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Úvod 

Neodmyslitelnou součástí moderní společnosti se staly digitální technologie, které mají 

nezanedbatelný dopad na chod podniků, firem a institucí, ale i na každodenní život 

běžných uživatelů. Jedním z výrazných trendů současnosti v oblasti IT je bezesporu 

cloud computing. Tato technologie nabízí filozoficky zcela jiný přístup k využívání IT 

prostředků oproti zažitým praktikám a nabízí celou řadu možností a výhod. Cloud 

computing postupně nachází své uplatnění mimo jiné i ve vzdělávání. 

Na střední škole, kde autor působí jako učitel předmětu Informační a komunikační 

technologie, mají pracovníci zatím pouze dílčí zkušenosti s využíváním některých 

cloudových aplikací a služeb. Škola však postrádá ucelenou koncepci využití možností, 

které cloud computing nabízí. Prvotním motivem autora pro výběr tématu diplomové 

práce byla snaha prozkoumat možnosti cloud computingu a zjistit, v jaké podobě 

a rozsahu by mohl přínosem pro jeho školu.  

Práce se zabývá možnostmi využití cloud computingu v prostředí střední školy. 

Hlavním cílem práce je navržení komplexního řešení využití cloud computingu pro 

střední školu. Naplnění hlavního cíle bude dosaženo na základě realizování dílčích cílů. 

Prvním z nich je analýza možností využití cloud computingu na střední škole z pohledu 

žáka i učitele na základě prostudovaných informačních zdrojů. Dalším dílčím cílem je 

pedagogický výzkum zaměřený na současný stav využívání cloud computingu 

pracovníky střední školy. Posledním dílčím cílem je shrnutí výsledků práce 

a zformulování doporučení pro praxi a výzkum. 

Samotná práce obsahuje teoretický úvod do problematiky cloud computingu, včetně 

jeho historie, charakteristických znaků i výhod a nevýhod. Na základě analýzy jsou 

v práci zpracovány přínosy cloud computingu pro vzdělávací instituce, dále doporučení, 

návrhy a postupy pro nasazení cloud computingu ve školním prostředí. Následuje 

přehled cloudových služeb a aplikací využitelných ve školním prostředí. Součástí práce 

je pedagogický výzkum realizovaný formou dotazníkového šetření zaměřeného na 

zmapování současného stavu využití cloud computingu v prostředí střední školy. 

Stěžejní část práce je věnována volbě vhodné cloudové platformy pro školní prostředí, 

obsahuje popis vybrané cloudové služby včetně postupu implementace a předkládá 

návrh na využití vybrané platformy z pohledu učitele, žáka, ICT koordinátora/metodika, 

provozního zaměstnance a vedoucího pracovníka. 
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Očekávaným přínosem práce je rozšíření povědomí o cloud computingu zvláště 

v prostředí vzdělávacích institucí a také zmapování současného stavu využití cloud 

computingu ze strany pracovníků středních škol v České republice. Návrh komplexního 

řešení by mohl posloužit jako inspirace pro školy uvažující o nasazení cloudových 

služeb. 
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1 Vysvětlení a definice pojmu cloud computing 

Cloud computing představuje způsob využívání informačních a komunikačních 

technologií, při němž jsou zdroje, software a data nabízeny v podobě služeb, ke kterým 

uživatelé přistupují prostřednictvím internetu s využitím počítačů nebo mobilních 

zařízení.
1,2,3

 

1.1 Definice pojmu cloud computing 

Americký Národní institut pro standardy a technologie (NIST) definuje cloud 

computing ve svém metodickém dokumentu „The NIST Definition of Cloud 

Computing“ pomocí pěti základních znaků, tří distribučních modelů a čtyř modelů 

nasazení (viz obr. 1). Samotná definice cloud computingu ve zmiňovaném dokumentu 

zní takto (2011): 

„Cloud computing je model (využití informačních technologií, pozn. autora) umožňující 

odkudkoliv pohodlně a na vyžádání přistupovat prostřednictvím sítě ke sdílenému fondu 

konfigurovatelných výpočetních zdrojů (jako jsou například sítě, servery, datová 

úložiště, aplikace a služby). Tyto zdroje mohou být snadno a rychle poskytovány 

a uvolňovány s minimálním úsilím potřebným pro správu a bez nutnosti interakce 

s poskytovatelem služeb.“ 
4
 

                                                 
1
 GOVERNMENT OF ALBERTA. Cloud Computing [online]. Government of Alberta, 2013 [cit. 2014-

07-29]. Technology Briefing. Dostupné z: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544685.pdf 
2
 LEE, HeeJeong Jasmine, Chris MESSOM a Kok-Lim Alvin YAU. Can an Electronic Textbooks be Part 

of K-12 Education?: Challenges, Technological Solutions and Open Issues. TOJET: The Turkish Online 

Journal of Educational Technology [online]. 2013 [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1008864.pdf 
3
 VICAT-BLANC, Pascale. Computing networks: from cluster to cloud computing. Hoboken, N.J.: 

Wiley, 2011, 264 p. ISBN 1848212860. 
4
 MELL, Peter a Timothy GRANCE. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND 

TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute 

of Standards and Technology [online]. Gaithersburg, 2011 [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf 
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Obr. 1:  Definice cloud computingu podle NIST
5
 

Cloud computing do značné míry souvisí se změnou umístění aplikací a dat, jež se 

nenachází v samotném zařízení uživatele, ale na různých vzdálených serverech a jsou 

přístupné prostřednictvím webových platforem.
6
 Tento přístup umožňuje uživatelům 

používat aplikace bez jejich instalace na lokálních počítačích, a také umožňuje přístup 

k uloženým souborům z libovolného počítače s připojením k Internetu. Uživatelské 

zařízení se tak stává pouze ovládacím terminálem. Nezáleží na tom, jaký hardware, 

nebo jaký operační systém uživatel používá. Cloud computing umožňuje uživatelům 

přistupovat k aplikacím a datům vždy a všude.
7
 

1.2 Historie cloud computingu 

Za původce konceptu cloud computingu je považován John McCarthy, který v roce 

1961 prezentoval revoluční myšlenku, že počítačové technologie by bylo možné sdílet 

stejným způsobem, jakým je sdílena například elektrická energie. Právě díky 

připodobnění k dodávce elektřiny a podobných služeb, v angličtině souhrnně 

nazývaných utility, se pro cloud computing nejprve ujalo označení utility computing. 

                                                 
5
 vlastní zpracování 

6
 STEVENSON, Michael a John G. HEDBERG. Head in the clouds: a review of current and future 

potential for cloud-enabled pedagogies. Educational Media International [online]. Taylor & Francis 

Online, 2011, 48(04): 12 [cit. 2015-12-05]. ISSN 1469-5790. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523987.2011.632279 
7
 HOLSCHUH, Douglas R. a David C. CAVERLY. Techtalk: Cloud Computing and Developmental 

Education. In: Journal of Developmental Education [online]. University of Cincinnati, 2010 [cit. 2014-

07-29]. Dostupné z: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ942874.pdf 
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Samotný pojem „cloud computing“ použil poprvé v roce 1997 ve své přednášce 

Ramnath Chellapa.
8
 Pojem „cloud“ pak odkazuje na grafický symbol oblaku (viz 

obr. 2), který ve schématech počítačových sítí představuje Internet. 

 

Obr. 2:  Příklad síťového schématu se symbolem Internetu
9
 

Počátky výrazného rozšíření cloud computingu spadají do 90. let minulého století, kdy 

komercializace Internetu podnítila vznik několika významných společností, které 

vybudovaly rozsáhlé síťové infrastruktury. Například infrastruktura internetového 

obchodu Amazon.com
10

 byla dimenzována pro nadstandartní přenos dat 

v předvánočním období. Po zbytek roku byla kapacita infrastruktury využívána jen 

z části a tak pronajala společnost Amazon část infrastruktury nejprve svým partnerům 

a pak formou služby Amazon Web Services i zákazníkům. 

                                                 
8
 ZIKMUND, Martin. Co je to Cloud computing a proč se o něm mluví. BusinessVize.cz: Informace pro 

vaše podnikání [online]. Praha, 2010 [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: 

http://www.businessvize.cz/software/co-je-to-cloud-computing-a-proc-se-o-nem-mluvi 
9
 vlastní zpracování 

10
 Amazon.com: Online Shopping for Electronics, Apparel, Computers, Books, DVDs & more [online]. 

[cit. 2015-12-04]. Dostupné z: http://www.amazon.com 

Internet 

Router/Firewall 

Pracovní 

stanice 

Server 

Switch 

 

Pracovní 

stanice 

Pracovní 

stanice 

Lokální síť 
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1.3 Srovnání lokálního a cloudového IT řešení 

Pokud se organizace rozhoduje implementovat nové IT služby, má na výběr mezi 

lokální infrastrukturou nebo cloudovými službami. Při výběru vhodného řešení je třeba 

zvážit množství lidí, kteří budou služby využívat, frekvenci používání a povahu dat 

uložených v systému. Zmíněné možnosti se liší v mnoha ohledech, zásadní odlišnost 

pak spočívá ve fyzickém umístění dat
11

 (viz tab. 1). 

Tab. 1:  Srovnání mezi lokálními a cloudovými službami 

Poskytovatelé cloudových služeb pronajímají prostor na serveru ve svých datových 

centrech a šetří tak uživatelům náklady, které by jinak museli vynaložit na nákup 

a údržbu vlastní infrastruktury.
12

 

Cloud computing může uživatel využívat dvěma způsoby. Při prvním uživatel pracuje 

ve webovém prohlížeči. Tento způsob je častější a příkladem tohoto řešení je například 

osobní e-mailová schránka. Software obsluhující schránku, stejně jako samotné zprávy 

se nachází v cloudu. Uživatelé ke svým schránkám přistupují prostřednictvím webového 

prohlížeče díky zařízení připojenému k internetu, a to prakticky z libovolného místa, 

bez ohledu na typ a operační systém zařízení. Lokální hardware nebo software tak nemá 

vliv na přístup uživatele k aplikacím a datům. 

                                                 
11

 GOVERNMENT OF ALBERTA. Cloud Computing [online]. Government of Alberta, 2013 [cit. 2014-

07-29]. Technology Briefing. Dostupné z: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544685.pdf 
12

 EISELE-DYRLI, Kurt. The Start of a Tech Revolution. District Administration Magazine [online]. 

2009 [cit. 2014-07-29]. Dostupné z: http://www.districtadministration.com/article/start-tech-revolution 

 Lokální infrastruktura Cloudové služby 
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v rámci vlastní infrastruktury 
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centrech kdekoliv na světě 

Kontrola nad servery 
a daty 

plná kontrola minimální kontrola 

Rychlost realizace 
a inovací 

pomalá realizace nových 
řešení a upgrade stávajících 

systémů 

spuštění nových služeb často 
i během několika minut 

Přizpůsobení se 
potřebám zákazníka 

relativně přizpůsobitelné pro 
specifické potřeby 

standardizované řešení 

Kontrola nad zakázkou / 
smlouvou 

plná kontrola – přímé jednání 
s dodavatelem 

obvykle přijetí standardní 
smlouvy / standardních 
uživatelských podmínek 

Investiční náklady 
vysoké počáteční investiční 

náklady 
nízké investiční náklady 

 

Provozní výdaje 
(podpora, údržba) 

nižší provozní náklady – 
vyhrazení IT pracovníci 

může být zdarma nebo za 
stávající náklady 
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Druhou možností je využívání klientské aplikace, kterou uživatel nainstaluje do všech 

zařízení, která používá a díky níž může synchronizovat data na všech těchto zařízeních 

prostřednictvím cloudové služby. Tento přístup představuje například služba pro 

zálohování a synchronizaci souborů Dropbox.
13

 

1.4 Základní znaky cloud computingu 

Výše zmíněný dokument NIST uvádí pět základních znaků cloud computingu:
14

 

 samoobslužné služby na vyžádání 

 síťový přístup odkudkoliv 

 sdílený fond zdrojů 

 rychlé přizpůsobení 

 měřitelnost služeb 

Koncept samoobslužné služby na vyžádání (On-demand self-service) nabízí uživateli 

možnost jednostranně dle vlastní potřeby v danou chvíli využívat potřebné zdroje 

a prostředky, např. výpočetní výkon a síťové úložiště bez nutnosti přímé interakce 

s poskytovatelem příslušné služby. 

Princip síťového přístupu odkudkoliv (Broad network access) zajišťuje, že služby jsou 

dostupné kdykoliv a odkudkoliv po síti (především Internetu) prostřednictvím různých 

zařízení jako je osobní počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon. 

Sdílený fond zdrojů (Resource pooling) umožňuje výpočetní zdroje a prostředky 

poskytovatele sdružovat tak, aby je bylo možné sdílet a dynamicky přidělovat řadě 

uživatelů podle jejich potřeb. Uživateli obvykle není známo přesné umístění 

poskytovaných zdrojů, měl by však mít možnost ovlivnit lokaci alespoň na úrovni státu, 

případně datového centra. 

Cloud computing se vyznačuje schopností rychle se přizpůsobit (Rapid elasticity). Díky 

tomu mohou být zdroje a služby rychle a flexibilně přidělovány nebo naopak odebírány 

                                                 
13

 HE, Wu, Dan CERNUSCA a M'hammed ABDOUS. Exploring Cloud Computing for Distance 

Learning. In: Online Journal of Distance Learning Administration [online]. Carrollton: University of 

West Georgia, 2011 [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall143/he_cernusca_abdous143.html 
14

 MELL, Peter a Timothy GRANCE. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND 

TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National 

Institute of Standards and Technology [online]. Gaithersburg, 2011 [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf 
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úměrně poptávce. Z pohledu uživatele se poskytované zdroje zdají být neomezené 

a mohou být přiděleny kdykoliv a v libovolném množství. 

Cloudové systémy automaticky řídí a optimalizují využití zdrojů přidělovaných 

uživatelům s možností měření dle typu služby (Measured service) – např. využití 

kapacity úložiště, počet aktivních uživatelských účtů, atd. Využití zdrojů je možné 

monitorovat, kontrolovat a reportovat, což zajišťuje transparentnost informací jak pro 

poskytovatele, tak pro uživatele využité služby. Uživatel tak platí pouze za ty služby, 

které skutečně využil. 

