 %
Tento pojem znám velmi dobře a vím přesně, co 5 11,63 %
znamená.
Obecné povědomí o cloud computingu mezi vedoucími pracovníky škol
gymnaziálního typu by se mohlo na první pohled podle nejvíce zastoupené
odpovědi zdát jako vysoké, ale hned druhá nejčastější odpověď ukazuje na
spíše opačný trend, protože pokud více než třetina respondentů odpoví, že tento
pojem slyší poprvé, pak sice polovina už o pojmu slyšela, ale znalost není
nikterak hluboká.
Odpovídá tomu i výsledek další odpovědi ohledně aktivního využívání
cloud computingu v rámci řízení školy. Zde je možné spatřovat velký prostor
pro poskytovatele cloudových řešení, a to nejen k marketingu, ale i
k informačním kampaním a také k cílenému vzdělávání například ze strany
institucí, zabývajících se dalším vzděláváním vedoucích pracovníků ve
školství, včetně Centra školského managementu Univerzity Karlovy.

38

Graf + tabulka 5 – cloudová úložiště:

Disk Google
Dropbox
SkyDrive
iCloud
Jiné:
Copy
Wuala
SurDoc
MEGA

26
26
18
14
7
2
0
0
0

72,22 %
72,22 %
50,00 %
38,89 %
19,44 %
5,56 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Jiná: nevím, žádný, ne, nevyplněno
Řešení od společnosti Google potvrzují i v tomto průzkumu svou pozici
na trhu. Ale Dropbox se stejným výsledkem rozhodně nezůstává pozadu,
částečně to bude způsobeno jeho akčními nabídkami se zařízeními od
společností HTC a Samsung. Zde je však třeba upozornit, že bezplatný nárok
na 48GB cloudového prostoru navíc je až na dobu dvou let, ale aplikace
Dropbox musí být na zařízení instalována předem, je nutné splnit pět
předepsaných kroků ze sedmi z průvodce Začínáme (k dokončení některých
kroků je třeba počítače) a operátor, u kterého bylo zařízení pořízeno, musí být
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účastníkem promo akce. Detailní podmínky je možné najít na stránkách
společnosti. 14
Jak již bylo řečeno, společnost Microsoft v průběhu průzkumu změnila
název své služby SkyDrive na OneDrive, což na výsledek ve výzkumu ale
nemělo žádný vliv, ve skupině „jiné“ se název OneDrive neobjevil ani jednou,
takže uživatelé nemají problém rozpoznat toto úložiště ani podle starého názvu.
38,89% respondentů se již někdy setkalo s iCloudem, cloudovým
úložištěm aktivovaným od června 2011 a integrovaným od té doby do všech
zařízení od společnosti Apple, ať už jsou to počítače Mac, nebo tablety iPad,
telefony iPhone nebo „chytré“ přehrávače iPod Touch. Kromě synchronizace
hudby pro použití na všech zařízeních poskytuje také ostatní služby, které jsou
známé z ostatních cloudových řešení, tedy rovněž automaticky zálohuje e-mail,
kalendář a seznam kontaktů, který je na iPadu, nebo jiném zařízení k němu
připojenému, vytvořen. Pokud se posléze iPad nebo iPhone rozbije, je ukraden
nebo dojde ke ztrátě, pak uživatel nepřijde o takto zálohovaná data. Rovněž
umožňuje řízené i automatické sdílení.
Posledním účastníkem průzkumu, se kterým se respondenti již někdy
setkali, je stále poměrně nový hráč na poli cloudových úložišť a tím je
copy.com. Možná právě tato jeho „novost“ se podepsala na poměrně nízkém
procentu odpovědí, pouhých 5,56%. Jedná se o službu, která byla spuštěna
28. 5. 2013, je také zdarma, má přehledné a jednoduché rozhraní a existuje
v aplikacích jak pro desktopové počítače, tak i pro mobily. Je s podivem, že
nikdo nezmínil například řešení Wuala, které je zajímavé tím, že stejně jako
další nový projekt cubby.com šifruje data na straně uživatele, čímž posiluje
zabezpečení dat. Navíc na platformě Windows si uživatel může sám určit
složky, které se budou do cloudu synchronizovat, což může být pro některé
uživatele výhoda oproti jiným cloudovým službám, kde jsou jen předem dané
složky, většinou pojmenované právě po službě, kam se data musí nahrávat.
14

