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Student popsal pět hlavních částí své diplomové práce. Nejprve definoval
cloud computing, následovalo představení PESTL analýzy a SWOT
analýzy a popis implementace MS Office 365 na FF. Předseda vyzval k
přečtení posudku vedoucí práce a oponenta. Vedoucí vysvětlila, že student
se tématu věnoval již od roku 2012, pozitivně hodnotila vypracovanou
rešerši a výběr podkladů, doporučuje hodnocení výborně. Oponent ze
svého posudku vybral nejpodstatnější body: pozitivně hodnotil úvod a
zpracování kontextových informací. Vytýká chybějící kritéria při výběru
systému a absenci popisu nasazení v knihovnách. Doporučuje hodnocení
velmi dobře. Oponent položil studentovi tři doplňující otázky. Student
vysvětlil, že se věnoval spíše abstraktnímu pohledu na téma, vzhledem k
tomu, že se jedná o první práci na toto téma. Další otázka se týkala
technologického zajištění, student vysvětluje, že nezkoumal detaily a
vycházel z reálných aplikací. Ing. Souček doplňuje informace o rychlosti
internetu na FF. Student nakonec přiznává, že je možné, že v této věci
nebyla formulace přesná. Student také upozornil na rychlý vývoj v této
oblasti. Ing. Souček byl zodpovědný za implementaci na FF, doplňuje tedy,
že cena uváděná v diplomové práci se vztahuje pouze na licence. Předseda
požádal studenta, aby opustil místnost. Komise diskutuje nad výslednou
známkou, nakonec se přiklání k hodnocení velmi dobře. Komise seznámila
studenta s hodnocením.
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