1.5 Distribuční modely 

Distribuční modely (Service models) popisují, co je formou služby poskytováno, 

pronajímáno a využíváno. Jednotlivé modely se odlišují mírou vlastnictví a kontroly 

uživatele v protikladu k míře vlastnictví a kontroly poskytovatele. V literatuře je 

popsána řada různých distribučních modelů, všeobecně jsou pak přijímány tyto tři 

distribuční modely, souhrnně označované jako SPI model (např. Sosinsky; He, 

Cernusca, Abdous; Mell & Grance):
15,16

 

 IaaS – Infrastruktura jako služba (Infrastructure as a Service) 

 PaaS – Platforma jako služba (Platform as a Service) 

 SaaS – Software jako služba (Software as a Service) 

Distribuční modely jsou uspořádány v třístupňové hierarchii, každá vyšší vrstva vychází 

z předchozí nižší vrstvy, jak je patrné z obr. 3. Základní vrstvou s nejnižší úrovní 

integrace je IaaS, uprostřed se nachází PaaS a nejvyšší vrstvou je SaaS, který má míru 

integrace nejvyšší.
15

 Typickými uživateli služeb IaaS jsou síťoví architekti, služby PaaS 

využívají vývojáři aplikací a služby SaaS koncoví uživatelé.
17

 

                                                 
15

 SOSINSKY, Barrie A. Cloud computing bible. Indianapolis, IN: Wiley, c2011, xxviii, 497 p. ISBN 

978-047-0903-568. 
16

 HE, Wu, Dan CERNUSCA a M'hammed ABDOUS. Exploring Cloud Computing for Distance 

Learning. In: Online Journal of Distance Learning Administration [online]. Carrollton: University of 

West Georgia, 2011 [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall143/he_cernusca_abdous143.html 
17

 MOUČKOVÁ, Kateřina. Cloud computing a jeho využití na základní škole [online]. Plzeň, 2013 

[cit. 2014-12-27]. Dostupné z: 

https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/10580/DP_Mouckova_2013.pdf?sequence=1. Diplomová 

práce. Západočeská univerzita v Plzni. Vedoucí práce Mgr. Zdeněk Filipi. 
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Obr. 3:  Distribuční modely

18
 

V případě modelu IaaS je uživateli poskytován výpočetní výkon, datové úložiště, síťové 

komponenty a další základní výpočetní zdroje, u kterých je uživatel schopen spuštění 

libovolného programu, který může zahrnovat operační systémy a aplikace. Uživatel 

nespravuje ani neřídí podpůrnou infrastrukturu, ale má kontrolu nad operačním 

systémem, úložištěm a provozovanými aplikacemi a případně omezenou kontrolu nad 

vybranými síťovými prvky, jako jsou např. firewally.
19

 Příkladem služby typu IaaS je 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
20

 

Poskytovatel modelu PaaS dodává uživateli infrastrukturu, operační systém 

a vývojovou platformu. Uživatel využívá platformu pro vývoj a provoz vlastních 

aplikací. Uživatel nespravuje ani neřídí podpůrnou infrastrukturu, zahrnující síť, 

servery, operační systémy a úložiště, ale má kontrolu nad nasazenými aplikacemi 

                                                 
18

 vlastní zpracování 
19

 MELL, Peter a Timothy GRANCE. NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND 

TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National 

Institute of Standards and Technology [online]. Gaithersburg, 2011 [cit. 2014-12-27]. Dostupné z: 

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf 
20

 HE, Wu, Dan CERNUSCA a M'hammed ABDOUS. Exploring Cloud Computing for Distance 

Learning. In: Online Journal of Distance Learning Administration [online]. Carrollton: University of 

West Georgia, 2011 [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: 

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall143/he_cernusca_abdous143.html 
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a případně konfigurací prostředí pro hostování aplikací.
21

 Příkladem služeb PaaS jsou 

platformy Google AppEngine a Windows Azure Platform.
22

 

Uživateli modelu SaaS jsou poskytovány aplikace běžící na infrastruktuře 

poskytovatele. Tyto aplikace jsou přístupné z různých zařízení a to buď prostřednictvím 

webového prohlížeče, nebo klientské aplikace. Uživatel nespravuje ani neřídí 

podpůrnou infrastrukturu, zahrnující síť, servery, operační systémy, úložiště, má ale 

omezenou možnost nastavení a konfigurace aplikace.
21

 Obecně známým příkladem 

cloudových služeb typu SaaS jsou tzv. freemaily jako např. Gmail.com, Hotmail.com, 

atd.) nebo služba Google Apps.
22

 

Pokud nebude uvedeno jinak, v dalších kapitolách bude věnována pozornost aplikacím 

modelu SaaS, neboť se jedná dle názoru autora o nejvhodnější model pro využití ve 

školním prostředí. 

1.6 Modely nasazení 

Model nasazení (Deployment model) popisuje, kde a za jakým účelem je cloud umístěn. 

Z hlediska využití a přístupnosti (a způsobu poskytování) cloudových služeb rozlišuje 

americký NIST (Mell a Grance, 2009) čtyři modely nasazení (implementační modely):
23

 

 veřejný cloud 

 komunitní cloud 

 privátní cloud 

 hybridní cloud 
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Obr. 4:  Modely nasazení
24

 

Infrastruktura veřejného cloudu je poskytována široké veřejnosti a nachází se 

v prostorách poskytovatele cloudu.
25

 Veřejný cloud neznamená, že data uživatele jsou 

veřejně viditelná; poskytovatelé uživatelům umožňují řídit přístupové mechanismy 

k jejich datům.
26

 Společnost Gartner předvídá významný růst využití služeb veřejného 

cloudu. Podle ní by v roce 2016 mělo více než 50 procent z celosvětového žebříčku 

tisíce nejvýznamnějších světových společností využívat veřejný cloud. V případě 

menších a středních společností bude tato hodnota pravděpodobně mnohem vyšší, 

zejména z ekonomických důvodů, protože tyto společnosti si zpravidla nemohou dovolit 

                                                 
24
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25
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zřídit privátní cloud.
27

 Veřejné cloudy provozují společnosti jako Google, Amazon, 

Microsoft a další.
28

 Příkladem služeb veřejného cloudu jsou Google Apps 

a tzv. freemaily jako např. Seznam.cz
29

 nebo Gmail.com
30

. 

Infrastruktura komunitního cloudu je určena k výhradnímu využití pro specifickou 

komunitu uživatelů, která sdílí společné cíle a také potřeby zabezpečení dat. Cloud 

může být řízen některou ze zainteresovaných organizací nebo třetí osobou. 

Infrastruktura se může nacházet v prostorách komunity nebo mimo ni.
28,31

 Hlavním 

argumentem pro komunitní cloud je efektivnější využití zdrojů a optimalizace 

nákladů.
32

 Náklady na provoz se rozdělují mezi zainteresované organizace,
33

 čímž 

komunitní cloud nabízí především malým firmám efektivní snižování nákladů při 

zachování vysoké kvality IT služeb. Komunitní cloud je uplatnitelný například ve státní 

správě, příkladem může být IBM Federal Community Cloud.
34

 

Infrastruktura privátního cloudu je určena výhradně pro jedinou organizaci.
31

 Privátní 

cloud může mít dvě podoby: cloud provozovaný na vlastní infrastruktuře zákazníka (on-

site private cloud) a cloud provozovaný na infrastruktuře poskytovatele
35

 cloudových 

služeb, kdy je však striktně oddělen a vyhrazen pro konkrétního klienta (outsourced 
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private cloud).
36

 V obou případech jsou data a procesy plně v režii příslušné 

organizace.
37

 Privátní cloud je volen především z bezpečnostních důvodů.
38

 Zatímco 

využívání veřejného cloudu zpravidla nepředstavuje žádné náklady, vytvoření 

privátního cloudu vyžaduje nemalé počáteční investice. Proto je takové řešení výhodné 

především pro velké společnosti (zpravidla s více pobočkami). Příkladem tohoto řešení 

je Microsoft Private Cloud.
39

 

Infrastruktura hybridního cloudu je složena ze dvou nebo více odlišných cloudových 

infrastruktur (privátní, komunitní, nebo veřejné), které zůstávají jedinečnými entitami, 

ale jsou spolu spojeny standardizovanými technologiemi, které umožňují přenositelnost 

dat a aplikací (např. rozložení zátěže mezi jednotlivé cloudy)
40

 a z pohledu uživatele 

vystupují jako jeden celek.
41

 Uživatelé hybridního modelu obvykle pro důležité aplikace 

a citlivá data využívají privátní cloud, zatímco pro nekritické aplikace a data veřejný 

cloud, např. z důvodu úspory nákladů.
37

 

Pokud nebude uvedeno jinak, v dalších kapitolách bude věnována pozornost veřejným 

cloudovým službám, neboť se dle názoru autora jedná o nejdostupnější řešení pro školy. 
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1.7 Výhody cloud computingu 

Cloud computing umožňuje překonat mnohé problémy spojené s tradiční IT 

infrastrukturou, jako je například správa sítí, serverů, datových úložišť, aplikací 

a služeb.
42

 Cloud computing nabízí výhody v několika oblastech. 

Výhody z ekonomického hlediska 

 Snížení nákladů na pořízení, implementaci a údržbu infrastruktury.
42

 

 Není třeba instalovat žádný software (v případě modelu SaaS), což představuje 

úsporu nákladů na licence.
43

 

 Řada cloudových služeb typu SaaS je k dispozici zdarma.
44

 

Výhody z organizačního hlediska 

 Zvýšení mobility pracovních sil – cloud computing umožňuje pracovat kdykoliv 

a odkudkoliv.
42

 

 Transformace IT oddělení – IT pracovníci mohou přesunout svoje zaměření od 

údržby infrastruktury na vývoj a realizaci inovativních IT řešení a na poskytování 

větší podpory zaměstnancům.
42

 

 Kontinuita pracovního procesu – díky cloud computingu mohou firmy fungovat dále 

i v případě zničení jejich objektu, např. následkem živelných katastrof.
45

 

Výhody z technického hlediska 

 Zjednodušená údržba a upgrade – uživatelé mají vždy přístup k nejnovějším verzím 

softwaru.
46

 

 Data jsou několikanásobně zálohovaná.
44
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 Možnost dynamicky měnit kapacitu služeb i datového úložiště podle aktuální potřeby 

(např. při přijetí nebo propuštění významného počtu zaměstnanců.
47

 

 Rychlost nasazení – cloudové aplikace je možné začít používat prakticky ihned po 

splnění administrativních procedur (registrace, platba, atd.). 

Výhody z uživatelského hlediska 

 Aplikace a data jsou přístupná kdykoliv a odkudkoliv, kde je k dispozici připojení 

k Internetu. 

 Dokumenty lze sdílet mezi více uživateli, uživatelé tak mohou současně pracovat na 

stejném dokumentu.
48

 

 Změny v dokumentech jsou průběžně archivovány, díky tomu lze snadno vyhledat 

a obnovit předchozí verzi dokumentu.
49

 

 Dokumenty vytvořené v cloudových aplikacích lze stáhnout do uživatelova počítače. 

1.8 Nevýhody cloud computingu 

Vedle uvedených výhod má cloud computing i některé nevýhody. 

Nevýhody z ekonomického hlediska 

 Případné zvýšení nákladů na konektivitu v zájmu uspokojení výrazně vyššího 

objemu přenášených dat. 

 Náklady na cloudové služby mohou v delším časovém horizontu vyrovnat nebo 

dokonce převýšit náklady na aplikace provozované tradičním způsobem. 

 Pokud se (v případě modelu SaaS) zákazník rozhodne změnit poskytovatele služeb 

a převést k němu svoje data, může být tento krok, pokud je vůbec možný, velmi 

nákladný.
50
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Nevýhody z technického hlediska 

 Cloudové aplikace se vyznačují latencí, úměrné parametrům připojení k Internetu, 

přenos velkých objemů dat může být zdlouhavý.
51

 

 Pokud se (v případě modelu SaaS) zákazník rozhodne změnit poskytovatele služeb, 

nemusí existovat způsob, jak převést svá data k novému poskytovateli.
52

 

V extrémním případě může nastat i situace, že poskytovatel ukončí činnost a dojde 

tak ke ztrátě samotné aplikace i s daty.
53

 

Nevýhody z uživatelského hlediska 

 Uživatel nemusí mít vždy, všude a za všech okolností přístup k Internetu a tím i ke 

cloudovým službám. 

 Na straně poskytovatele může dojít k výpadku, jako v minulosti v případě 

společností Google a Facebook, kdy uživatelé jejich služeb byli na krátkou dobu 

odstaveni.
54

 

 Cloudové aplikace mívají oproti desktopovým méně funkcí.
55

 

1.9 Bezpečnost 

Vedle uvedených nevýhod je nutné zdůraznit, že nejvíce kontroverzními oblastmi cloud 

computingu jsou bezpečnost, ochrana osobních údajů a problematika vlastnictví dat 

uložených v cloudu.
54

 

Uživatelova data cestují Internetem a jsou uložena v systémech, které již nejsou pod 

jeho kontrolou, a proto je uživatel vystaven zvýšenému riziku zachycení a zneužití dat 

někým jiným. Z toho důvodu je přenos dat k poskytovateli cloudových služeb 
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zašifrován. To platí jak pro všechna data, tak pro všechny přihlašovací údaje.
56

 I přesto 

je na místě zvážit využití cloudových služeb v případě citlivých údajů.
57

 

Na druhou stranu je otázkou, jak bezpečná jsou data v lokálním počítači, připojeném 

k Internetu.
58

 Poskytovatelé cloudových služeb mají totiž svoji infrastrukturu s velkou 

pravděpodobností výrazně lépe zabezpečenou, než samotní uživatelé.
59

 

Problémy cloud computingu lze výrazně snížit nebo překonat pečlivým plánováním, 

důkladným jednáním s dodavatelem o smlouvě, školením či prostřednictvím sdílení 

osvědčených postupů.
60
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2 Analýza možností využití cloud computingu 

na střední škole 

Pokud jde o využití cloud computingu ve školství, dostupné zdroje se zaměřují 

především na univerzitní prostředí
61,62

 (případně distanční vzdělávání
63

). Přesto lze 

mnohé poznatky aplikovat i na situaci středních škol. 