DROPBOX. How do I claim my free space for a mobile promotion? [online]. USA:
Dropbox,
2014.
[cit.
2014-02-15]
Dostupné
na
WWW:
< https://www.dropbox.com/help/409/en/>
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Graf + tabulka 6 – cloudové služby:

Google Docs
žádné, ani s tím nepočítáme
Dropbox
žádné, ale jejich nasazení po tomto průzkumu zvážím
SkyDrive
Jiné:
SugarSync

13
12
11
11
4
3
0

32,50 %
30,00 %
27,50 %
27,50 %
10,00 %
7,50 %
0,00 %

Jiná: nevim, ne, 32,5% respondentů využívá aktivně v rámci výkonu své funkce Google
Docs. Lze je aktivně využívat pro zadávání a výběr různých úkolů do předem
definovaných skupin – například předmětových komisí. Pro některé
pracovníky ve školství může být plnění úkolů tímto způsobem motivační a
nemají pocit ztráty času, když posléze běžně museli data do PC po projednání
stejně překlápět. Lze navíc užívat i dalších formy on-line podpory (on-line
encyklopedie, podpůrné studijní materiály různých nakladatelství, přidružené
on-line dokumenty). Jistě i v nové éře kariérního řádu pro pedagogické
pracovníky se Dokumenty Google mohou stát velmi užitečným pomocníkem.
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Práce

se

zaznamenaným

časem

odevzdání/odeslání

umožňuje

vedoucímu pracovníkovi okamžitý přehled, který pracovník odevzdal daný
úkol řádně a v termínu. Pokud pracovníci jednotlivých oddělení či sekcí
zpracovávají izolovaně části většího úkolu, má vedoucí pracovník možnost
snadného sdílení kompletního úkolu v rámci celé pracovní skupiny či celého
pedagogického sboru.
Řešení Dokumenty Google navíc nabízí i využití formulářů. Možnosti
formulářů jsou široké a umožňují vytváření dotazníků od typu multiple-choice
až po takové varianty, které vyžadují široce či úzce otevřenou odpověď.
Okamžité sdružování odpovědí usnadňuje finální vyhodnocování. I tento
nástroj může vedoucímu pracovníkovi pomáhat v rozhodování a v dalším
směřování při využití pro formulářové hodnocení jako zpětné vazby.
Důležitou funkcionalitou je i vytváření on-line prezentací, které škola
může plně marketingově využít. Pokud skupina pracovníků spolupracuje na
projektu, mohou si práci rozvrhnout i do mimoškolního času a společně
vytvořit prezentaci, kterou poté mohou sdílet i s ostatními pedagogy, jež se na
dané prezentaci nepodíleli, nebo mohou mít podobné projekty i přesah do
jiných škol stejného typu v rámci partnerských programů, a to i cizojazyčné.
Skupiny si tímto způsobem pak mohou snadno vytvářet vlastní materiály.
Ke všem těmto zmíněným akcím ale musí být vůle a ochota, avšak
rovných

30%

vedoucích

pracovníků

nevyužívá

v rámci

školského

managementu žádnou cloudovou službu a ani o tom neuvažuje. Je tak možné
říci, že necelá třetina škol gymnaziálního typu nebude při svém řízení využívat
nejmodernější technologie, tedy alespoň dokud jejich vedoucí pracovníci
nezmění názor nebo neopustí svou funkci.
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Graf + tabulka 7 – preference služeb:

Obecně zdarma.
33 76,74 %
Připlatím si rád za řešení od firmy, kterou preferuji. 5 11,63 %
Cloudové služby nepoužívám.
4 9,30 %
Obecně placeným.
1 2,33 %
V této otázce se ukázalo, nakolik je běžná praxe poskytovatelů
cloudových řešení správná, většina uživatelů mezi vedoucími pracovníky na
školách gymnaziálního typu, konkrétně 76,74% skutečně nemá v oblibě
poplatky za IT služby. Konkrétně pro školy je nabízí v dostatečném rozsahu
Google, Microsoft a další hráči na trhu. Tato odpověď je ale v příkrém rozporu
s realitou, když 48,84% respondentů je ochotno vydávat více jak 10 000 CZK
za kancelářský software.
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Graf + tabulka 8 – zabezpečení cloudu:

