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I. Základní	náležitosti listinné	podoby	práce:		

 Předložená	 diplomová práce	 s názvem	 Využití	 cloud	 computing	 na	 střední	 škole	 je	
tvořena	 98 stranami	 vlastního	 odborného	 textu doprovázeného	 obrazovými	
přílohami,	 grafy	dokumentujícími	výsledky	 realizovaného	výzkumu a poznámkovým	
aparátem.	 Na	odborný	text	navazuje	seznam použitých	informačních	zdrojů	v rozsahu	
6,5	 strany	a	6 stran přílohy.	Z	hlediska	počtu	stran	a	 celkového rozsahu	předložená	
práce	plně	odpovídá	stanoveným	požadavkům.

 Vzhledem	 k	 tomu,	 že	 práce	 obsahuje	 veškeré	 předepsané	 náležitosti	 (vnější	 desky,	
titulní	 list; zadání	 diplomního	 úkolu; podepsané	 prohlášení	 autora	 o	 samostatnosti,	
citování	a	nevyužití	práce	k jiným	účelům;	název	práce,	anotaci, jakož	i výčet	klíčových	
slov	v	 českém	a anglickém	 jazyce;	obsah;	 seznam	obrázků	a	 seznam	 tabulek;	 vlastní	
odborný	 text; seznam	 literatury	 a	 informačních	 zdrojů;	 prohlášení	 žadatele	
o nahlédnutí do	 listinné	 podoby	 práce	 před	 obhajobou	 a evidenční	 list	 žadatelů	
o nahlédnutí	do	listinné	podoby	práce),	je	možné	ji	hodnotit	po	formální	stránce	jako	
zcela	vyhovující	požadovaným	kritériím	stanoveným	pro	diplomovou	práci.

II. Obsah	a	odborná	úroveň	práce:	

 Hlavní	 cíl	 diplomové práce	 je	 vymezen	 v úvodní	 kapitole	 na	 str.	 11.	 Úvod	 obsahuje	
rovněž	výčet	a	obecnější charakteristiku	souvisejících	dílčích	cílů. Je	v něm	naznačeno	
i	 budoucí	 strukturované	 a	 formalizované	 rozpracování	 předmětné	 problematiky	
v následujících	kapitolách	s využitím	formulace	a	ověření	hypotéz,	jakož	i	předpoklad	
vyvození	závěrů	vyplývajících	z realizace	rozsáhlého	výzkumného	šetření.	Formulace	



hypotéz	 je	 součástí	 kapitoly	 3	 Pedagogický	 výzkum	 (konkrétně	 podkapitoly	
3.1 Metodika	 výzkumu).	 V této	 kapitole	 je	 komplexně	 charakterizován	 realizovaný	
výzkum	 vč.	 úvodního	 vymezení	 výzkumného	 problému,	 formulace	 hypotéz,	
charakteristiky	 výzkumného vzorku	 a	 nástroje,	 jakož	 i	 popisu	 analýzy	 a	 zpracování	
dat	 a	 testování	 hypotéz.	 Je	 otázkou,	 zda	 by	 nebylo	 v rámci	 větší	 přehlednosti	 práce	
vhodné	 umístit	 seznam	 výzkumných	 problémů	 a	 stanovených	 hypotéz	 rovněž	
k hlavnímu	cíli,	jak	bývá	v pracích	tohoto	typu	zvykem.	V aktuálním	umístění	se	výčet	
výzkumných	 problémů	 a	 stanovených	 hypotéz	 poněkud	 ztrácí	 za	 předchozími	
kapitolami	 obsahujícími	 vysvětlení	 a	 definice	 pojmu	 cloud	 computing	 a	 analýzu	
možností	využití	cloud	computingu na	střední	škole.