2.1 Příchod cloud computingu do školství 

Zatímco u běžných uživatelů si cloudové technologie rychle získaly oblibu, vzdělávací 

instituce s využitím cloudových služeb váhaly, především kvůli bezpečnosti a otázkám 

soukromí.
63

 Přesto i zde cloud computing postupně nachází své uplatnění. Využití cloud 

computingu ve vzdělávání má své přednosti, jakož i výzvy, které nelze přehlížet. 

2.2 Přínosy cloud computingu pro vzdělávací instituce 

Pro oblast vzdělávání je cloud computing zajímavý především tím, že nabízí 

škálovatelné, bezpečné, spolehlivé a nákladově efektivní technologické služby v době 

rozpočtových škrtů a rostoucích nároků na zvýšení provozní efektivity.
61

 S přesouváním 

dalších zdrojů do cloudu, postupně slábne potřeba neustálé modernizace softwaru, 

počítačů a lokálních serverů, což šetří čas a peníze.
64

 Rostoucí poptávka po IT 

a klesající množství dostupných zdrojů k uspokojení této poptávky dělá z cloud 

computingu atraktivní řešení pro technologické potřeby mnoha škol. Cloud computing 

nabízí řešení některých problémů a přináší nové příležitosti pro vzdělávání.
63
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2.2.1 Úspora nákladů 

Za nejdůležitější aspekt spojený s přechodem ke cloud computingu bývá považováno 

snížení nákladů, jak na software, tak na hardware,
65,66

 což je v oblasti vzdělávání 

významným faktorem. Cloud computing umožňuje školám zdarma využívat některé 

webové aplikace od různých dodavatelů.
66

 Cloudové vzdělávací systémy rovněž snižují 

náklady na centralizovanou IT infrastrukturu.
67

 Ke cloudovým aplikacím a datům 

uloženým na webu lze přistupovat s mnohem menšími a často levnějšími zařízeními, 

než v případě lokálních řešení.
66

 Například Westmont College uvádí, že po nasazení 

cloudových platforem dosáhla snížení nákladů o 55 procent v průběhu životnosti 

dlouhodobého řešení.
65

 

2.2.2 Dostupnost a spolehlivost služeb 

Cloudové služby jsou potenciálně spolehlivější a bezpečnější než ty, které mohou ve 

vlastní režii provozovat samotné školy.
68

 Ty, díky často nízkým mzdovým rozpočtům, 

nemusí být schopny zajistit širokou základnu specializovaných odborníků pro všechny 

požadované služby. Cloudové společnosti naproti tomu disponují početnými týmy 

špičkových, dobře vyškolených pracovníků, schopných zvládnout i nestandardní 

potřeby zákazníka.
69

 

Vzdělávací nadace Silicon Valley Education Foundation přesunula aplikaci pro 

plánování lekcí do cloudu pomocí webových služeb společnosti Amazon. V původní 

konfiguraci byla aplikace nainstalována na jednom serveru, což představovalo riziko, 
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protože selhání hardwaru mohlo mít za následek nedostupnost systému, dokud by 

nebyly provedeny opravy. Migrace aplikace do cloudu byla úspěšná a přinesla větší 

odolnost, zvýšení flexibility a snížení nákladů.
70

 

2.2.3 Rychlost, pružnost a škálovatelnost 

Požadavky vyučujících a žáků na personalizované vzdělávání, flexibilitu a služby na 

vyžádání dále rostou. Není pravděpodobné, že stávající IT infrastruktura většiny 

vzdělávacích institucí bude schopna dostatečně plnit zvyšující se požadavky a potřeby 

vyučujících a žáků.
70

 

Cloudové systémy nabízí rychlý přenos dat, pružnost, flexibilitu atd.
71

 Přesunutí do 

virtuálního prostředí umožňuje mnohem rychleji reagovat na selhání zařízení. Je také 

možné škálovat téměř okamžitě podle potřeb.
72

 Například programy distančního 

vzdělávání, nabízející pro své žáky on-line kurzy, jsou limitovány stávající 

infrastrukturou školy a při prudkém nárůstu počtu žáků může dojít ke kolapsu 

systému.
70

 Naopak při využití cloud computingu tento limit odpadá a počet žáků může 

být téměř neomezený. 

2.2.4 Transformace IT oddělení 

Přijetí cloud computingu má výrazný dopad na chod celé organizace i práci jednotlivců, 

zejména IT pracovníků.
70

 Vzdělávací instituce očekávají od svých IT oddělení 

strategické poradenství spojené s institucionálním posláním vzdělávání a výzkumu. 

Současně je ale IT personál často rozptylován provozními záležitostmi spojenými 

s chodem základní infrastruktury.
73

 Cloud computing přesouvá zátěž správy a údržby 
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technologií na poskytovatele cloudových služeb. Díky tomu se IT pracovníci mohou 

zaměřovat na vývoj inovativních výukových řešení a na poskytování větší podpory 

vyučujícím a žákům.
74

 Například Westmont College odhaduje, že nejméně 80 procent 

času stráveného IT pracovníky souviselo s udržením infrastruktury v požadovaném 

stavu. Přechod ke cloud computingu způsobil, že IT pracovníci Westmont College 

mohou věnovat mnohem více času podpoře vyučujících a žáků s jejich výukovými 

a vzdělávacími potřebami.
74

 

2.2.5 Změna povahy práce s daty 

Cloud computing způsobuje posun od postoje „já a můj počítač“ k postoji „já a moje 

data (přístupná odkudkoliv)“. Cloud computing umožňuje k dokumentům nejen 

přistupovat, ale přímo je i vytvářet. Na tvorbě a úpravě jednoho dokumentu může 

dokonce spolupracovat více osob současně při zachování nejnovější verze (je sledována 

chronologie revizí). Data mohou být navíc bez problémů sdílena mezi libovolným 

počtem zařízení. Nejnovější verze dokumentů nebo projektů jsou vždy on-line a vždy 

k dispozici, ať už se uživatel nachází kdekoli.
75

 

2.2.6 Přínosy z hlediska vzdělávacího procesu 

Cloud computing nabízí školám mnoho možností k využití, ať už pro komunikaci se 

žáky, rozesílání aktuálních informací, poskytování on-line výuky, nebo spolupráce žáků 

na tvorbě dokumentů.
75

 Cloud computing umožňuje sdílení výukových materiálů, 

poznámek a video souborů.
76

 Na projektech zahájených ve škole mohou žáci 

pokračovat doma, aniž by museli přenášet soubory nebo stahovat odpovídající 

software.
77
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Cloud computing nabízí i nové možnosti distribuce učebních materiálů. Centrální 

úložiště dat umožňuje uživatelům získat e-učebnice snadno z cloudu. Učitel může 

například monitorovat výkony žáků a frekvenci přístupu k e-učebnicím.
78

 Cloud 

computing poskytuje žákům větší variabilitu v učení. Pomocí digitálního zařízení 

připojeného k Internetu, mohou žáci přistupovat k široké škále prostředků a zdrojů, 

které vyhovují jejich stylu učení a zájmům.
79

 

2.3 Doporučení, návrhy a postupy 

Přestože cloud computing nabízí mnoho výhod, zahrnuje i některá rizika a je třeba brát 

v potaz i otázky soukromí a bezpečnosti. Při zvažování přechodu ke cloud computingu 

je nutné detailní plánování, důkladná analýza rizik a pečlivá konzultace. Jelikož tyto 

typy služeb zahrnují i nakládání s citlivými osobními údaji, je třeba dbát na dodržování 

právních předpisů.
79

 Pro přijetí vhodné cloudové strategie je nutná podpora vedení 

školy, pečlivé plánování a důkladné proškolení všech zúčastněných stran.
80

 Je také 

vhodné vypracovat pokyny pro pedagogy a vedoucí pracovníky škol, které jim 

pomohou vyhodnotit potenciální riziko cloudových služeb z hlediska ochrany osobních 

údajů.
79

 

2.3.1 Výběr vhodného typu cloudového řešení 

V případě malých škol je ideální využít veřejný cloud, především z pohledu nákladů 

spojených s údržbou. Velké vzdělávací instituce, které v průběhu let investovaly do 

vlastní IT infrastruktury, by měly zvážit maximalizaci přínosů přechodem na model 

hybridního cloudu, který spojuje to nejlepší z vlastností veřejného a privátního cloudu. 

V prvním kroku je na místě zaměřit se na transformaci stávajících aplikací a systémů do 

vnitřního privátního cloudu. Nejdříve je vhodné vybudovat experimentální cloud 

malého rozsahu a provést první pilotní testování. Jakmile IT pracovníci získají 
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dovednosti a zkušenosti pro implementaci cloudu a integraci, mohou přejít k budování 

vnitřního privátního cloudu pro celou školu a eventuálně vybudovat hybridní cloud. 

Kritické aplikace (včetně osobních údajů žáků) je vhodné směřovat do privátního 

cloudu, který obecně poskytuje lepší kontrolu, zabezpečení a ochranu soukromí. Na 

druhou stranu, nekritické aplikace (např. LMS, systémy pro podporu vzdělávání) by 

měly být v největší možné míře přesunuty do veřejného cloudu.
81

 

2.3.2 Vyhodnocení a výběr poskytovatele cloudových služeb 

Na trhu existuje řada poskytovatelů cloudových služeb, a proto je třeba pečlivě zkoumat 

a vyhodnotit možnosti a schopnosti těchto poskytovatelů. Účelem je vybrat 

poskytovatele, který může poskytnout cloud navržený tak, aby splňoval potřeby 

a požadavky vzdělávací instituce.
81

 Důležité je i to, jak dlouho dodavatel působí na trhu, 

jak dobře je na trhu znám, jak kvalitní jsou jeho zaměstnanci a jaký je rozsah jeho 

zkušeností.
82

 

Pro výběr poskytovatele jsou navrhována čtyři kritéria: vyspělost cloudové platformy, 

technologické parametry, provozní parametry a geografické parametry. Zatímco jsou při 

výběru poskytovatele cloudových služeb důležité náklady, provozní stabilita 

a škálovatelnost, každá organizace musí také zvážit, jak dobře cloudové řešení vyhovuje 

její aplikační architektuře, jak dobře poskytuje úroveň zákaznické podpory požadované 

organizací, a jak dobře řešení odpovídá požadované úrovni služeb, bezpečnosti 

a soukromí.
83
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2.3.3 Smluvní a legislativní otázky 

Významnou výzvou při přesunu služeb do cloudu zůstávají smluvní a legislativní 

záležitosti.
84

 Klíčová je otázka, kde se budou data fyzicky nacházet, zda to nebude 

v jiné zemi, s jinými zákony a předpisy.
85

 Pokud smlouva vychází z vnitrostátních 

právních předpisů, a pokud se data nachází ve stejné zemi, proces je poměrně snadný. 

Pokud se ale data nachází v zahraničí, výzvy se výrazně zvyšují.
84

 

Pro řešení smluvních problémů s poskytovateli cloudových služeb se nabízí řada 

doporučení: kodifikace konkrétních parametrů a minimální úrovně pro každý prvek 

služby; garance vlastnictví dat organizace uložených v systému poskytovatele služeb 

a zajištění možnosti získat data zpět; podrobná specifikace infrastruktury systému 

a bezpečnostních standardů na straně poskytovatele služby; a specifikace práv a nákladů 

organizace spojených s pokračováním nebo ukončením využívání služeb.
86

  

2.3.4 Partnerství s dalšími vzdělávacími institucemi 

Ideálním řešením by mohlo být vybudování komunitního cloudu, který nabídne nejvíce 

výhod žáků i školám. Komunitní cloud by umožnil sdílení online studijních zdrojů 

a aplikací pro celou komunitu. To také znamená, že žáci a školy, by měli mít rovný 

přístup k on-line studijním a výukovým materiálům. Komunitní cloud také snáze 

dosáhne na veřejné finance a granty, díky snížení celkových nákladů na vývoj a provoz, 

a také z důvodu zamezení plýtvání cennými zdroji.
86
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2.3.5 Klíčové otázky pro rozhodování  

Metodický materiál amerického státu Alberta, věnovaný využití cloud computingu ve 

školství, předkládá otázky, které mohou pomoci školám při zvažování přechodu ke 

cloudovým službám:
87

 

Očekávané přínosy 

 Jakého předpokládaného výsledku se snaží vaše škola dosáhnout prostřednictvím 

cloudového řešení?  

 Jak předpokládané výsledky souvisí se strategickými cíli vaší školy?  

 Jak intenzivně se bude služba používat? (množství uživatelů, frekvence využití, …) 

 Jaké jsou výhody konkrétní cloudové služby oproti on-premise službě? 

Rizika 

 Jsou data, která mají být uložená v tomto systému soukromé nebo citlivé povahy?  

 Jaká jsou potenciální bezpečnostní rizika? Jak mohou být ošetřena?  

 Jak kritická je služba? (Jak bude škola reagovat, nebude-li služba k dispozici?) 

 Jak bude vaše škola schopna obnovit svá data v případě, že služba nebude 

k dispozici, nebo pokud si škola bude přát přejít k jinému poskytovateli služeb?  

 Kdo je vlastníkem informací v rámci služby? 

Náklady  

 Jaké jsou počáteční náklady na implementaci? (např. hardware, mzdové náklady IT 

personálu, školení personálu)  

 Jaké jsou průběžné provozní náklady, včetně nákladů na podporu?  

 Jakou záruku nabízí poskytovatel na to, že ceny nebudou podléhat náhlému, 

skokovému zvýšení?  

 Jsou-li data využívána jinými systémy, jaké jsou náklady na integraci? 
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2.4 Cloudové služby a aplikace využitelné ve školním 

prostředí 

Cloudových služeb existuje celá řada a průběžně se objevují další nové specializované 

aplikace. Protože výčet všech možných aplikací je nad rámec této práce, následuje 

přehled, z pohledu autora, nejdůležitějších kategorií aplikací využitelných ve školním 

prostředí. Převážná většina představených aplikací je k dispozici zcela zdarma, nebo 

jsou bezplatné alespoň pro školy.  