nevím
22 51,16 %
nedostatečně chráněna, taková data jim nikdy nesvěřím 17 39,53 %
zcela v bezpečí, klidně jim data svěřím
4 9,30 %
Většina respondentů se vyjádřila v tom smyslu, že nemá povědomí o
zabezpečení dat na cloudových úložištích. Tuto problematiku dostatečně
zevrubně řeší teoretická část této práce, proto jen krátké shrnutí. Obavy 39,53%
jsou přehnané a i zde je prostor pro další vzdělávání, daly by se uchopit
v poslední době často opakovaným termínem „strach z neznámého“.
Pokud se ke cloudovým řešením přistoupí s dostatečnou analýzou potřeb
uživatele (v případě většiny tradičních škol gymnaziálního typu ani není nutný
nezávislý pohled externích expertů), s dobře navrženým a podepsaným
smluvním vztahem s přesně stanovenými podmínkami poskytovaných služeb
bude na tom uživatel lépe po všech stránkách – myšleno technicky,
ekonomicky i bezpečnostně, včetně daleko lepších parametrů poskytované
služby. Po bezpečnostní stránce jde o služby na velmi vysoké úrovni a stejně
tak i po technické.
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Graf + tabulka 9 – Využití zařízení při výkonu vedoucí funkce

ano 33 76,74 %
ne 10 23,26 %

Většina vedoucích pracovníků při výkonu své funkce aktivně využívá
buď chytrý telefon nebo tablet, konkrétně 76,74%. Opět je zde možné sledovat
jistý rozpor, protože 37,21% respondentů uvedlo, že pojem cloud computing
slyší poprvé. Přitom právě s těmito dvěma platformami je cloud takřka
neodmyslitelně spjat, protože umožňuje uložit data uživatele přes internet na
disky poskytovatele služby.
Velice často je cloudová služba, obvykle s nějakým omezením, zahrnuta
do „výbavy“ daného zařízení, ať už se jedná o notebook, chytrý telefon nebo
tablet. Cloudová řešení ale, jak už bylo nastíněno, nabízí mnohem více než
pouhou možnost ukládat a stahovat data. Navíc některá zařízení zpravidla
nemají dostatečně velký vlastní úložný prostor, proto jsou dodávána s
předplaceným úložištěm v cloudu, nebo větším přiděleným prostorem zdarma a to
se týká obzvláště právě telefonů a tabletů.
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4.2. SILNÉ STRÁNKY CLOUDU PODLE RESPONDENTŮ
Respondenti, kteří se v této otevřené otázce vyjádřili, většinově postihli
základní silné stránky cloudových řešení, následuje přehled odpovědí:
1. přístup odkudkoliv,
nezávislost na konkrétním
HW, snadné sdílení dat s
jinými uživateli
2. přístup k souborům ze všech
zařízení (telefon, tablet atp.)
3. snadná synchronizace a
sdílení
4. dostupné na všech
zařízeních
5. modernizace, efektivita…
6. dostupnost vlastních dat
7. mám dokumenty s sebou
8. sdílení, dostupnost
9. dostupnost souborů (2x)
10. přístup odkudkoli

11. sdílení dat
12. data všude
13. Nevím, co jsou cloudové
služby.
14. Neznám je.
15. dostupnost
16. Nemám čas.
17. sdílení (5x)
18. zdarma
19. Nevim
20. nevím (10x)
21. Nevím
22. nevim (3x)
23. ne
24. - (4x)