 Práce	 sestává z teoretické	 a	 praktické	 části.	 Obě	 části	 na	 sebe	 logicky	 navazují,	
rozsáhlá	teoretická	část	je	východiskem	pro	část	praktickou.	
V	teoretické	části	jsou	vymezeny	a	definovány	klíčové	pojmy	sledované	oblasti	a	dále	
podrobně	analyzovány	možnosti	využití	cloud	computingu na	střední	škole.	Obsahová	
složka	teoretické	části	práce zcela odpovídá	očekávání	oponenta	vůči	náplni	a	kvalitě	
textu	diplomové práce	zabývající	se	danou	problematikou.	
Kladné	hodnocení	si	zaslouží	zejména	důkladný	popis	a	rozbor	dopadů	implementace	
cloudových	řešení	do	prostředí	vzdělávacích	institucí	obsahující	konkrétní	doporučení	
a	 návrhy.	 Z pohledu	oponenta	 by	 bylo	 vhodné	 ještě	 více	 prohloubit	 texty	 obsahující	
porovnání	 kladů	 a	 záporů	 cloud	 computingu a	 stejně	 tak	 odstavce	 zabývající	 se	
rozborem	bezpečnostních	 aspektů	 cloudových	 řešení	 s cílem	předložit	 čtenáři	 práce	
širší	 spektrum	 argumentů	 pro	 (anebo naopak proti) využívání	 cloud	 computingu	
ve vzdělávací	sféře.
Praktickou část	práce	je	možno	rozdělit	na	dvě	dílčí	součásti,	přičemž	náplní	první	je	
rozsáhlý	 pedagogický	 výzkum	 založený	 především	na	 dotazníkovém	 šetření	 s účastí	
značně	 vysokého	 počtu	 aktivně	 spolupracujících	 respondentů	 (přes	 500	 z více,	 než	
1200	 oslovených	 škol).	 Druhou	 dílčí	 součástí	 je	 návrh	 komplexního	 řešení	 využití	
cloud	 computingu	 na střední	 škole	 opírající	 se	 jednak	 o	 multikriteriální	 analýzu	
dostupných	 využitelných	 prostředí	 a	 dále	 pak	 o	 zkušenosti	 autora	 vyplývající	
z pilotního	 nasazení	 některých	 z navrhovaných	 řešení	 v praxi	 v prostředí	 reálné	
střední	 školy.	 V rámci	 obou	 dílčích	 součástí	 praktické	 části	 předkládané	 diplomové	
práce	 je	 třeba	 vysoce	 kladně	 hodnotit	 precizní	 metodologické	 uchopení	 předmětné	
problematiky	 založené	 na	 využití	 kvantitativního	 přístupu	 (u	 pedagogického	
výzkumu)	 a	 kombinace	 kvalitativního	 přístupu	 s kvantitativním	 (v	 případě	 návrhu
komplexního	řešení	využití	cloud	computingu	na střední	škole).
Připomínky	oponenta	k praktické	části	práce	nejsou	zásadní	a	 týkají	se	pouze	druhé	
dílčí	součásti	tohoto	úseku	práce:
- Multikriteriální	 analýza	 využitá	 k porovnání	 dvou	 nejvýznamnějších	 u	 nás	

dostupných	cloudových	řešení	pro	školy	se	jeví	být	oponentovi	dobře	připravena	
a	 rozmyšlena.	 Z textu	 práce	 však	 není	 zcela	 zřejmě,	 jak	 a	 kým,	 resp.	 s jakým	
případným	 vzorkem	 respondentů	 byla	 realizována.	 Z textu (a	 poznámkového	
aparátu) spíše	 vyznívá,	 že	 tuto	 analýzu	 zpracovával	 autor	 převážně	 metodou	
primární	 nebo	 sekundární	 analýzy	 dostupných	 dat	 ze	 zdrojů	 jiných,	 než	 byl	 jím	
realizovaný	pedagogický	výzkum.	Některé	části	multikriteriální	analýzy	se	však	na	
výzkum	odvolávají	 a	odkazují	na	data získaná	 v tomto	výzkumu	 (např.	 rozšíření	
nabízené	cloudové	platformy mezi	uživateli).	U	některých	kritérií	pak	není	zřejmé,	
zda	autor	vychází	z externích	dat,	dat	pocházejících	z jím	realizovaného	výzkumu	
anebo	 z vlastního	 individuálního	 úsudku	 – toto	 se	 týká	 zejména	 kritéria	
„uživatelské	 rozhraní“.	 Speciálně	 toto	 kritérium	 a	 jeho	 ohodnocení	 v rámci	



multikriteriální	 analýzy	 považuje	 oponent	 za	 problematické	 a	 ze	 strany	
případných	 dalších	 posuzovatelů	 práce	 ev.	 napadnutelné,	 a to	 proto,	 že	 z textu	
práce	 není	 úplně	 zřejmé,	 na	 základě	 jakých	 dat	 byl	 zformulován	 příslušný	
výsledek	(a	to	i	přesto,	že	se	s ním	v zásadě	oponent	ztotožňuje).	