2.4.1 Sady cloudových aplikací 

Dle mínění autora se nejvýhodnějším řešením pro školy jeví využití uceleného balíku 

aplikací. Takové sady zpravidla nabízí práci s elektronickou poštou, kalendář, ukládání 

dat, tvorbu a správu dokumentů atd. Mezi zmiňované balíky patří například iCloud 

společnosti Apple, nebo sada aplikací ZOHO. Cloudové balíky nabízí i společnosti 

Google a Microsoft, přímo školám jsou pak přizpůsobeny sady Google Apps for 

Education a (Microsoft) Office 365 Education. 

Google Apps for Education 

Google Apps for Education (GAFE) je sada základních aplikací pro komunikaci 

a spolupráci, které společnost Google nabízí zdarma školám a vzdělávacím institucím. 

Sada zahrnuje aplikaci pro práci s elektronickou poštou, kalendář, úložiště a možnost 

vytvářet dokumenty (textové, tabulkové a prezentace). Díky aplikaci Weby je možné 

vytvářet jednoduché webové stránky, aplikace Classroom představuje jednoduchý 

nástroj pro potřeby e-learningu. 

Učitelé a žáci mají přístup ke všem nabízeným aplikacím s jedním přihlášením, GAFE 

účet navíc zpřístupňuje mnoho dalších aplikací a nástrojů, které Google podporuje. 

Vzhledem k tomu, že všechny GAFE aplikace ukládají svá data do cloudu, učitelé 

a žáci mohou flexibilně pracovat na dokumentech a projektech z libovolného zařízení 

připojeného k Internetu. Žáci a učitelé mohou bez problémů ukládat svoji práci 

a spolupracovat, ať už synchronně nebo asynchronně. Administrativní rozhraní 

umožňuje spravovat všechny učitelské a žákovské účty a využívané aplikace.
88
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Office 365 Education 

Žáci a učitelé mají v rámci Office 365 Education k dispozici sadu nástrojů, jako je 

e-mail, kalendář, tvorba a správa dokumentů, úložiště, weby, zasílání rychlých zpráv 

a webová konference. 

Office 365 v reálném čase synchronizuje e-maily, kalendáře a kontaktní údaje na všech 

zařízeních uživatele. Uživatelé mají možnost pracovat s online verzemi známých 

aplikací systému Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote). Dokumenty lze vytvářet 

a upravovat přímo ve webovém prohlížeči, na dokumentech je možné spolupracovat 

s kýmkoli, kdekoli a v reálném čase. 

OneDrive poskytuje uživateli osobní cloudové úložiště, ke kterému má přístup 

z různých zařízení. Dokumenty lze sdílet s ostatními uživateli ve škole i mimo školu. 

Současně má uživatel kontrolu nad tím, kdo k jeho souborům má mít přístup. Soubory 

jsou neustále aktuální a každý má přístup k jejich nejnovější verzi. Díky sdílení odpadá 

rozesílání dokumentů e-mailem a zjišťování, která verze je aktuální. 

Díky Office 365 je možné pořádat online lekce, konference mezi učiteli a rodiči a další 

aktivity se zvukem a videem. Bezpečná privátní sociální síť pro školu Yammer pomáhá 

žákům a učitelům s udržováním kontaktu, sdílením informací a organizací projektů.
89

  

2.4.2 E-mail 

Reprezentativní e-mailové adresy získá škola jedině využitím poštovní služby na vlastní 

doméně. Jako ideální řešení nabízí využití poštovní aplikace integrované do většího 

balíku. Škola může mít pro každého zaměstnance, případně žáka, k dispozici adresu 

v jednotném tvaru (např. jmeno.prijmeni@skola.cz). Škola má navíc plnou kontrolu nad 

všemi účty, není tedy problém kdykoli účet vytvořit, zrušit, změnit heslo, atd. Další 

výhodou je možnost využití skupin, což umožňuje systémovější přístup ke komunikaci. 

E-mailová aplikace je obsažena v obou výše popsaných sadách: Google Apps for 

Education, Office 365 Education. 
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2.4.3 Kalendář 

Kalendář je užitečný jak pro jednotlivé uživatele, tak v případě sdílených kalendářů 

i pro skupiny uživatelů. Individuálnímu uživateli může kalendář sloužit pro plánování 

úkolů schůzek, atd. Příkladem skupinového kalendáře může být např. rozvrh třídy, 

organizace školního roku, plán školních akcí, atd. Velice užitečná je integrace kalendáře 

s e-mailem, kdy se událost zapsaná do kalendáře připomene automatickou e-mailovou 

zprávou ve stanovené době před termínem události. Mezi kalendáře patří např. aplikace: 

Google Calendar (Google Apps for Education), Kalendář (Office 365 Education), 

ZOHO Calendar. 

2.4.4 Úložiště dat 

Pokud uživatel pracuje na více počítačích, s velkou pravděpodobností se neobejde bez 

přenášení dat mezi těmito počítači. Přenos se uskutečňuje zpravidla prostřednictvím 

USB disků, případně e-mailem. Efektivní alternativu představují cloudová úložiště. 

Uživatel má přístup ke svým datům prakticky kdykoliv a odkudkoliv z libovolného 

zařízení připojeného k Internetu. V některých případech má uživatel možnost 

nainstalovat do svých zařízení klientskou aplikaci, která v zařízení vytvoří vyhrazenou 

složku. Obsah této složky je díky klientské aplikaci synchronizován na všech zařízeních 

uživatele s cloudovým úložištěm. Velkým přínosem cloudových úložišť je možnost 

sdílení souborů s jinými uživateli. Mezi známá úložiště patří: Dropbox, Google Disk 

(Google Apps for Education), OneDrive (Office 365). 

2.4.5 Sociální sítě 

Sociální sítě rozšiřují možnosti komunikace mezi školou, žáky a zákonnými zástupci, 

případně mohou sloužit ke vzájemné komunikaci mezi zaměstnanci školy. Sociálně sítě 

také umožnují školám prezentovat se, informovat o školních akcích, sdružovat 

pedagogů do zájmových komunit, atd. Příklady sociálních sítí: Facebook, Google+ 

(Google Apps for Education), LinkedIn, Twitter, Yammer. 

2.4.6 Správa poznámek a úkolů, archivace webových stránek 

Tato kategorie zahrnuje aplikace od jednoduchých editorů virtuálních poznámkových 

lístků, přes správce seznamů s úkoly až po komplexní organizéry, které umožňují 
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vytvářet poznámky, seznamy, zapisovat myšlenky, úkoly, vkládat náčrtky, obrázky 

a fotografie, nahrávat zvuky, shromažďovat webové „výstřižky“, atd. V pokročilých 

aplikacích je možné poznámky organizovat a třídit do několika úrovní nebo je 

značkovat pomocí štítků. Dále je možné k poznámkám přikládat soubory jako přílohy, 

sdílet poznámky s dalšími uživateli nebo je společně s ostatními uživateli upravovat 

v reálném čase. Poznámky lze filtrovat pomocí štítků, nebo hypertextově vyhledávat. 

Některé aplikace nabízí také propojení s e-mailem, tzn., že lze poznámky do aplikace 

exportovat z e-mailu odesláním na vyhrazenou adresu, nebo lze některé poznámky 

připomínat automatickými e-mailovými zprávami. Pro správu poznámek lze využít 

např.: Diigo, Google Keep (Google Apps for Education), Evernote, OneNote Online 

(Office 365 Education), Remember the milk, TiddlyWiki. 

2.4.7 Správa projektů 

Ve školním prostředí se realizuje řada projektů. Řízení a koordinaci rozsáhlejších či 

komplikovanějších projektů může usnadnit specializovaná aplikace pro správu projektů. 

Tyto aplikace umožňují rozčlenit projekt do jednotlivých etap a dílčích úkolů, stanoveni 

zodpovědné osoby, stanovit termíny, atd. Aplikace také graficky zobrazují průběh 

realizace projektu. Příklady aplikací pro správu projektů: Basecamp, ganter, huddle, 

ZOHO Projects. 

2.4.8 Grafy, diagramy a myšlenkové mapy 

Pro potřebu vytvoření jednoduchých schémat a diagramů existuje několik cloudových 

vizuálních nástrojů, které umožňují graficky znázorňovat vývojové diagramy, 

organizační schémata, procesní toky, myšlenkové mapy, atd. K využitelným aplikacím 

patří např.: Lucidchart, MindMup, Spicynodes, WiseMapping. 

2.4.9 Vizuální storytelling 

Sdělení může být srozumitelnější a zapamatovatelnější, když je doprovázeno silnými 

vizuálními prostředky. Na rozdíl od statických snímků běžných prezentací, aplikace pro 

vizuální storytelling přidávají pohyb, zoomování a prostorové efekty. Aplikace 

umožňují poskládat různorodé objekty (texty, obrázky, fotografie, zvukový doprovod, 

video) do interaktivního celku. Uživatel může využít šablony, které si přizpůsobí 

a vytvořit tak svoji vlastní prezentaci. Uživatel má možnost při tvorbě spolupracovat 
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s jinými uživateli v reálném čase. Hotovou prezentaci je možné sdílet s využitím 

hypertextového odkazu, na sociální síti nebo ji vložit do webové stránky. Prezentaci je 

také samozřejmě možné s komentářem předvádět. Toto řešení se přímo nabízí pro 

prezentaci učiva, jako alternativa k běžně používaným powerpointovým prezentacím. 

Pro vizuální storytelling se nabízí např. aplikace Prezi a Sway (Office 365 Education). 

2.4.10 Dotazníky, ankety 

V případě potřeby získání zpětné vazby např. od žáků lze využít možností sociálních 

sítí, které nabízí jednoduché ankety. Pro komplexnější dotazníky a průzkumy poslouží 

specifické cloudové nástroje, jako např.: Formuláře Google (Google Apps for 

Education), Survio, ZOHO Survey. 

2.4.11 Publikování a tvorba webů 

Učitelé a žáci, kteří chtějí publikovat své myšlenky, postřehy a nápady, mohou využít 

cloudové blogovací služby. Stejně tak lze s pomocí cloudových služeb vytvářet 

jednoduché weby jako je třídní web, osobní web učitele, web vyučovacího předmětu, 

web školního projektu, atd. Weby se vytváří z přednastavených šablon, jedinou starostí 

uživatele je tak promyšlení struktury webu a naplnění webu obsahem (text, obrázky, 

odkazy). Příklady aplikací a služeb: Blog.cz, Blogger (Google Apps for Education), 

eStránky.cz, Google Weby (Google Apps for Education), Penzu, Silk, Webnode, Weby 

(Office 365 Education), WIX. 

2.4.12 Wiki systémy 

Wiki systémy jsou kolaborativním nástrojem pro tvorbu školních encyklopedií, 

znalostních bází, knihoven školních projektů, týmových knihoven, atd. Mezi wiki 

systémy patří např.: EditThis.info, Referata, Wikia, Wikidot, Wikispaces. 

2.4.13 Správa a sdílení fotografií 

Aplikace z této kategorie slouží dílem pro zálohování fotografií do cloudu a dílem pro 

sdílení většího množství fotografií. Webové galerie umožňují označovat fotografie 

štítky pro snazší vyhledávání. Některé galerie zpřístupňují obsažené fotografie všem 
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uživatelům pod licencí Creative Commons. Příklady aplikací: Flickr, Fotky Google 

(Google Apps for Education), Instagram, Webová alba Picasa, Zonerama. 

2.4.14 Grafické editory a aplikace pro grafický design 

Fotografie lze v cloudu také upravovat pomocí grafických editorů. Fotografie se do 

těchto aplikací nahrají z počítače, případně z cloudového úložiště. Podle typu použité 

aplikace je možné s fotografiemi provádět různé operace od jednoduchých úprav jako je 

oříznutí, úprava barev, zaostření, odstranění červených očí přes přidávání speciálních 

filtrů až po práci s vrstvami a pokročilejšími nástroji. Pomocí aplikací pro grafický 

design lze vytvářet podpůrné grafické prvky pro sociální sítě, prezentace a letáky. Mezi 

cloudové nástroje pro práci s grafikou patří např.: Canva, PicMonkey, Pixlr Express, 

Pixlr Editor, Pixlr O-Matic. 

2.4.15 Video portály 

Video portály nabízí velké množství návodů, inspirací, a zajímavých informací. 

V ideálním případě může mít škola na portálu svůj vlastní kanál, kde prezentuje 

výukové materiály, nebo příspěvky ze života školy. Možná je i varianta, kdy video 

portál slouží výhradně pro sdílení interních videonahrávek konkrétní školy. 

K videoportálům patří např. Video (Office 365 Education) a YouTube (integrováno 

s Google Apps for Education). 

2.4.16 Školní informační systémy 

Informační systémy umožňují školám vést kompletní agendu, která zahrnuje například 

školní matriku, klasifikaci žáků, rozvrh hodin a suplování, evidenci, žákovské knížky 

nebo třídní knihy. Informační systémy umožňují také komunikaci školy se zákonnými 

zástupci. Příkladem cloudových školních informačních systémů jsou služby iŠkola 

a Škola OnLine. 

2.4.17 Aplikace pro podporu výuky 

Samostatnou kapitolu, která si zaslouží zvláštní pozornost, tvoří cloudové aplikace 

zaměřené přímo na školství, respektive na vzdělávání. Následuje přehled několika 

vybraných příkladů výukových aplikací. 
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Edmodo 

Aplikace je určená pro komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči, dále pak umožňuje 

spolupráci a sdílení obsahu. Učitelé mohou aplikaci využít k umisťování výukových 

materiálů, tvorbě jednoduchých anket a testů, zadávání a opravování domácích úkolů, 

zapisování známek, atd. Učitelé v aplikaci vytváří žákovské skupiny (virtuální třídy), 

nad kterými mají plnou kontrolu (vidí komunikaci ve skupině, kontrolují úkoly, mohou 

mazat příspěvky, nastavovat přístupová oprávnění žáků, atd.).
90

 

EDpuzzle 

Aplikace podporuje tvorbu interaktivních video lekcí. Učitel může použít již existující 

videa, např. z YouTube, Khan Academy, atd. nebo může nahrát svoje vlastní. Video lze 

oříznout na požadovaný úsek, k videu je možné přidávat komentáře a dotazy. Učitel vidí 

odpovědi žáků a díky tomu má přehled o tom, jak se žáci do lekcí zapojují, co zvládají 

a s čím mohu mít problémy.
91

 

Google Classroom 

Google Classroom je součástí výše zmíněné sady aplikací Google Apps for Education 

a představuje platformu podporující blended learning. Aplikace napomáhá vzdělávacím 

institucím přiblížit se k modelu bezpapírového vzdělávacího procesu. Učitel vytvoří 

v aplikaci svoje kurzy, ke kterým přizve žáky. Učitel v příslušném kurzu zadá úkol, žáci 

jej vypracují a odevzdají. Učitel má možnost sledovat průběh práce každého žáka, může 

vkládat připomínky nebo práce rovnou opravovat. Učitel úkol ohodnotí, žáci vidí 

učitelovo hodnocení. K úkolům je možné přidávat další soubory, jak na straně učitele 

při zadávání, tak na straně žáků při odevzdání.
92

 

Kahoot! 