Jak je tedy patrné, nejčastěji, konkrétně v jedenácti případech, považují za
silnou stránku cloudových řešení dostupnost dat a dá se očekávat, že i kvůli
tomuto faktoru se bude počet uživatelů cloudových řešení i nadále zvyšovat. Na to
budou muset poskytovatelé reagovat a neustále upgradovat způsoby ukládání,
načítání a obecné správy svěřených dat.
Je tedy jasné, že vývoj cloudových úložišť zdaleka nekončí a stále jsou
objevovány nové cesty a způsoby. V závislosti na rozvoji konektivity se lze těšit,
že data bude možné ukládat rychleji, na stále větší a spolehlivější cloudová
úložiště.
V devíti případech pak považují respondenti za silnou stránku sdílení. Zde je
však třeba upozornit i na riziko – vždy se totiž najdou uživatelé, kteří sdílejí
závadný nebo autorsky chráněný obsah. Většina uživatelů sice takový obsah třeba
sdílí nevědomě, protože nejsou schopni si své úložiště správně nastavit, a tak sdílí
i to, co nechtějí.
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Funkcionalita cloudového řešení umožňující sdílení dat totiž nemusí
vyžadovat, aby měl uživatel, kterému chceme soubor nabídnout ke sdílení, aktivní
registraci ve stejné cloudové službě. Soubory či celé složky je totiž možné sdílet
pomocí unikátního odkazu pro konkrétního uživatele, nebo ho vystavit jako
veřejný.
A právě tak může vzniknout další problém, totiž jak zabránit uživatelům,
aby nesdíleli i to, co nemají. Metod může být několik. Lze zakazovat na takové
služby nahrávat jakýkoli nevhodný obsah, ale existují i taková úložiště, kde
nechají uživatele uložit cokoliv, ale pouze za předpokladu, že je to soukromé.
Sdílení jako takové je asi nejvíce trnem v oku vlastníkům autorských práv.
Jenže za nimi nejsou, jak by se v řadě případů mohlo zdát, osoby, které obsah
vytvořily, ale nahrávací společnosti. Obecně však je sdílení dat pomocí
cloudového řešení mezi více počítači praktickou vlastností, díky které může mít
uživatel na všech svých připojených zařízeních své složky, soubory a jejich
aktuální verze.
V pojetí cloudu, je pojmem sdílení dat myšleno především zpřístupnění
dalším osobám, které získají přístup pro jejich prohlížení, uložení nebo i editaci.
Varianty závisí na poskytovateli služby. Nejsou však výjimkou ani celé projektové
adresáře, s dokumentací a dalšími soubory, na kterých mohou všichni zaměstnanci
společně pracovat. Soubory jsou ukládány v postupných verzích, a je tedy možné
sledovat, kdo jakou změnu provedl, změny schvalovat, zamítat nebo celé verze
mazat či obnovovat.
Je také nutno zmínit velice pokročilou a užitečnou funkci, kterou je
vytváření nebo úprava souborů přes webové rozhraní více uživateli najednou.
Takto může být vytvářen obecný dokument, tabulkový list, prezentace atp. Barva
kurzoru určuje, kdo změnu právě provádí. Navíc některé služby vedle editovaného
souboru zobrazují i okno s chatem, takže se uživatelé mohou během úpravy
pomocí chatu domlouvat.
Dalším častou odpovědí byla varianta „nevím“ v různých obměnách.
Obecně lze říci, že ochota odpovídat na tuto volnou otázku byla v očekávané míře.
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4.3. SLABÉ STRÁNKY CLOUDU PODLE RESPONDENTŮ
Respondenti, kteří se v této otevřené otázce vyjádřili, postihli některé
základní slabé stránky cloudových řešení, většinově však nevěděli, jak slabé
stránky cloud computingu definovat, opět přehled odpovědí:
1. riziko nedostupnosti dat
(porucha spojení), riziko
ztráty dat, riziko
nedostatečné ochrany
citlivých dat
2. Slabá stránka je propojení
cloudu s datovou sítí v naší
škole.
3. Moc drahé, musíme šetřit.
Nemáme žádné "firemní"
telefony.
4. za kvalitní služby finanční
poplatky
5. Nevím, co jsou cloudové
služby.
6. konektivita není vždy
zaručena

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

poplatky za mobilní připojení
nutnost rychlého připojení
závislost na internetu
nebezpečí zneužití dat (2x)
data nejsou zajištěna
možnost ztráty dat
bezpečnost dat
zabezpečení
Nemám čas.
bezpečnost (5x)
Nevim
nevím (12x)
Nevím
nevim (3x)
ne
- (4x)

Bohužel mnoho z těchto odpovědí ukazuje opět na celkově nízkou znalost
problematiky. Je totiž také důležité vědět, zda poskytovatel cloudového řešení není
v ohrožení bankrotu či převzetí od jiné firmy. V dnešní překotné době na poli IT je
totiž velmi dobré vědět, zda i v takovém případě budou vaše data dostupná. Proto
je dobré si ověřit, zda by byla data subjektu dostupná ve formátu, který lze
importovat do aplikace nového poskytovatele.

K riziku ztráty dat – je důležité také vědět, co se s daty a službami stane v
případě nějaké nehody na straně poskytovatele. Určitě se vyhýbat řešením
postrádajícím schopnost replikace dat a aplikací, protože ty vystavují uživatele
ohromnému riziku. Zásadním se tak stává ověření, zda je poskytovatel schopen
provést kompletní obnovu a jak dlouho by taková obnova případně trvala.
Šifrování je efektivní, ale není to všelék, navíc někdy mohou šifrovací selhání
data úplně znehodnotit a i normální šifrování může zkomplikovat dostupnost.
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ZÁVĚR
Cílem bakalářské práce bylo zmapovat využití cloudových služeb v prostředí

managementu škol gymnaziálního typu na území hlavního města Prahy.
Významnou část tvoří rovněž charakteristika a srovnání potencionálních výhod
a nevýhod cloudových řešení. Práce také objasňuje, zda jsou cloud computing a
platformy od této technologie odvozené na takové úrovni, aby je bylo možné plně
využívat z pozice vedoucího pracovníka ve školách gymnaziálního typu, a ověřuje,
kdy je takové řešení vhodné.