- Pro	účely	argumentačně	silnější	opory	předkládaného	návrhu komplexního	řešení	
využití	cloud	computingu na	střední	 škole	by	 se	oponent	přimlouval	za	realizaci	
systematického	 cíleného	 pilotního	 nasazení	 daných	 řešení	 v reálném	 prostředí,	
a to	nejlépe	ve	formě	umožňující	srovnání	obou	zmiňovaných	platforem.	Součástí	
praktické	části	práce	by	tak	mohla být	např.	kvalitativní	analýza	nasazení	on-line	
textových	nástrojů či	jiných	aplikací v prostředí	GAFE	a	OneDrive	u	jedné	skupiny	
uživatelů	vždy	z určitého	segmentu	středoškolské	instituce	(studenti,	pedagogové,	
administrativní	 a	 provozní	 zaměstnanci,	 vedení	 školy).	 Doplňující	 výzkumné	
šetření	 ve	 formě	 např.	 případové	 studie	 by	 vhodně	 doplnilo	 realizovanou	
multikriteriální	analýzu	 i	další	 informační	východiska,	která	autor	využil	 (osobní	
zkušenosti	 s prostředím	 GAFE	 na	 střední	 škole,	 na	 níž	 působí).	 Je	 však	 nutno	
poznamenat,	 že	 realizace	 takového	 šetření	 – jakkoliv	 by	 bylo	 pro	 argumentační	
podporu	výsledků	užitečné	– by	značně	zvětšila	rozsah	práce	a	významně	by	byl	
jeho	provedením	překročen	rámec	stanovených	cílů.

 Zvolené	metody	řešení – tedy	metodiku	realizovaného	pedagogického	výzkumu	– lze	
považovat	 za	 adekvátní pro	 diplomovou	 práci a	 je	 možné	 konstatovat,	 že	 jsou	
ve shodě	 se	 stanoveným	 cílem a	 vedou	 k získání dostatečného	 množství dat
umožňujících	po	jejich	vyhodnocení	formulaci	závěrů	práce.	

 S	odbornou	terminologií	pracuje	autor na	úrovni	odpovídající	charakteru	práce.

III. Výsledky	a	přínos	práce	

 S ohledem	 na	 míru	 implementace	 různých	 prostředků	 ICT	 do	 vzdělávací	 sféry,	
rozmanitost	dostupných	variant	řešení,	snahu	o	smysluplné	využívání	technologií	při	
naplňování	 vzdělávacích	 cílů,	 jakož	 i	 snahy	 o	 co	 nejefektivnější	 využití	 finančních	
prostředků	vynakládaných	na	ICT	na	školách, lze	považovat	sledované	téma	za	vysoce	
aktuální.	 Práce	 zabývající	 se	 problematikou	 využití	 cloudových	 nástrojů ve	 školní
praxi	 má	 své	 opodstatnění	 a	 vytvoření	 práce	 s tímto	 zaměřením	 lze pokládat
za užitečný počin s možným	potenciálem	reálné	využitelnosti	ve	školní	praxi.	

 Text	diplomové	práce	je	v	aktuální	podobě	dobře	využitelný v praxi	jako	podkladový	
materiál pro	 instituce	 nebo	 jednotlivce	 zvažující	 reálné	 nasazení	 cloudového	 řešení	
do prostředí	 školy.	 Poskytuje	 dostatečné	 množství	 informací	 pro	 uskutečnění	
klíčových	rozhodnutí	vedoucích	k testování,	zkušebnímu	provozu	nebo	plnohodnotné	
implementaci	 daného	 řešení.	 Pro	 pedagogickou	 teorii	 je	 práce	 v této	 podobě
východiskem	 dalšího	 studia	 předmětné	 problematiky. Další	 zajímavé	 výsledky	 by	
v dané	oblasti	přinesla	 zejména	případná realizace pilotního	nasazení	obou	hlavních	
dostupných	 cloudových řešení	 ve škole	 doprovázená	 odpovídajícím	 pedagogickým
výzkumem.