Aplikace umožňuje vytvářet zábavné vzdělávací hry v podobě kvízů tvořených sérií 

otázek s více možnostmi odpovědí. K otázkám je možné přidávat obrázky nebo videa. 
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Žáci odpovídají prostřednictvím svých vlastních zařízení (notebook, tablet, smartphone) 

s připojením k Internetu, zatímco průběh hry je zobrazován na projekční ploše, případně 

sdílené obrazovce. Hry lze využít jako úvod do nového tématu, k posílení znalostí nebo 

pro zopakování učiva. Žáci nepotřebují žádné uživatelské účty, ke konkrétní hře se 

připojí na základě číselného kódu, který jim předá učitel.
93

 

Khan Academy 

Khan Academy je vzdělávací platforma, která nabízí výukové zdroje, praktická cvičení 

a instruktážní videa pro podporu individuálního studia. Cílem realizačního týmu je 

poskytnout bezplatné prvotřídní vzdělání pro kohokoli, kdekoliv a kdykoliv. Nabídka 

kurzů je pestrá, zahrnuje např. matematiku, biologii, programování, historii, ekonomii 

a další. Zdroje jsou přeloženy do více než 36 jazyků. Díky spolupráci s institucemi jako 

je NASA, Muzeum moderního umění, Kalifornská akademie věd a MIT může Khan 

Academy nabídnout specializovaný a originální výukový obsah.
94

 

Remind 

Remind je komunikační nástroj, který pomáhá učitelům být ve spojení s žáky a jejich 

rodiči tím, že umožňuje posílat krátké zprávy na libovolná zařízení. Kromě zpráv je 

možné komunikovat i obousměrně s využitím chatu. Ke zprávám je možné připojovat 

dokumenty, PDF soubory, prezentace, fotografie a další. Je také možné zaznamenávat 

a odesílat hlasové zprávy. Učitel v aplikaci může v reálném čase sledovat, jak žáci 

a rodiče reagují na oznámení. Aplikace udržuje v tajnosti telefonní čísla všech 

zúčastněných, žáci nevidí číslo učitele, učitel nevidí čísla žáků nebo rodičů.
95

 

Quizlet 

Quizlet pomáhá s procvičováním učiva. Uživatel vytváří sady virtuálních 

oboustranných kartiček, do kterých pak vkládá text. V případě placené verze lze na 

kartičku přidat i vlastní obrázek a zvuk. Aplikace je určena především pro studium 

cizích jazyků, lze ji však využít i pro podporu studia dalších předmětů, ve kterých je 

třeba znát pojmy a jejich definice. Quizlet nabízí několik studijních aktivit, od 
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prohlížení kartiček, přes přiřazování definic k pojmům (resp. významů k cizím slovům) 

až po zábavné testování znalostí. Učitel má možnost v aplikaci zakládat třídy a zvát do 

nich žáky. Pro každou sadu může učitel sledovat aktivitu žáků a jejich výsledky.
96

 

Schoology 

Schoology představuje ucelený systém pro řízení výuky (LMS). Žáci mají na jednom 

místě k dispozici vše, co potřebují k učení, mohou se více zapojovat do výuky a být 

aktivními účastníky v moderované třídní komunitě. Učitelé mají možnost vytvářet 

kurzy, ve kterých lze připravovat výukový obsah, multimediální lekce, nebo vkládat 

obsah z Google Disku, Microsoft Office, YouTube, atd. Učitelé dále mohou zadávat, 

komentovat a hodnotit úkoly. Analýza kurzů umožňuje porovnat aktivitu a výkony žáků 

s přednastavenými standardy a požadovanými vzdělávacími cíli. Lze tak sledovat 

pokrok žáků a identifikovat mezery v jejich učení. Díky těmto poznatkům a flexibilním 

učebním nástrojům mohou učitelé přizpůsobit své vyučování. Schoology podporuje 

komunikaci s žáky, kolegy a rodiči prostřednictvím zpráv a mobilních oznámení. 

Schoology také umožňuje vytvářet komunitní skupiny a posilovat tak spolupráci 

v rámci školy. Díky mobilní aplikaci, která spojuje žáky a učitele kdykoli, kdekoli a na 

jakémkoli zařízení, lze výuku a učení rozšířit i mimo školu. Učitel tak může například 

prohlížet, komentovat a klasifikovat úkoly žáků kdykoliv a kdekoliv.
97

 

Socrative 

Socrative je aplikace pro dotazování žáků. Otázky mohou být typu výběr z více 

možností, pravda / nepravda, krátké odpovědi, nebo otevřené otázky. Odpovědi žáků 

jsou vizualizovány a v reálném čase zobrazeny na obrazovce, takže je možné ve třídě 

diskutovat, spolupracovat a zapojit žáky. Díky agregaci výsledků a vizualizaci, má 

učitel okamžitý přehled o úrovni porozumění učivu ze strany žáků. Socrative lze použít 

na všech zařízeních s připojením k Internetu; aplikace lze používat v libovolném 

webovém prohlížeči, nebo s využitím mobilní platformy jako je iOS, Android nebo 

Windows Apps.
98
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3 Pedagogický výzkum 

V teoretické části práce byly popsány možnosti využití cloud computingu v prostředí 

vzdělávacích institucí. Popsané možnosti a zkušenosti vycházely převážně ze 

zahraničních zdrojů. Na základě poznatků uvedených v teoretické části bylo 

koncipováno výzkumné šetření, jehož cílem bylo zmapovat skutečný stav využívání 

cloud computingu pracovníky středních škol v České republice. Mezi dílčí cíle 

výzkumu patřilo: zjistit jaké konkrétní cloudové aplikace jsou ve školách využívány, jak 

pracovníci středních škol vnímají výhody a rizika cloud computingu, zda je cloud 

computing považován pro střední školy za přínos a zda jsou vnímány překážky pro 

využívání cloud computingu, případně jaké. 

3.1 Metodika výzkumu 

Podle povahy cíle výzkumu, způsobu realizace, vztahu výzkumníka a zkoumaných osob 

a očekávaných výsledků rozlišuje P. Gavora
99

 dva typy výzkumů – kvantitativní 

a kvalitativní. Pro výzkum byl zvolen kvantitativní přístup, jehož smyslem je získání 

objektivních dat, která lze statisticky zpracovat.
100

 Kvantitativní výzkum je využitelný 

pro zkoumání velkých skupin lidí, výsledky lze zobecnit na celou populaci. Výhodou je 

relativně rychlý sběr dat a možnost rychlé analýzy dat s využitím počítače. Podle 

M. Chrásky
101

 sestává základní schéma kvantitativního výzkumu ze čtyř hlavních fází: 

stanovení problému, formulace hypotézy, testování hypotézy a vyvození závěrů.  

Stanovení výzkumného problému 

Jak uvádí P. Gavora, kvantitativní výzkum začíná stanovením výzkumného problému. 

Pro výzkum byl stanoven deskriptivní (popisný) výzkumný problém: 

Jaký je současný stav využívání cloud computingu pracovníky středních škol? 

Z hlavního výzkumného problému byly dále zformulovány dílčí relační (vztahové) 

výzkumné problémy:  
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1. Jaký je vztah mezi využíváním cloud computingu respondentem a jeho pohlavím? 

2. Jaký je vztah mezi využíváním cloud computingu respondentem a jeho věkem? 

3. Jaký je vztah mezi využíváním cloud computingu respondentem a délkou jeho 

praxe? 

4. Jaký je vztah mezi mírou využívání cloud computingu ve škole a podporou ze strany 

vedení školy? 

5. Jaký je vztah mezi mírou využívání cloud computingu ve škole a zajištěním 

vzdělávání pracovníků ze strany vedení školy? 

Formulace hypotéz 

Na základě dílčích výzkumných problémů byly stanoveny tyto hypotézy: 

H1: Mezi respondenty jsou rozdíly v akceptaci cloud computingu z hlediska pohlaví. 

H2: Mezi respondenty jsou rozdíly v akceptaci cloud computingu z hlediska věku. 

H3: Mezi respondenty jsou rozdíly v akceptaci cloud computingu z hlediska délky 

praxe. 

H4: Mezi podporou nových technologií ze strany vedení školy a akceptací cloud 

computingu je pozitivní vztah. 

H5: Mezi podporou vzdělávání pracovníků ze strany vedení školy a akceptací cloud 

computingu je pozitivní vztah. 

Výzkumný vzorek 

Základní soubor výzkumu tvoří zaměstnanci středních škol v ČR. Podle statistické 

ročenky školství bylo v roce 2014 ve středních školách zaměstnáno 46 711 

pracovníků.
102

 Pokud má být výběrový soubor natolik reprezentativní, aby z něj bylo 

možné bezpečně zevšeobecňovat výsledky na celý základní soubor, musí být dostatečně 

velký. Pro výše uvedený základní soubor uvádí P. Gavora
103

 rozsah výběrového 

souboru v intervalu 370–384 osob. Výzkumu se ve skutečnosti zúčastnilo 504 osob. 
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Výzkumný nástroj 

Jako výzkumný nástroj byl využit dotazník, který je podle P. Gavory vhodným 

nástrojem pro hromadné získávání údajů. V dotazníku byly použity uzavřené otázky 

(s jednou možnou odpovědí i s více možnými odpověďmi), polouzavřené/polootevřené 

otázky (s využitím možnosti „jiné“), škálové otázky, baterie otázek a otevřené 

otázky.
104

 Dotazník obsahoval celkem 30 otázek a byl složen z osmi tematických 

okruhů: údaje o respondentovi, údaje o škole, profesní aktivita respondenta (učitele), 

vztah respondenta k digitálním technologiím, využití cloudových aplikací 

respondentem, postoje respondenta ke cloudovým aplikacím, cloud computing 

v kontextu respondentovy školy, volné odpovědi. Celé znění dotazníku je uvedeno 

v příloze č. 1. 

Administrace výzkumného nástroje 

Samotný dotazník byl realizován v elektronické podobě prostřednictvím nástroje 

„Google Formuláře“, realizace dotazníku je tak příkladem praktického využití cloud 

computingu. Elektronickou poštou bylo osloveno 1 263 středních škol, přičemž zprávy 

byly adresovány ředitelům škol. E-mail s žádostí o předání všem pracovníkům školy 

obsahoval hypertextový odkaz na elektronický dotazník. Dotazník byl k dispozici 

36 dní, respondenti reagovali v průběhu prvních 18 dní. Celkem bylo zaznamenáno 

504 odpovědí. 

Analýza a zpracování dat 

Souhrn odpovědí dotazníku se automaticky generoval v prostředí nástroje „Google 

Formuláře“ a to jak formou tabulky, tak i formou grafického zobrazení. Pro vlastní práci 

byly data následně zpracovány v aplikaci Microsoft Excel (filtrování, grafy, …). Pro 

jednotlivé otázky byly adekvátně zvoleny buď výsečové, skládané sloupcové nebo 

pruhové grafy. Pouze data z otázek 4 a 6 byla pro větší názornost zpracovány formou 

Vennova diagramu prostřednictvím webové aplikace Draw Venn Diagram.
105
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Testování hypotéz 

Pro testování bylo navrženo celkem 5 hypotéz, pro každou z nich pak byla 

zformulována nulová a alternativní hypotéza. Testované hypotézy hledají vztah mezi 

hodnotami dvou proměnných. Data testovaných hypotéz mají povahu kontingenční 

tabulky. Pro tuto situaci byl využit test nezávislosti χ
2
 (chí-kvadrát), jak navrhuje 

M. Chráska. Pro testování byla zvolena hladina významnosti α = 0,05, kterou uvádí 

Chráska pro většinu pedagogických výzkumů. 

Pro každou kontingenční tabulku bylo vypočteno testové kritérium χ
2
. Tato hodnota 

odpovídá rozdílu mezi skutečností a nulovou hypotézou. Vypočítaná hodnota byla 

porovnána s kritickou hodnotou uvedenou ve statistických tabulkách.
106

 Kritická 

hodnota je závislá na počtu stupňů volnosti kontingenční tabulky. Stupeň volnosti je dán 

vztahem f = (r – 1) ∙ (s – 1), kde r je počet řádků a s počet sloupců kontingenční tabulky. 

Výpočty hodnot χ
2
 byly provedeny v aplikaci Microsoft Excel. 

Pokud je vypočítaná hodnota χ
2
 nižší než kritická hodnota, je možné nulovou hypotézu 

přijmout. Pokud je vypočítaná hodnota χ
2
 vyšší než kritická hodnota, nulová hypotéza 

se zamítá a je možné přijmout hypotézu alternativní. 

3.2 Analýza získaných dat 

Následuje podrobné vyhodnocení dat získaných od respondentů z dotazníku. Data jsou 

prezentována formou výsečových, pruhových a sloupcových grafů, ve dvou případech 

také pomocí Vennových diagramů. 
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3.2.1 Údaje o respondentovi 

 

Graf 1:  Genderová skladba respondentů 

První otázka dotazníku měla za účel zjistit rozdělení respondentů podle pohlaví. 

Genderová skladba respondentů byla velmi vyrovnaná, odpovědělo 254 mužů (50,4 %) 

a 250 žen (49,6 %). 