Existenci cloudových řešení nelze opomíjet, protože se na poli výpočetní
techniky staly oprávněně pojmem. S politováním je však také nutné
konstatovat, že rozšíření cloudových služeb má bohužel při současné míře
povědomí ve školách gymnaziálního typu poměrně malou šanci na úspěch. Je
více než zřejmé, že poskytovatelé cloudových řešení nedokážou totiž příliš
vzbudit zájem a ukázat hodnověrné funkcionality k řešení důležitých problémů,
které přináší praxe vedoucím pracovníkům škol gymnaziálního typu. Ti pak
většinou objevují funkce cloud computingu buď zprostředkovaně díky IT
oddělení, nebo postupně sami.
Výsledky výzkumu ukázaly, že v současnosti jsou vedoucí pracovníci
pravděpodobně více než vytíženi jinými úkoly, než aby sledovali „nějaká
cloudová řešení“ a jejich nepřeberné možnosti. A to je škoda, protože studenti
jejich škol jsou pak mnohdy v technologiích o krok napřed… Proč tedy
nenačerpat znalosti a inspiraci třeba právě i od studentů a více znalosti a
dovednosti, třeba právě za použití cloudových řešení, nesdílet? Právě škola, a o
to více střední, by měla přeci být „učící se institucí“ a v naplňování tohoto cíle
jsou právě potenciál a perspektiva cloud computingu obrovské.
Není třeba se zbytečně obávat z hlediska bezpečnosti, cloud i v této
oblasti poskytuje řadu výhod. Cloudové služby umožňují přistupovat k
souborům vzdáleně, přes webové rozhraní a pro přihlášení do služby probíhá
autorizace nejčastěji pomocí jména a hesla a případně ověřovacího kódu, který
je zaslán přes SMS, email, nebo vygenerován speciální aplikací, například i v
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mobilním zařízení. Tyto klady však objektivně vyvažují i jistá negativa,
uživatel se do jisté míry vzdává (minimálně pocitově) kontroly nad svými daty,
proto je na tomto místě ještě jednou třeba zdůraznit potřebu celý proces
implementace

řádně

ošetřit

v rámci

smluvního

vztahu

s eventuálním

poskytovatelem cloudového řešení.
V analytické části došlo k nastínění možností využití a rozboru
funkcionalit konkrétního cloudového řešení – zvoleno bylo řešení od
společnosti Google, leadera na poli cloudových řešení a technologického
pokroku v odvětví Internetu a komunikací obecně. Je však zcela zřejmé, že
podobné zúžení pohledu je čistě oborové, nelze očekávat, že by většina škol
gymnaziálního typu využila všech možností, které současná cloudová řešení
nabízí.
Žádná z analyzovaných služeb a technologií navíc nepotřebuje ke svému
chodu žádný specifický hardware a dle provedeného výzkumu by na mnoha
školách neznamenala jejich implementace větší finanční výdaje, než které
v současné době stejně mají – naopak, u většiny respondentů by vedla
k prokazatelným a nezanedbatelným úsporám. I toto kritérium bylo podstatné
při výběru technologií od společnosti Google k bližší analýze. Není však nutné
se orientovat jen tam, řešení od Microsoftu nabízí takřka identické možnosti.
Vedoucím pracovníkům se tak otevírá na poli cloud computingu neustále nový
prostor pro efektivní využití jejich IT a zvyšování kvality řízení.
Stanovených cílů se podařilo vzhledem k rozsahu bakalářské práce
dosáhnout. Cloud computing byl zasazen do kontextu relevantních pojmů
v oblasti IT a podroben výzkumu a analýze z hlediska historie, očekávaného
vývoje a možností využití. Nakolik však bude možné i do budoucna narýsovat
dělicí čáry mezi pojmy SaaS, PaaS, IaaS? Bude možné rozeznat kontinuitu
myšlenek a témat procházející cloudovými řešeními? K jakým změnám dojde v
průběhu dalších let překotného vývoje? Nakolik navazují existující cloudová
řešení na dřívější formy a principy? Toto jsou některé z dalších aktuálních
otázek, na které je ještě možno hledat odpovědi v dalším výzkumu.

