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CELKEM 72 bodů

Předložená diplomová práce se zabývá  využitím cloud computingu ve  státní  správě, informačních

institucích a knihovnách. Popisuje a analyzuje přínosy a problémy tohoto využívání.

    Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá technologií cloud computingu, popisuje

jeho základních vlastnosti a jeho vývoj. V úvodním (jinak dostačujícím) seznámení s historií dle mého

názoru chybí duchovní autor myšlenky terminálových řešení a agregace výpočetní kapacity Douglas

Engelbart (30. ledna 1925 - 2. července 2013).

    Druhá kapitola obsahuje PESTL analýzu vlivu makrookolí na potenciální využití cloud computingu v

institucích  veřejného  sektoru,  která  postihuje  politické,  ekonomické,  sociální,  technologické  a

legislativní  vlivy. V této  kapitole  je  třeba  vyzvednout  velmi  dobrou  kvalitu  částí  Politický  okruh,

Ekonomický okruh a Legislativní okruh. Obzvláště je třeba vyzdvihnout přínos části Legislativní okruh,

která  kromě  jiného  pojednává  o  smluvním  vztahu  mezi  poskytovatelem a  uživatelem cloudového

řešení  a  může tak  být  praktickým vodítkem pro  instituci  procházející  výběrem cloudového řešení.

V Technologickém okruhu  autor  deklaruje  připravenost  státní  správy  na  nástup  cloud  computingu

pouze na základě rychlosti připojení k internetu, která je dle autora na dobré úrovni. Tato část je také



na  rozdíl  od  předcházejících  nedostatečně  citačně  podchycena. Kvalitu  použitých  zdrojů  snižuje

použití  popularizačních  článků  (například  ihned.cz,  lupa.cz). Chybí  zásadní  zdroj  IEEE  Cloud

computing.  Kromě toho  jsou zde  zařazeny  certifikační  agentury  a  certifikáty,  které  patří  spíše  do

Legislativního okruhu.

    Třetí  kapitola  navazuje  analýzou  SWOT  zaměřenou  na  silné  a  slabé  stránky využití  cloud

computingu v institucích veřejného sektoru a rozebírající příležitosti a hrozby plynoucí z tohoto využití i

z vlivu  makrookolí.  Autor  zde  směšuje  silné  stránky  výhodné  pro  poskytovatele  a  silné  stránky

výhodné  pro  uživatele.  V části  kapitoly  3.7.4  Chybějící  zkušenosti  jsou  (stejně  jako  v celé  práci)

pominuty knihovny a jejich zkušenost s Discovery systémy provozovanými jako SaaS v cloudu.

    Čtvrtá kapitola obsahuje případovou studii na implementaci na FF UK. Informace o implementaci

jsou zde strukturovaně a přehledně podány. Jako velmi přínosnou vidím část popisující správu identit

a přístupů a možné problémy vzhledem k nasazení SSO.  

 

    V závěru autor rekapituluje obsah práce a znovu uvádí závěry plynoucí z jednotlivých kapitol. Tato

hodnocení jsou konzistentní a logicky správná. Občas se však uchyluje k obecným tvrzením (např.

cloud computing bude institucemi veřejného sektoru využíván stále více) bez uvedení kvantifikátorů

podporujících tuto predikci, i když samotný fakt nelze rozporovat.

 

    Diplomová  práce  je  doplněna  standardně  zpracovaným  seznamem  zkratek.  Pokud  však  autor

v úvodu zmiňuje, že práce je určena pro management veřejných institucí a má sloužit k seznámení s

problematikou, bylo by vhodné zkratky podrobněji rozvést a krátce objasnit princip SaaS, SOA, VM

apod. přímo v přehledu zkratek.  

 

    Celkově dobrou formální úroveň poněkud kazí několik překlepů/nejednotností,  jako například na

straně 11 „m8“ místo „má“, drobné stylistické neobratnosti, například na straně 13 „ pokrývá velice

široké spektrum“, nejednotnost používaných zkratek, například odkazy „VIZ KAP“ a „viz kapitola“ a

chybné číslování kapitoly na straně 78.

    Diplomová  práce  je  dobře  zpracována.  Hodnotím  ji  jak  po  stránce  obsahové,  tak  po  stránce

formální jako kvalitní, odpovídající požadavkům diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.

    

 

 

 

 

Otázky:

1)    Můžete upřesnit své tvrzení, že původně zadané téma se zaměřením na knihovny, informační

instituce a státní správu bylo omezující. V čem bylo omezující a jaké konkrétní instituce 

veřejného sektoru původní zadání nepokrývalo?

2)    Můžete zdůvodnit, proč považujete rychlost internetu za jedinou podmínku připravenosti 

státní správy na nástup cloud computingu? Skutečně pokládáte rychlost 256 kbit/s  spadající 

dle definice ČSÚ pod vysokorychlostní internet za dostatečnou pro přístup ke službám či 

dokumentům v cloudu?

3)    Zavádění Národního datového centra Státní tiskárnou cenin je největší současný projekt 

nasazování cloudových technologií ve veřejné správě ČR, v práci je zmíněn jedinou větou, 

nebylo by účelné na tomto příkladu vysvětlit význam a poukázat na slabé stránky zavádění 

cloud computingu ve státní správě?
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