 

Graf 2:  Věková skladba respondentů 

Pokud jde o věkové složení respondentů, početnost věkových kategorií vzestupně roste. 

Respondenti ve věku do 30 let byli zastoupeni 40 odpověďmi (7,9 %). Věková skupina 

31–40 let čítá 128 zástupců (25,4 %). V kategorii 41–50 let odpovědělo 

142 respondentů (28,2 %). Nejpočetnější skupinou respondentů byla kategorie nad 

50 let, čítající 194 zástupců (38,5 %).  
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Graf 3:  Skladba respondentů podle délky praxe 

Rozložení respondentů dle délky pedagogické praxe (resp. praxe ve školství v případě 

nepedagogických pracovníků) je obdobné jako u předchozí otázky. Pracovníci s praxí 

do 5 let tvoří skupinu 56 respondentů (11,1 %), respondentů v kategorii 6–10 let je 

82 (16,3 %) a respondentů v kategorii 11–15 let je 85 (16,9 %). Poslední kategorie, 

pracovníci s praxí nad 15 let, je výrazně nejpočetnější s 281 zástupci (55,8 %). 

4. Skladba respondentů podle rolí ve škole 

 

Graf 4:  Skladba respondentů podle rolí ve škole
107

 

Čtvrtá otázka zkoumala role respondenta ve škole, přičemž jeden respondent mohl uvést 

více než jednu roli. Za pedagogického pracovníka (PP) se označilo 401 odpovídajících 

(79,6 %). 190 respondentů zastává roli třídního učitele (TU – 37,7 %). Jako ICT 
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koordinátor/ICT metodik (ICT) pracuje 147 respondentů (29,2 %). Dotazník 

zodpovědělo 128 vedoucích pracovníků (VP – 25,4 %) a také 22 nepedagogických 

pracovníků (NP – 4,4 %). 

 

Graf 5:  Vzdělávací oblast 

V odpovědích na otázku č. 5 byly výrazně nejpočetnější skupinou s celkovým počtem 

162 (32,1 %) respondenti, kteří svůj hlavní vyučovací předmět zařadili do vzdělávací 

oblasti Informační a komunikační technologie. Další početné skupiny byly tvořeny 

učiteli těchto vzdělávacích oblastí: Odborné vzdělávání – 83 osob (16,5 %), Matematika 

a její aplikace – 71 osob (14,1 %) a Jazyk a jazyková komunikace – 64 osob (12,7 %).  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Nevyučuji žádný předmět

Ostatní

Člověk a zdraví

Umění a kultura

Člověk a svět práce

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Jazyk a jazyková komunikace

Matematika a její aplikace

Odborné vzdělávání

Informační a komunikační technologie

5. Do jaké vzdělávací oblastí patří vyučovací předmět, 
který považujete za svůj hlavní? 



52 

 

3.2.2 Údaje o škole 

6. Typ školy 

 

Graf 6:  Typ školy
108

 

 Pokud jde o typ školy, nejvíce byly zastoupeny střední odborné školy (SOŠ) s počtem 

252 (50 %), dále gymnázia 121 (24 %) a nakonec střední odborná učiliště (SOU) 

57 (11,3 %). Nejpočetnější skupinou sloučených škol byly školy, které jsou současně 

střední odbornou školou a středním odborným učilištěm 58 (11,5 %), středních 

odborných škol s gymnáziem bylo 10 (2 %). Vyskytl se jeden případ (0,2 %) školy 

složené z gymnázia a středního odborného učiliště. Škol složených ze všech tří typů 

bylo 5 (1 %). 
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Graf 7:  Zastoupení respondentů podle krajů 

Účelem sedmé otázky bylo zjistit, ve kterém kraji se nachází škola respondenta. Nejvíce 

účastníků průzkumu bylo z Moravskoslezského kraje s celkovým počtem 76 (15 %). 

Naproti tomu nejméně byl zastoupen Karlovarský kraj s 6 respondenty (1,2 %). 

 

Graf 8:  Zastoupení respondentů podle velikosti obce 

Otázka číslo osm zkoumala zastoupení respondentů podle velikosti obce, v níž se 

nacházejí jejich školy. Kategorie škol v obci do 10 000 obyvatel čítá 94 respondentů 

(18,7 %). V obcích s počtem obyvatel v rozmezí 10 001–50 000 se nachází nejpočetněji 

zastoupená skupina škol s počtem 201 (39,9 %). Obce s obyvateli od 50 001 do 100 000 

jsou zastoupeny 75 školami (14,9 %). V městech nad 100 000 obyvatel se nachází 

134 škol (26,6 %), jejichž pracovníci odpověděli na dotazník. 
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Graf 9:  Zastoupení respondentů podle velikosti školy 

Malé školy do 200 žáků jsou zastoupeny počtem 83 (16,5 %). Nejpočetněji zastoupenou 

skupinou škol jsou školy o velikosti 201–500 žáků, těch je 277 (55 %). Další skupinou 

jsou školy s 501–1000 žáky, kterých je 131 (26 %). Poměrně malou skupinu s četností 

13 (2,6 %) tvoří velké školy s více než 1000 žáky. 

3.2.3 Profesní aktivita respondenta (učitele) 

Následuje sada otázek, mapujících aktivitu, iniciativu a angažovanost učitelů. 

 

Graf 10:  Účast na vzdělávacích akcích 

Na otázku „Jak často se účastníte vzdělávacích akcí (semináře, školení, atd.)?“ 

odpovědělo 91 (18,1 %) dotazovaných „častěji než 4x ročně“, 141 (28,0 %) „alespoň 4x 

ročně“, 226 (44,8 %) „alespoň 1x ročně“, 39 (7,7 %) „méně často“ a 7 odpovídajících 

(1,4 %) uvedlo, že se vzdělávacích akcí neúčastní. 

9. Zastoupení respondentů podle velikosti školy 

do 200 žáků

201–500 žáků 

501–1000 žáků 

více než 1000 žáků

10. Jak často se účastníte vzdělávacích akcí 
(semináře, školení, atd.)? 

častěji než 4x ročně

alespoň 4x ročně

alespoň 1x ročně

méně často

vzdělávacích akcí se
neúčastním



55 

 

 

Graf 11:  Sledování vývoje a trendů v oblasti vzdělávání 

Na otázku „Sledujete vývoj a trendy v oblasti vzdělávání?“ uvedlo 244 (48,4 %) 

respondentů, že ano, 231 (45,8 %) spíše ano, 29 (5,8 %) spíše ne. Nikdo z dotazovaných 

neuvedl, že by trendy v oblasti vzdělávání nesledoval. 

 

Graf 12:  Rozvoj a inovace výukových metod 

Otázka „Snažíte se rozvíjet a inovovat svoje výukové metody?“ měla naznačit aktivní 

přístup a inovativnost pracovníka školy. Celkem 418 (82,9 %) osob uvedlo, že tak činí 

průběžně, 58 (11,5 %) dotazovaných označilo možnost „pouze výjimečně“ 

a 4 respondenti (0,8 %) zvolili možnost „ne, nepovažuji to za nutné“. Odpověď „ne, 

nejsem vyučující“ byla zastoupena 24 krát (4,8 %). 
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3.2.4 Vztah respondenta k digitálním technologiím 

 

Graf 13:  Skladba respondentů podle vztahu k digitálním technologiím 

Otázka číslo 13 měla za cíl zařadit respondenta do jedné ze skupin podle Rogersovy 

teorie difuze inovací. Jak uvádí B. Brdička,
109

 tato teorie definuje pět kategorií 

osvojitelů inovací. Početně nejmenší kategorií jsou inovátoři – nadšenci představující 

2,5 % populace. Následuje kategorie časných osvojitelů – vizionářů se zastoupením 

13,5 % populace. Nejpočetnějšími kategoriemi jsou raná většina – pragmatici a pozdní 

většina – konzervativci, obě po 34 %. Výčet uzavírají zpozdilci – skeptici s 16 %. 

Respondentům nebyly k výběru předloženy jednotlivé kategorie, ale jejich 

charakteristiky. Pro popis odpovídající kategorii inovátoři – nadšenci se rozhodlo 

84 respondentů (16,7 %). Charakteristiku vystihující časné osvojitele – vizionáře si 

vybralo 212 odpovídajících (42,1 %). S popisem skupiny raná většina – pragmatici se 

ztotožnilo 199 respondentů (39,5 %). Charakteristiku kategorie pozdní většina – 

konzervativci vybralo 8 osob (1,6 %). Popis kategorie zpozdilci – skeptici zvolil pouze 

jediný respondent, tvořící 0,2 % všech odpovídajících. 
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3.2.5 Využití cloudových aplikací respondentem 

 

Graf 14:  Používání cloudových aplikací v souvislosti s prací respondentů 

Na otázku „Používáte v souvislosti s Vaší prací cloudové aplikace?“ odpovědělo 

141 osob (28,0 %) „Používám a jsem s nimi spokojený/á“, 257 osob (51,0 %) uvedlo, že 

dané aplikace používá. Odpověď „Nepoužívám, ale chtěl/a bych“ uvedlo 71 osob 

(14,1 %) a 35 respondentů (6,9 %) zvolilo odpověď „Nepoužívám a nechci používat“.  

 

Graf 15:  Důležitost typů cloudových aplikací 

Cílem otázka č. 15 bylo zmapovat, jak které aplikace považují respondenti za důležité. 

Pro každý zvolený typ aplikace byla použita pětibodová škála: „Nepostradatelné / 

Velmi důležité / Důležité / Méně důležité / Nedůležité“. Za nepostradatelné označilo 

344 osob (68,3 %) e-mail, 87 osob (17,3 %) kalendář, 138 osob (27,4 %) úložiště, 
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170 osob (33,7 %) dokumenty (textové dokumenty, tabulkové dokumenty, prezentace), 

3 osoby (0,6 %) blog, 12 osob (2,4 %) sociální síť. Naopak jako nedůležité aplikace 

označilo e-mail 21 osob (4,2 %), kalendář 86 osob (17,1 %), úložiště 29 osob (5,8 %), 

dokumenty 23 osob (4,6 %), blog 278 osob (55,2 %), sociální síť 222 osob (44 %). 

 

Graf 16:  Využití typů cloudových aplikací 

Podobně účelem otázky č. 16 bylo zjistit, jak často které typy aplikací respondenti 

používají. U každého typu aplikace byla použita škála „Denně / Několikrát týdně / 

Alespoň jedenkrát týdně / Méně často / Vůbec“. Denně používá e-mail 424 osob 

(84,1 %), dokumenty 203 osob (40,3 %), úložiště 155 osob (30,8 %), kalendář 144 osob 

(28,6 %), sociální síť 44 osob (8,7 %) a blog 5 osob (1,0 %). Na opačném pólu škály 

byli respondenti, kteří jednotlivé kategorie aplikací nepoužívají vůbec. E-mail vůbec 

nepoužívá 34 osob (6,7 %), dokumenty 50 osob (9,9 %), úložiště 56 osob (11,1 %), 

kalendář 128 osob (25,4 %), sociální síť 251 osob (49,8 %) a blog 357 osob (70,8 %). 
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Graf 17:  Využití konkrétních cloudových aplikací/služeb 

Otázka č. 17 měla za cíl zjistit, jaké konkrétní aplikace respondenti v souvislosti se svojí 

prací využívají. Každý respondent mohl označit více než jednu aplikaci. Nejčastěji 

zmiňovanými aplikacemi /službami byly Google Apps – 291 osob (57,7 %), YouTube – 

288 osob (57,1 %), Office 365 – 196 osob (38,9 %) a Facebook – 189 osob (37,5 %). 

Celkem 40 respondentů (7,9 %) uvedlo, že nepoužívá žádné cloudové aplikace. 

Poslední možnost byla otevřená, zde měli respondenti možnost doplnit výše neuvedené 

aplikace. Tuto možnost využilo 53 respondentů (10,5 %), nejčastěji se objevovaly tyto 

aplikace/služby: Moodle, Bakaláři (webový modul) a e-mail bez bližšího určení. 
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Graf 18:  Způsob využití cloudových aplikací 

Otázka č. 18 měla za cíl zjistit, k jakým účelům respondenti v souvislosti se svojí prací 

cloudové aplikace využívají. Bylo možné zvolit více možností. Nejčastější uváděli 

respondenti využití cloudových aplikací pro přípravu výukových materiálů – 324 osob 

(64,3 %), komunikaci se žáky – 316 osob (62,7 %), ukládání dat – 307 osob (60,9 %), 

komunikaci s kolegy – 301 osob (59,7 %) a k prezentaci učiva – 268 osob (53,2 %). 

Celkem 42 osob (8,3 %) uvedlo, že cloudové aplikace nepoužívá a 5 respondentů 

(0,99 %) zvolilo možnost „ostatní“. 
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Graf 19:  Obecný přínos cloudových aplikací 

Otázka č. 19 mapovala, co je podle respondentů obecným přínosem cloudových 

aplikací. Nejvíce byly uváděny tyto odpovědi: možnost kdykoliv a odkudkoliv 

přistupovat k aplikacím a ke svým datům – 435 osob (86,3 %), sdílení dokumentů –

376 osob (74,6 %), synchronizace dat mezi více zařízeními – 234 osob (46,4 %). 

Respondentů, kteří uvedli možnost „ostatní“ bylo 7 (1,4%). Podle 6 respondentů 

(1,2 %) nepředstavují cloudové aplikace žádný přínos, 26 osob (5,2 %) zvolilo možnost 

„nevím, cloudové aplikace nepoužívám. 
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Graf 20:  Přínos cloudových aplikací pro výuku 

Otázka č. 20 byla zaměřena na přínos cloudových aplikací pro výuku. Nejvíce se 

vyskytly tyto odpovědi: 350 respondentů (69,4 %) oceňuje rozšíření možností 

komunikace mezi učitele a žáky, 340 osob (67,5 %) uvádí dostupnost výukových 

materiálů pro žáky a 244 odpovídajících (48,4 %) uvedlo efektivnější práci se žáky. 

Možnost „ostatní“ zvolilo 5 osob (0,99 %). Podle 12 odpovídajících (2,4 %) cloudové 

aplikace nejsou přínosem pro výuku. Z respondentů, kteří zvolili možnost „nevím“ tak 

učinilo 18 (3,6 %) proto, že nejsou vyučující a 31 (6,15 %) proto, že cloudové aplikace 

nepoužívají.  
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Graf 21:  Výhrady ke cloudovým aplikacím 

Otázka 21 měla za cíl zjistit, co respondentům na cloudových aplikacích nejvíce vadí. 