50

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ
1. AMAZON Web Services USA Regions and endpoints [online]. USA:
AWS, 2014, [cit. 2014-02-16].
Dostupné
na
WWW:
<http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande.html>.
2. BUBENÍČEK, Jan. Využitelnost cloud computingových systémů pro
řízení projektů [online]. 2012. Diplomová práce. Vysoká škola
ekonomická v Praze. Vedoucí práce Václav Oškrdal. Dostupné z:
http://theses.cz/id/25bllp/
3. CREESE, G. SaaS vs. Software: The Pros and Cons of SaaS Pricing
[online]. USA: Gartner, 2010. [cit. 2014-02-10] Dostupné na WWW:
<http://blogs.gartner.com/guy-creese/2010/05/24/saas-vssoftware-thepros-and-cons-of-saas-pricing/>.
4. ČÍŽEK J. Je to oficiální: SkyDrive se mění na OneDrive:[online].
© Mladá fronta a. s.., 2014. [cit. 2014-02-13] Dostupné na WWW:
<http://www.zive.cz/bleskovky/je-to-oficialni-skydrive-se-meni-naonedrive/sc-4-a-172239/default.aspx>.
5. DROPBOX. How do I claim my free space for a mobile promotion?
[online]. USA: Dropbox, 2014. [cit. 2014-02-15] Dostupné na WWW:
< https://www.dropbox.com/help/409/en/>.
6. DUPRE, F. Utility (Cloud) Computing…Flashback to 1961 Prof. John
McCarthy [online]. Life in the Cloud, Living with Cloud Computing,
2008,
[cit.
2014-02-06].
Dostupné
na
WWW:
<http://computinginthecloud.wordpress.com/2008/09/25/utility-cloudcomputingflashback-to-1961-prof-john-mccarthy/>.
7. HANSON, K. Virtual Private Cloud Computing vs. Public Cloud
Computing. Cloud computing journal [online]. 5. 4. 2012
(cit. 27. 10. 2012). Dostupné z http://cloudcomputing.syscon.com/node/2230961
8. HOGAN, M. FANG, L. NIST Cloud Computing Standards Roadmap.
Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2011, s.
18. NIST Special Publication 500-291.
9. IDC Corporate USA IDC Cloud – An IDC Four Pillar Research Area
[online].
Framingham
USA:
IDC
Corporate,
2014,
[cit.
2014-02-05].
Dostupné
na
WWW:
<http://www.idc.com/prodserv/FourPillars/Cloud/index.jsp>.

51

10. JANSA, Lukáš a OTEVŘEL, Petr. Softwarové právo: praktický
průvodce právní problematikou v IT. Vyd. 1. Brno: Computer Press,
2011. 340 s. ISBN 978-80-251-3458-0.
11. KOCIÁN, Filip. Využití Cloud computingu pro neziskové organizace
[online]. 2013. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická
fakulta.
Vedoucí
práce
Jan
Zikuška.
Dostupné
z:
http://theses.cz/id/f9dovi/
12. KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta a TOPOLOVÁ, Ivana.
Microsoft Office 365: systém sjednocené komunikace. Praha:
Oeconomica, ©2012. 195 s. Manažerská informatika. ISBN 978-80245-1894-7.
13. KUBEŠ R. Microsoft zpřístupňuje novou cloudovou službu Power BI
[online]. © Burda Praha, spol. s r.o., 2014. [cit. 2014-02-28] Dostupné
na
WWW:
<http://www.chip.cz/novinky/microsoft-zpristupnujenovou-cloudovou-sluzbu-power-bi/>
14. LACKO, Ľuboslav. Osobní cloud pro domácí podnikání a malé firmy.
1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 270 s. ISBN 978-80-251-3744-4.
15. MEDIAPLANET Cloud computing [online]. Praha: MEDIAPLANET
Czech s.r.o., komerční příloha Lidových novin, 2013,
[cit.
2014-02-02].
Dostupné
na
WWW:
<http://doc.mediaplanet.com/all_projects/13204.pdf>.
16. MEJSTŘÍK, Michal, ed. Rámec Strategie konkurenceschopnosti. 1. upr.
vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, Národní ekonomická rada
vlády (NERV), 2011. 307 s. ISBN 978-80-7440-050-6.
17. MELL, P. GRANCE, T. The NIST Definition of Cloud Computing.
Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2012.
NIST Special Publication 800-146.
18. Microsoft Corporation USA Architecture Strategies for Catching the
Long Tail [online]. USA: Microsoft Corporation, 2006,
[cit. 2014-02-06].
Dostupné
na
WWW:
<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479069.aspx>.