 Stanovený cíl	práce	byl	splněn a	úkoly	vytyčené	v úvodu	diplomové práce	autor	řešil	
samostatně	 s	 využitím	 informačních	 zdrojů	 uvedených	 v	 práci.	 Případné	 dílčí	
nedostatky,	 které	 oponent	 zmiňuje	 v	 tomto	 posudku,	 nemají	 v žádném	 případě	 vliv	
na celkový	výsledek	práce a	její	kladné	hodnocení.



IV. Zpracování

 Diplomová práce	 je	 po	 obsahové	 stránce	 uspořádaná	 logicky	 a	 systematicky.	
Jednotlivé	části	na	sebe	navazují	a	tvoří	ucelený	výstup.

 Formální	 a	 typografické	 zpracování	 odpovídá	 standardům.	 Práce	 je	 ve	 shodě	
s normami	stanovenými	pro	úpravu	elektronického	textu a	tvorbu	diplomové	práce.	

 Seznam	 informačních	 zdrojů,	 jakož	 i	 citace	 a	 odkazy	 na	 prameny	 odpovídají	 platné	
normě ČSN	ISO	690.

 Předkládaná	práce	je	psána	srozumitelně,	poutavě	a	čtivě.	Obsahuje jen	malé	množství
chyb	a	prohřešků	vůči	gramatickým	a	pravopisným	pravidlům, stylistickým zásadám	
či	logické	stavbě	textu (např.	str.	47	– „Pro	vlastní	práci	byly data	následně	zpracovány	
v aplikaci…“	místo	„data	byla	zpracována“).

V. Další	vyjádření,	komentáře	a připomínky	oponenta:

---

VI. Případné	otázky	pro	obhajobu a	náměty	do	diskuze:

 Lze	 předpokládat,	 že	 cloudové prostředí – konkrétně	 GAFE	 (Google	 Apps	 For	
Education) – může	být	při nasazení	ve	školách	plnohodnotnou	alternativou	tradičním	
řešením	 postaveným	 na	 využívání	 kombinace standardního	 operačního	 systému
a do něj	 instalovaného	 aplikačního	 softwaru?	 Pokuste	 se	 na	 konkrétních	 příkladech	
z praxe	 dokumentovat	 komplexní	 nebo	 jen	 segmentové	 uplatnění	 tohoto	 řešení	
v různých	sférách	života	školy,	ve	kterých	se	využívají	 ICT	(např. správa	a	využívání	
souborů	 a	 složek, výuka	 informatických	 předmětů,	 výuka	 dalších	 předmětů,	 práce	
s informacemi,	administrativa	– školní	matrika,	účetnictví	apod.).

 Je	 možné	 Vámi	 navržený	 model	 komplexního	 řešení	 využití	 cloud	 computingu	
na střední	 škole	 uplatnit	 rovněž	 na	 škole	 nižšího	 stupně?	 Za	 jakých	 okolností	
a s jakými	případnými	modifikacemi?	

VII. Celková	úroveň	práce:

Předkládaná	 diplomová práce	 splňuje	 požadavky,	 které	 jsou	 kladeny	 na	 tento	 typ	
závěrečné	 práce.	 S	 ohledem	na	 obsah	 práce, výsledky	 realizovaného	pedagogického	
výzkumu	a	předložený	návrh	komplexního	řešení	využití	cloud	computingu	na střední	
škole je	 možno	 konstatovat,	 že	 stanovený	 cíl	 byl	 splněn	 a	 předloženou	 práci	 lze	
považovat	za zdařilou	a vhodnou	k	obhájení.

Práci	doporučuji	uznat jako	práci	diplomovou.

Navrhuji	hodnocení	práce	stupněm:

V Praze	dne: 15.	5.	2016

……………………………………
                 podpis 