S výrazným odstupem se na prvních třech místech umístily tyto odpovědi: obavy 

z možné ztráty nebo zneužití dat – 264 osob (52,4 %), obavy ze ztráty soukromí –

231 osob (45,8 %), nutnost neustálého připojení k Internetu – 197 (39,1 %). Pro 

možnost „ostatní“ se rozhodlo 6 respondentů (1,2 %). Celkem 75 (14,9 %) osob uvádí, 

že jim na cloudových aplikacích nic nevadí a 27 (5,4 %) respondentů zvolilo možnost 

„nevím, cloudové aplikace nepoužívám“.  

 

Graf 22:  Používání cloudových aplikací pro soukromé účely 

Na otázku „Používáte cloudové aplikace také pro soukromé účely?“ odpovědělo 

60 respondentů (11,9 %), že ve větší míře než pro pracovní účely, 170 osob (33,7 %) 
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přibližně ve stejné míře jako pro pracovní účely, 177 osob (35,1 %) v menší míře než 

pro pracovní účely a 97 respondentů (19,2 %) pro soukromé účely cloudové aplikace 

nepoužívá. 

3.2.6 Postoje respondenta ke cloudovým aplikacím 

 

Graf 23:  Doporučení cloudových aplikací kolegům 

Otázka 23 zněla „Doporučil/a byste cloudové aplikace kolegům, kteří je zatím 

nepoužívají?“ 170 respondentů (33,7 %) by rozhodně doručilo, 283 (56,2 %) by spíše 

doporučilo, 43 (8,5 %) spíše nedoporučilo a 8 dotazovaných (1,6 %) by rozhodně 

kolegům cloudové aplikace nedoporučilo. Výrazná většina respondentů by tedy cloud 

computing svým kolegům doporučila. 

 

Graf 24:  Přínos cloud computingu pro střední školu 

Na otázku, zda je podle respondenta cloud computing pro střední školu přínosem, 

odpovědělo 169 osob (33,5 %) rozhodně ano, 238 (47,2 %) spíše ano, 80 osob (15,9 %) 
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nevím, 13 (2,6 %) spíše ne a 4 osoby (0,8 %) uvedly rozhodně ne. Více než tři čtvrtiny 

respondentů hodnotí cloud computing jako přínosný pro střední školu.  

3.2.7 Cloud computing v kontextu respondentovy školy 

 

Graf 25:  Podpora nových technologií vedením školy 

Otázka č. 25 zněla: „Podporuje vedení Vaší školy nové technologie (jako například 

cloud computing)?“ 181 osob (35,9 %) uvedlo rozhodně ano, 243 (48,2 %) spíše ano, 

72 (14,3 %) spíše ne a 8 (1,6 %) rozhodně ne. Více než tři čtvrtiny respondentů vnímají 

podporu nových technologií ze strany vedení školy.  

 

Graf 26:  Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti nových technologií 

Otázka č. 26 zněla: „Zajišťuje vedení Vaší školy vzdělávání pro pracovníky zaměřené 

na nové technologie tak, aby držely krok s vývojem?“ 118 osob (23,4 %) uvedlo 

rozhodně ano, 254 (50,4 %) spíše ano, 115 (22,8 %) spíše ne a 17 (3,4 %) rozhodně ne. 
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Téměř tři čtvrtiny respondentů uvádí, že vedení jejich školy zajišťuje pracovníkům 

vzdělávání zaměřené na nové technologie.  

 

Graf 27:  Stav využívání cloud computingu ve škole 

Na otázku „Jak byste zhodnotil/a stav využívání cloud computingu ve Vaší škole?“ 

odpovědělo 73 osob (14,5 %), že v jejich škole využívá cloudové aplikace téměř každý 

pracovník, 145 osob (28,8 %) uvedlo, že cloudové aplikace využívá větší část 

pracovníků, 228 osob (45,2 %) uvedlo, že cloudové aplikace využívá menší část 

pracovníků a 58 osob (11,5 %) uvedlo, že cloudové aplikace nevyužívá téměř nikdo. 

Pouze necelá polovina respondentů je přesvědčena, že v jejich škole využívá cloud 

computing většina pracovníků.  

 

Graf 28:  Překážky pro přijetí cloud computingu 

Otázka č. 28 měla objasnit, co je podle respondentů největší překážkou pro přijetí cloud 

computingu v prostředí střední školy. Podle 211 osob (41,9 %) jsou to nedostatečné IT 

dovednosti pracovníků školy, 135 osob (26,8 %) uvedlo odpor pracovníků školy ke 
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změnám a inovacím, 101 odpovídajících (20,0 %) uvedlo obavy o bezpečnost dat 

a podle 15 osob (3,0 %) je důvodem nedostatek podpory ze strany vedení. Celkem 

6 respondentů (1,2 %) uvedlo do volné odpovědi, že nejsou žádné překážky, 12 osob 

(2,4 %) ve volné odpovědi uvedlo, že neví. Zbývající odpovědi připadají na 24 osob 

(4,8 %), mezi těmito odpověďmi se nejvíce vyskytovaly problémy finančního, 

technického nebo organizačního charakteru.  

3.2.8 Volné otázky – názory respondentů 

Poslední dvě otázky byly otevřené, otázka 29 poskytla respondentům možnost vyjádřit 

vlastní názor na využití cloud computingu na střední škole, v poslední otázce se mohli 

odpovídající k dotazníku libovolně vyjádřit. Odpovědi na obě otázky se do značné míry 

prolínaly, z toho důvodu následuje souhrn odpovědí na obě otázky bez rozlišení. 

Respondenti reflektují potřebu přizpůsobit styl práce vývoji na poli digitálních 

technologií, např.: „Jaká je doba, jaké jsou její požadavky, taková musí být i technika.“ 

Mnohé odpovědi však nabádaly ke zdrženlivosti a varovaly před nekritickým 

přejímáním všeho nového, např.: „Vývoj nových věcí se nezastaví, ale je třeba 

přemýšlet o tom, jestli jsou tak výrazným kladem pro náš život.“, případně: „Potenciál 

má, ale nesmí se stát posvátnou krávou.“ 

Pozitivně bylo hodnoceno celkové zvýšení efektivity práce. Respondenti také oceňují 

dostupnost dokumentů, sdílení dat, zlepšení možností komunikace a spolupráce 

s kolegy i s žáky, zefektivnění distribuce výukových materiálů, atd. To lze ilustrovat 

odpovědí jednoho z respondentů: „…kdo zkusí, rychle si zvykne“. 

Velmi často v odpovědích zaznívaly připomínky vyjadřující silnou závislost využití 

cloud computingu na dostatečné konektivitě, IT infrastruktuře a finančních možnostech 

školy. Shrnutí problému je patrné z této odpovědi: „Na mnoha školách bývá 

nepřekonatelným problémem přístup k internetu; buď chybí robustní wifi, případně jsou 

přístupy k internetu na školách velmi omezovány, občas je problémem i chybějící 

technika, se kterou by žáci mohli pracovat. Vzhledem k tomu, že se v dotazované oblasti 

pohybuji v rámci školení jako lektorka, mám tuto oblast dost zmapovanou z vlastních 

zkušeností.“ 

Řada respondentů zmiňuje nepružnost a konzervativnost vedení a kolegů, kteří jen 

velmi těžce přijímají nové technologie a způsoby práce, např.: „V některých oblastech 
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velmi přínosné, nicméně je problém překonat bariéry u vedení školy a některých 

učitelů.“ Vhodným řešením může být to, co zaznělo v jedné z odpovědí: „Nezbytný je 

šikovný IT koordinátor ve škole, který zlidští každou novou věc i starším kolegům. Jeho 

práce je při zavádění nesmírně důležitá!“ 

Z hlediska využití cloud computingu ve výuce se objevuje jistá názorová diferenciace. 

Příznivci zmiňují zvýšení efektivity, zpestření a zkvalitnění výuky, vtažení žáků do 

výuky, usnadnění komunikace, podporu spolupráce a lepší možnosti při práci na 

projektech, např.: „Velmi přínosné pro celou škálu předmětů – sdílení informací, 

spolupráce na projektech – okamžitá odezva.“ 

Některé hlasy poukazují na bezvýhradnou závislost na momentálním připojení 

k internetu, např.: „Pokud nejde internet, tak to nefunguje. Učitel na to spoléhá 

a vzhledem k tomu, že je často problém v síti, musím mít vždy záložní variantu pro 

případ, že by nešel internet.“ 

Objevilo se i několik negativních stanovisek, ani ne tak zaměřených proti samotnému 

cloud computingu, jako spíše proti nereálným očekáváním, atd. Příkladem mohou být 

tyto odpovědi: „Využitelné, pokud se používá smysluplně. Může to být dobrý 

PODPŮRNÝ prostředek pro výuku i pro administrativu vyučujících. Ovšem problémy ve 

výuce a ve škole nevyřeší. Není pro školy ‚všespásný‘, stejně tak jako nejsou žádné 

technologie.“ 

 „Jedna z dalších zbytečností, které jen zpomalí výuku (pomalé internetové připojení), 

občas ji i zkomplikují (např. přerušení el. energie, internetového spojení, hacking, atd.) 

a hlavně přípravy, které vyučující už má, by musel zase předělat do nového formátu, 

nahrát na nové úložiště…“ 

„Myslím, že kvalita výuky se nezlepší používáním stále nových a nových technik, 

metodik a postupů. Kvalita se odvíjí od dostatečné odborné kvalifikace vyučujícího a od 

úrovně studentů, kteří se na školu dostanou a jejich snahy a chuti se něco učit. A oboje 

je bohužel čím dál tím slabší a rozhodně to nezmění prezentace, cloud … a jiné 

novinky.“ 

3.2.9 Shrnutí výsledků dotazníku 

Z podkapitoly 3.2.1 vyplývá, že průzkumu se zúčastnilo téměř stejné množství mužů 

jako žen, což neodpovídá genderovému složení pracovníků ve školství. Podle statistiky 



69 

 

MŠMT
110

 činil v roce 2014 podíl mužů mezi pracovníky středních škol cca 35 %. 

Naopak rozložení respondentů podle věku a délky praxe zhruba koresponduje 

s rozložením pracovníků středních škol podle statistiky MŠMT. Dalším nesouladem je 

neúměrně velký počet respondentů, kteří pracují jako ICT koordinátoři/ICT metodici, ti 

tvořili téměř třetinu respondentů a také velký počet vedoucích pracovníků (více než 

čtvrtina). Tato nesrovnalost se projevila i v rozložení respondentů podle vzdělávacích 

oblastí vyučovaného předmětu. Zde znovu výrazně dominují učitelé ICT. Všechny tyto 

nesrovnalosti lze vysvětlit skutečností, že ačkoli byl dotazník směřován ke všem 

středoškolským pracovníkům, na většině škol zřejmě došlo k tomu, že dotazník vyplnil 

ředitel školy a předal jej přednostně učiteli ICT, případně ICT koordinátorovi, přičemž 

další pracovníci byli již ve výzkumu zastoupeni méně, než by odpovídalo skutečnému 

rozložení. 

Zastoupení respondentů podle krajů přibližně reflektovalo procentuální zastoupení 

pracovníků ve školství v jednotlivých krajích,
111

 výraznější rozdíl byl pouze u Hlavního 

města Prahy a u Zlínského kraje, kde byl počet respondentů nižší a naopak více 

respondentů, než by odpovídalo procentuálnímu zastoupení, bylo z Moravskoslezského 

a Libereckého kraje. Rozdělení respondentů podle typu škol kopíruje jejich skutečné 

rozložení. Většina respondentů působí na střední škole s 200 až 500 žáky.  

Z výsledků uvedených v podkapitolách 3.2.3 a 3.2.4 je patrné, že výzkumu se zúčastnili 

spíše pracovníci středních škol patřící k těm nejaktivnějším. Přes 90 % respondentů 

uvedlo, že se účastní vzdělávacích akcí alespoň jedenkrát ročně, z toho 46 % se účastní 

vzdělávacích akcí nejméně čtyřikrát ročně. Přes 90 % respondentů rovněž sleduje 

trendy ve vzdělávání a přes 80 % průběžně rozvíjí a inovuje své výukové metody. Přes 

98 % respondentů pro svůj vztah k digitálním technologiím vybralo charakteristiky 

kategorií nadšenci, vizionáři a časní osvojitelé. V tomto případě se projevil výrazný 

nesoulad mezi zastoupením jednotlivých kategorií osvojitelů inovací vyplývajícím 

z výsledků průzkumu a členěním podle Rogersovy teorie. Tuto skutečnost lze přisoudit 

několika faktorům. Předně lze předpokládat, že ředitelé škol přeposílali dotazník v řadě 

případů spíše osobám, které již s cloud computingem mají zkušenost, a z toho důvodu 
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se patrně téměř nedostal k osobám naplňujícím charakteristiky posledních dvou 

kategorií. Dále je pravděpodobné, že z osob, kterým byl dotazník předán, ve větší míře 

odpovídali opět spíše ti, kteří mají k digitálním technologiím pozitivnější vztah. 

A konečně je pravděpodobné, že respondenti sami sebe hodnotili pozitivněji, než je 

objektivní skutečnost. 

Pokud jde o výsledky uvedené v podkapitole 3.2.5, necelé čtyři pětiny respondentů 

používají cloudové aplikace, ale pouze necelá třetina je s nimi i spokojena. Zajímavou 

skupinou představuje necelá sedmina respondentů, kteří zatím cloudové aplikace 

nepoužívají, ale chtěli by. Zde je patrný potenciál pro školení, případně aktivní podporu 

IT metodika a kolegů. Pouze necelých 7 % respondentů uvedlo, že cloudové aplikace 

nepoužívá a nechce používat. Jediný nepostradatelný typ cloudové aplikace pro většinu 

respondentů představuje e-mail, asi třetina osob vidí jako nepostradatelné také úložiště 

a dokumenty. Naopak pro většinu respondentů je nedůležitý blog a pro necelou 

polovinu také sociální síť. Stejný trend je patrný i v četnosti využívání jednotlivých typů 

cloudových aplikací, kde tři čtvrtiny respondentů téměř vůbec nevyužívají blog a téměř 

polovina sociální sítě. Naopak denně využívají čtyři pětiny respondentů e-mail, dvě 

pětiny dokumenty a necelá třetina kalendář a úložiště. 