52

19. PROACT CZECH REPUBLIC s.r.o. Havárie IS vyřadí polovinu firem
z provozu na několik dní. : [online]. © Proact Czech Republic s.r.o.,
2011.
[cit.
2014-02-15]
Dostupné
na
WWW:<http://www.itpoint.cz/proact/clanky/?i=havarie-is-vyradipolovinu-firem-z-provozu-na-nekolik-dni-7613>
20. RAKUŠAN, V. Google APPS v procesu tvorby ŠVP; vedoucí práce Petr
Svoboda ; oponent práce Jaroslav Kalous. Praha : Univerzita Karlova v
Praze, 2012. 124 s., [41] s. příl. : il.
21. ROSMAN, Pavel a BUŘITA, Ladislav. Informatika pro ekonomy a
manažery. Vyd. 2., upr. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010.
243 s. ISBN 978-80-7318-934-1.
22. RYCHLÍK, Jan, ed. Cloudy a cloudová řešení: sborník příspěvků ke
konferenci: Špindlerův Mlýn 3. - 4. 6.2013. 1. vyd. V Plzni:
Západočeská univerzita, 2013. 59 s. ISBN 978-80-261-0254-0.
23. SALESFORCE.COM USA Get the world's #1 sales application, Sales
Cloud [online]. USA: salesforce.com, 2014, [cit. 2014-02-06].
Dostupné na WWW: <http://www.salesforce.com/crm/editionspricing.jsp>.
24. SMITH, D. M. Hype Cycle for Cloud Computing, 2011. Stamford,
USA: Gartner, Inc., 2011. ID Number: G00214915.
25. SOSINSKY, B. Cloud Computing Bible. 1st pub. Indianapolis, Indiana,
USA:
Wiley
Publishing,
Inc.,
2011.
ISBN 978-0-470-90356-8.
26. Trendy a inovace informačních systémů vysokých škol: sborník
příspěvků ke konferenci: Srní 10. - 11. 5.2010. 1. vyd. V Plzni:
Západočeská univerzita, 2010. 84 s. ISBN 978-80-7043-892-3.
27. VELTE, Anthony T., VELTE, Toby J. a ELSENPETER, Robert C.
Cloud Computing: praktický průvodce. Vyd. 1. Brno: Computer Press,
2011. 344 s. ISBN 978-80-251-3333-0.
28. VOLENA, Karel. Cloud Computing? [online]. 2013. Bakalářská práce.
Bankovní institut vysoká škola, Bankovní institut vysoká škola.
Vedoucí
práce
Vladimír
Beneš.
Dostupné
z:
http://is.bivs.cz/th/19396/bivs_b/

53

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ
SEZNAM OBRÁZKŮ
OBRÁZEK 1: PŘÍKLADY POSKYTOVANÝCH CLOUDOVÝCH SLUŽEB ...................... 14
OBRÁZEK 2: POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA INFRASTRUKTURU IT ............................... 16
OBRÁZEK 3: ŘEŠENÍ GOOGLE APPS PRO VZDĚLÁVÁNÍ .............................................. 32

SEZNAM GRAFŮ A TABULEK
TABULKA 1: DEFINICE A DĚLENÍ CLOUD COMPUTINGU DLE NIST ......................... 12
GRAF + TABULKA 2 – NÁKLADY NA KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE ........................... 36
GRAF + TABULKA 3 – NÁKLADY NA SPRÁVU DAT ...................................................... 37
GRAF + TABULKA 4 – POVĚDOMÍ O CLOUD COMPUTINGU ....................................... 38
GRAF + TABULKA 5 – CLOUDOVÁ ÚLOŽIŠTĚ ................................................................ 39
GRAF + TABULKA 6 – CLOUDOVÉ SLUŽBY .................................................................... 41
GRAF + TABULKA 7 – PREFERENCE SLUŽEB ................................................................. 43
GRAF + TABULKA 8 – ZABEZPEČENÍ CLOUDU .............................................................. 44
GRAF + TABULKA 9 – VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PŘI VÝKONU VEDOUCÍ FUNKCE .......... 45

54

SEZNAM PŘÍLOH
PŘÍLOHA A – DOTAZNÍK ....................................................................................................... I
PŘÍLOHA B – E-MAILOVÁ POZVÁNKA K ÚČASTI NA VÝZKUMU ..............................IV

