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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Práce splňuje všechny základní formální náležitosti práce. Obsahuje všechny povinné části, tj. titulní 

list, podepsané prohlášení autora o samostatnosti, abstrakt v českém i anglickém jazyce, včetně 

klíčových slov, obsahu a seznamu informačních zdrojů. Samotná práce je rozpracovaná na 97 

stranách, přičemž je rozdělena na tři části: teoretická část práce, výzkumné šetření a návrh 

komplexního řešení využití cloud computingu pro střední školu. Student v práci využívá přes 100 

informačních zdrojů a to odborných i „praktických“, včetně cizojazyčných.  

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Cíle práce jsou relevantně vymezeny v Úvodu, s. 11. Autor pro naplnění hlavního cíle a cílů dílčích 

využívá adekvátní metody, tj. analýzu informačních zdrojů se zaměřením na možnosti využití cloud 

computingu na střední škole z pohledu žáka a učitele, dotazníkové šetření s orientací na současný 

stav využívání cloud computingu pracovníky školy. Následně navrhuje využití cloud computingu na 

střední škole. Postup řešení je v součinnosti se zadáním práce. 

Teoretická část z hlediska podrobnosti jde dokonce do větší hloubky, než by se dle zadání práce 

očekávalo. Jedinou výtkou v tomto ohledu by se mohlo zdát, že nečerpá příkladů z českého 

prostředí, avšak na druhou stranu v tuto chvíli neexistuje ucelený koncepční materiál tohoto typu. 

Popis cloudových služeb a aplikací využitelných ve školním prostředí (kap. 2.4) je příliš rozsáhlý 

a rozčleněný na malé podkapitoly, takže v nich práce trochu ztrácí dynamiku. Na druhou stranu se 

jedná o analýzu možností, které se pro školy naskýtají. Největším přínosem jsou příklady aplikací 

pro podporu výuky. 



Ve výzkumném šetření student pracuje přesně dle náležitostí pro dotazníkové šetření, stanovuje 

výzkumný problém, dílčí problémy, z nichž vyvozuje hypotézy. Následně je v práci proveden 

rozbor každé otázky dotazníku, což vhledem k počtu otázek může působit zdlouhavým dojmem. 

Na druhou stranu autor získává podrobný rozbor respondentů dle osmi stanovených kategorií. 

Výsledky výzkumného šetření jsou shrnuty v kap. 3.2.9, kde si autor dokonce uvědomuje některých 

chyb, které mohou zkreslit výzkumné šetření. Následně je provedeno testování hypotéz a jejich 

diskuze. Student si je vědom toho, že z tohoto dotazníku je možné vysledovat další vztahy, avšak 

limitující je rozsah diplomové práce (s. 75). 

Poslední část práce je samotný návrh komplexního řešení cloud computingu na střední škole, kdy 

student čerpá i ze své školní praxe a návrh v současnosti prakticky testuje. Pro výběr platformy volí 

multikriteriální analýzu, z které následně volí nasazení Google Apps. Následně jsou velmi podrobně 

popsány Google Apps for Education (kap. 4.2). Tuto kapitolu považuji za nadbytečnou v takovém 

rozsahu. Vzhledem k velkému množství dat uvedených v této kapitole je alespoň v orientaci 

nápomocná myšlenková mapa vytvořená autorem.  Student popisuje přesný postup implementace 

Google Apps a návrh využití služeb z pohledu žáka, vyučujícího, ICT metodika, provozního 

zaměstnance a vedoucího pracovníka. 

Student prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. V práci 

se nevyskytují věcné chyby a úroveň odborného vyjadřování je na vysoké úrovni. Student využívá 

adekvátní odbornou terminologii.  

 
III. Výsledky a přínos práce  

Práce se zabývá aktuálním tématem a přináší ucelený pohled na cloud computing z hlediska 
jeho využívání na střední škole. Návrh komplexního řešení je přenositelný a využitelný i jako 
metodický materiál pro implementaci cloud computingu na střední škole. 
V práci je absolutní soulad mezi zadáním práce a obsahem. V závěru autor reflektuje všechny 
stanovené cíle a jejich dosažení. 
 
 
IV. Zpracování 

Práce je přehledná a logicky uspořádaná. Autor prokazuje, že dovede vhodně pracovat 
s informačními zdroji a to jak odbornými, tak prakticky orientovanými.  

Úroveň stylistického a jazykového zpracování je na vysoké úrovni. Práce je z grafického 
a formálního pohledu na velmi dobré úrovni.  

Z typografického hlediska se chyby vyskytují v kap. 3.2 Analýza získaných dat a jsou 
způsobeny množstvím grafických prvků, které se v kapitole vyskytují v souvislosti s tím, jak 
je provedena interpretace dat ve svázanosti s grafickým popisem. 

Práci by mohla být vytčena její délka (a to zejména kap. 2.4 a 4.2), avšak v souhrnu všech 
popisovaných skutečností, tvoří práce ucelený pohled na danou problematiku. 

 

V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 
 

1. Na jaké největší problémy jste při implementaci služeb Google Apps for Education 
narazil, jak z pohledu technického, tak z hlediska lidského faktoru? 

2. Jak funguje v praxi (v současnosti) Vámi navrhovaný model cloud computingu na 
střední škole, kde vyučujete? 



VI. Celková úroveň práce:  

Práce je na vynikající úrovni: obsahuje všechny formální prvky, zcela naplňuje zadání práce, 
z hlediska stylistického i jazykového zpracování je na vysoké úrovni, po obsahové stránce 
v teoretické, výzkumné i návrhové části je logicky vystavěna. Práce se zabývá aktuálním 
tématem a může být přínosem pro střední školy, které uvažují o zavádění cloud computingu. 

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci diplomovou. 
 
 
V Praze, 16. 5. 2016 
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