55

PŘÍLOHY
Příloha A – Dotazník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi Vás pozdravit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který
bude následně využit při tvorbě mé závěrečné práce Perspektivy cloud
computingu v prostředí školského managementu škol gymnaziálního typu
k zakončení studia Školského managementu.
Výsledky zůstanou samozřejmě zcela anonymní.
S pozdravem
Mgr. Josef Hladík

1. Váš věk:
23. 20 - 30 let
24. 31 - 40 let
25. 41 - 50 let
26. 51 - 60 let
27. více než 60 let
2. Pohlaví:
 žena
 muž
3. Víte, jaké jsou roční náklady Vaší školy na kancelářský software?






Nevím, tohle řeší někdo jiný.
Používáme řešení zdarma / máme štědrého sponzora.
1 - 1 000 CZK
1 001 - 10 000 CZK
více než 10 000 CZK

4. Víte, jaké jsou roční náklady Vaší školy na správu uložených dat?






Nevím, tohle řeší někdo jiný.
Používáme řešení zdarma / máme štědrého sponzora.
1 - 1 000 CZK
1 001 - 10 000 CZK
více než 10 000 CZK

I

5. Víte, co znamená pojem "cloud computing"?
 Už jsem o tom slyšel/a.
 Tento pojem slyším poprvé.
 Tento pojem znám velmi dobře a vím přesně, co znamená.
6. Setkal/a jste se již s cloudovým úložištěm: (vybrat můžete i více či
žádnou z odpovědí)










Dropbox
SkyDrive
SurDoc
MEGA
Copy
Disk Google
Wuala
iCloud
Jiné:

7. Na Vaší škole se aktivně využívají v rámci školského managementu
služby: (vybrat můžete i více či žádnou z odpovědí)








Dropbox
Google Docs
SkyDrive
SugarSync
žádné, ani s tím nepočítáme
žádné, ale jejich nasazení po tomto průzkumu zvážím
Jiné:

8. Dávám přednost službám:
 Obecně placeným.
 Připlatím si rád za řešení od firmy, kterou preferuji.
 Obecně zdarma.
 Cloudové služby nepoužívám.
9. Citlivá data svěřená mimo vlastní úložiště jsou:
 zcela v bezpečí, klidně jim data svěřím
 nedostatečně chráněna, taková data jim nikdy nesvěřím
 nevím

II

10. Využíváte v rámci výkonu své funkce tablet či chytrý telefon?
 ano
 ne
11. V čem vidíte slabé stránky užívání takových zařízení napojených na
cloudové služby?

12. V čem vidíte silné stránky užívání takových zařízení napojených na
cloudové služby?


ZDROJ: Mgr. Josef Hladík PERSPEKTIVY CLOUD COMPUTINGU V
PROSTŘEDÍ ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU ŠKOL GYMNAZIÁLNÍHO
TYPU [online]. Praha: Survio, 2014, [cit. 2014-02-28].
Dostupné na WWW:
<http://www.survio.com/survey/w/K7M3R7F1S9A2Y3Q3K>.
III

Příloha B – E-mailová pozvánka k účasti na výzkumu

K rukám vedoucího pracovníka gymnázia
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi Vás pozdravit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku,
který bude následně využit při tvorbě závěrečné práce Perspektivy cloud
computingu v prostředí školského managementu škol gymnaziálního typu
k zakončení studia Školského managementu.
Dotazník vyplňte, prosím, co nejdříve. Nezabere Vám ani 10 minut.
Odkaz také zde:
http://www.survio.com/survey/w/K7M3R7F1S9A2Y3Q3K
Výsledky zůstanou samozřejmě zcela anonymní, v případě dalších
otázek mě neváhejte kontaktovat.
Předem Vám děkuji za Váš čas a přeji mnoho úspěchů!
S pozdravem
Mgr. Josef Hladík

IV

BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE
Jméno autora: Mgr. Josef Hladík
Obor:

Školský management

Forma studia: Kombinovaná
Název práce: PERSPEKTIVY

CLOUD

COMPUTINGU

V

PROSTŘEDÍ ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU ŠKOL
GYMNAZIÁLNÍHO TYPU
Rok:

2014

Počet stran bez příloh: 43
Celkový počet stran příloh: 4
Počet titulů české literatury a pramenů: 12
Počet titulů zahraniční literatury a pramenů: 4
Počet internetových zdrojů: 12
Vedoucí práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

V