V otázce konkrétních cloudových aplikací jsou nejčastěji používanými Google Apps, 

YouTube, Microsoft Office 365 a Facebook. Cloudové aplikace jsou nejvíce využívány 

pro tvorbu výukových materiálů, komunikaci se žáky, ukládání dat, komunikaci 

s kolegy a prezentaci učiva. Zmíněné možnosti využívá více než polovina respondentů. 

Přínos cloudových aplikací spatřují respondenti především v přístupnosti dat a sdílení 

dokumentů, méně než polovina respondentů pak vidí přínos v synchronizaci dat 

a zvýšení produktivity práce a redukci agendy v papírové podobě. Asi polovina 

respondentů se v souvislosti s cloudovými aplikacemi obává ztráty a zneužití dat, ztráty 

soukromí a také jim vadí nutnost neustálého připojení. Zajímavým faktem je, že téměř 

polovina respondentů využívá cloudové aplikace více ve škole než pro soukromé účely 

nebo dokonce výhradně ve škole.  

Výrazná většina respondentů by používání cloudových aplikací doporučilo svým 

kolegům. Čtyři pětiny respondentů vidí cloud computing jako přínosný pro střední 

školy. 
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Podporu nových technologií (jako např. cloud computing) ze strany vedení školy 

pociťují více než čtyři pětiny respondentů a necelé tři čtvrtiny respondentů uvádí, že 

vedení školy zajišťuje pro pracovníky školy adekvátní vzdělávání zaměřené na nové 

technologie. Pokud jde o celkový stav využívání cloud computingu na středních 

školách, většina respondentů se domnívá, že na jejich škole využívá cloudové aplikace 

menší část pracovníků případně téměř nikdo. Pro přijetí cloud computingu nevidí 

respondenti jako hlavní problém bezpečnostní rizika, ale spíše lidský faktor – 

nedostatečné IT dovednosti pracovníků a odpor pracovníků ke změnám a inovacím.  

3.3 Testování hypotéz 

Pro účely výzkumu bylo zformulováno 5 hypotéz (viz kapitola 3.1). Dále následuje 

testování těchto hypotéz pomocí testu nezávislosti χ
2
 (chí-kvadrát). 

3.3.1 Akceptace cloud computingu a pohlaví respondenta 

Pro zjištění závislosti akceptace cloud computingu na pohlaví respondenta byla 

zformulována hypotéza: 

H1: Mezi respondenty jsou rozdíly v akceptaci cloud computingu z hlediska pohlaví. 

Z této hypotézy byly dále odvozeny nulová a alternativní hypotéza: 

H0: Mezi respondenty nejsou statisticky významné rozdíly v akceptaci cloud computingu 

z hlediska pohlaví. 

H1: Mezi respondenty jsou statisticky významné rozdíly v akceptaci cloud computingu 

z hlediska pohlaví. 

Tab. 2:  Akceptace cloud computingu a pohlaví respondenta 

 

Cloudové 
aplikace 

používám a 
jsem s nimi 

spokojená/ý 

Cloudové 
aplikace 

používám 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám, 
ale chtěl/a 

bych 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám 
a nechci 
používat 

celkem 

muži 79 125 30 20 254 

ženy 62 132 41 15 250 

celkem 141 257 71 35 504 
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Vypočítaná hodnota χ
2
 je 4,627, kritická hodnota pro tabulku o 3 stupních volnosti je 

χ
2

0,05(3) je 7,815. Je tedy možné přijmout nulovou hypotézu. 

3.3.2 Akceptace cloud computingu a věk respondenta 

Pro zjištění závislosti akceptace cloud computingu na věku respondenta byla 

zformulována hypotéza: 

H2: Mezi respondenty jsou rozdíly v akceptaci cloud computingu z hlediska věku. 

Z této hypotézy byly dále odvozeny nulová a alternativní hypotéza: 

H0: Mezi respondenty nejsou statisticky významné rozdíly v akceptaci cloud computingu 

z hlediska věku. 

H1: Mezi respondenty jsou statisticky významné rozdíly v akceptaci cloud computingu 

z hlediska věku. 

Tab. 3:  Akceptace cloud computingu a věk respondenta 

 

Cloudové 
aplikace 

používám a 
jsem s nimi 

spokojená/ý 

Cloudové 
aplikace 

používám 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám, 
ale chtěl/a 

bych 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám 
a nechci 
používat 

celkem 

do 30 let 17 16 7 0 40 

31–40 let 38 65 13 12 128 

41–50 let 46 68 21 7 142 

nad 50 let 40 108 30 16 194 

celkem 141 257 71 35 504 

Vypočítaná hodnota χ
2
 je 9,700, kritická hodnota pro tabulku o 9 stupních volnosti 

χ
2

0,05(9) je 16,919. Je tedy možné přijmout nulovou hypotézu. 

3.3.3 Akceptace cloud computingu a délka praxe respondenta 

Pro zjištění závislosti akceptace cloud computingu na délce praxe respondenta byla 

zformulována hypotéza: 

H3: Mezi respondenty jsou rozdíly v akceptaci cloud computingu z hlediska délky 

praxe. 
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Z této hypotézy byly dále odvozeny nulová a alternativní hypotéza: 

H0: Mezi respondenty nejsou statisticky významné rozdíly v akceptaci cloud computingu 

z hlediska délky praxe. 

H1: Mezi respondenty jsou statisticky významné rozdíly v akceptaci cloud computingu 

z hlediska délky praxe. 

Tab. 4:  Akceptace cloud computingu a délka praxe respondenta 

 

Cloudové 
aplikace 

používám a 
jsem s nimi 

spokojená/ý 

Cloudové 
aplikace 

používám 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám, 
ale chtěl/a 

bych 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám 
a nechci 
používat 

celkem 

do 5 let 22 24 8 2 56 

6–10 24 43 9 6 82 

11–15 21 45 12 7 85 

nad 15 let 74 145 42 20 281 

celkem 141 257 71 35 504 

Vypočítaná hodnota χ
2
 je 4,869, kritická hodnota pro tabulku o 9 stupních volnosti 

χ
2

0,05(9) je 16,919. Je tedy možné přijmout nulovou hypotézu. 

3.3.4 Akceptace cloud computingu a podpora nových technologií ze 

strany vedení školy 

Pro zjištění závislosti akceptace cloud computingu na podpoře nových technologií ze 

strany vedení školy byla zformulována hypotéza: 

H4: Mezi podporou nových technologií ze strany vedení školy a akceptací cloud 

computingu je pozitivní vztah. 

Z této hypotézy byly dále odvozeny nulová a alternativní hypotéza: 

H0: Mezi podporou nových technologií ze strany vedení školy a akceptací cloud 

computingu není žádný vztah. 

H1: Mezi podporou nových technologií ze strany vedení školy a akceptací cloud 

computingu je pozitivní vztah. 
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Tab. 5:  Akceptace cloud computingu a podpora nových technologií ze strany vedení školy 

 

Cloudové 
aplikace 

používám a 
jsem s nimi 
spokojená/ý 

Cloudové 
aplikace 

používám 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám, 
ale chtěl/a 

bych 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám a 
nechci 

používat 

celkem 

rozhodně ano 75 90 11 5 181 

spíše ano 49 140 37 17 243 

spíše ne 14 25 21 12 72 

rozhodně ne 3 2 2 1 8 

celkem 141 257 71 35 504 

Vypočítaná hodnota χ
2
 je 61,579, kritická hodnota pro tabulku o 9 stupních volnosti 

χ
2

0,05(9) je 16,919. Nulová hypotéza je tedy zamítnuta. 

3.3.5 Akceptace cloud computingu a podpora vzdělávání pracovníků 

ze strany vedení školy 

Pro zjištění závislosti akceptace cloud computingu na podpoře vzdělávání pracovníků 

ze strany vedení školy byla zformulována hypotéza: 

H5: Mezi podporou vzdělávání pracovníků ze strany vedení školy a akceptací cloud 

computingu je pozitivní vztah. 

Z této hypotézy byly dále odvozeny nulová a alternativní hypotéza: 

H0: Mezi podporou vzdělávání pracovníků ze strany vedení školy a akceptací cloud 

computingu není žádný vztah. 

H1: Mezi podporou vzdělávání pracovníků ze strany vedení školy a akceptací cloud 

computingu je pozitivní vztah. 
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Tab. 6:  Akceptace cloud computingu a podpora vzdělávání pracovníků ze strany vedení školy 

 

Cloudové 
aplikace 

používám a 
jsem s nimi 

spokojená/ý 

Cloudové 
aplikace 

používám 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám, 
ale chtěl/a 

bych 

Cloudové 
aplikace 

nepoužívám a 
nechci 

používat 

celkem 

rozhodně ano 46 61 8 3 118 

spíše ano 54 143 35 22 254 

spíše ne 37 47 23 8 115 

rozhodně ne 4 6 5 2 17 

celkem 141 257 71 35 504 

Vypočítaná hodnota χ
2
 je 29,715, kritická hodnota pro tabulku o 9 stupních volnosti 

χ
2

0,05(9) je 16,919. Nulová hypotéza je tedy zamítnuta. 

3.3.6 Diskuze testovaných hypotéz 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že využívání cloud computingu není závislé na pohlaví, 

muži i ženy využívají cloud computing přibližně ve stejné míře. Nepotvrdila se ani 

předpokládaná závislost využívání cloud computingu na věku respondenta, stejně jako 

závislost využívání cloud computingu na délce praxe respondenta. Původní domněnkou 

bylo, že mladší učitelé mají celkově pozitivnější postoj k digitálním technologiím než 

jejich starší kolegové. Podobná domněnka byla stanovena i v případě délky 

pedagogické praxe. Původní tři hypotézy se tedy nepotvrdily, což může být způsobeno 

již dříve zmíněným předpokladem, že průzkumu se fakticky zúčastnili spíše aktivnější 

učitelé, kteří s cloud computingem již mají zkušenosti, bez ohledu na věk a délku praxe 

a také to, že téměř třetinu respondentů tvořili učitelé, kteří svůj hlavní vyučovací 

předmět zařadili do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. 

Čtvrtá a pátá hypotéza se potvrdila, což poukazuje na klíčovou roli vedení školy, ať už 

při podpoře zavádění inovací a nových technologií jako např. cloud computingu, jakož 

i při podpoře vzdělávání pracovníků v oblasti digitálních technologií. Lze tedy 

konstatovat, že pro úspěšnou implementaci cloud computingu na úrovni celé školy 

a maximální využití jeho potenciálu je nezbytná aktivní podpora ze strany vedení školy. 

Autor si je vědom skutečnosti, že ze zjištěných dat by bylo možné vysledovat i některé 

další vztahy, což by však bylo nad rozsah diplomové práce.  
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4 Návrh komplexního řešení využití cloud computingu 

pro střední školu 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout využití cloud computingu pro střední školu. Autor 

působí na střední škole jako učitel (jeho hlavním vyučovaným předmětem je Informační 

a komunikační technologie) a současně i jako ICT koordinátor/metodik pro jedno 

z pracovišť školy. Autor se dohodl s vedením školy, že společně se žáky otestuje 

možnosti cloud computingu na svém pracovišti. 

4.1 Výběr platformy 

Pro maximální využití potenciálu cloud computingu ve školním prostředí je dle autora 

nejefektivnějším řešením nasazení ucelené sady cloudových aplikací. Jak vyplývá 

i z výše popsaného výzkumu, pro využití v prostředí střední školy se nabízí dvě 

alternativy: Google Apps for Education a Microsoft Office 365. Tento závěr podporují 

i některé informační zdroje.
112,113,114,115

 Ve druhé kapitole byla zmíněna i sada aplikací 

ZOHO, tato však není dostupná v českém jazyce a proto je její posouzení 

bezpředmětné. Tato sada navíc nebyla zmiňována ani respondenty výzkumu v otázce na 

používané cloudové aplikace. 

4.1.1 Porovnání variant 

Pro porovnání a následný výběr vhodné platformy byla použita multikriteriální analýza. 

Byla zformulována jednotlivá kritéria výběru a následně byla pro každé kritérium 

stanovena váha v rozmezí 1–3. Každé kritérium hodnoceno stupněm 1–5 (větší číslo 
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lunch table [online]. 2016 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://wazmac.com/discussion/google-apps-

v-office-365-for-schools/ 
113

 Google Vs. Microsoft: Choosing Cloud Apps For Schools. InformationWeek: Connecting the Business 

Technology Community [online]. UBM, 2016 [cit. 2015-09-27]. Dostupné z: 

http://www.informationweek.com/google-vs-microsoft-choosing-cloud-apps-for-schools/d/d-

id/1110302?page_number=1 
114

 HILES, Michael. Google Apps for Education vs. Microsoft 365 for Education. In: Campus Suite: 

School Websites, Notifications & Mobile Apps [online]. Campus Suite, 2016 [cit. 2016-01-27]. 

Dostupné z: https://www.campussuite.com/google-apps-education-vs-microsoft-365-for-education/ 
115

 Office 365 for Education vs. Google Apps for Education. CloudAlly: Cloud to cloud backups [online]. 

CloudAlly, 2016 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://www.cloudally.com/office-365-for-education-
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znamená lepší hodnocení). Součin váhy a hodnocení udává počet bodů pro jednotlivá 

kritéria. Kritéria byla rozdělena do tří skupin – poskytovatel, škola a koncový uživatel. 

Skupina představující poskytovatele obsahuje tři kritéria. První kritérium se týká 

důvěryhodnosti poskytovatele. V obou případech se jedná o velké, velmi známé 

společnosti, obě platformy tedy získávají plný počet bodů. Další kritérium postihuje 

rozšíření nabízené cloudové platformy. Konkrétně se jedná o školy, které již cloud 

computing zavedly. Hodnocení se týká škol v České republice a vychází z předpokladu 

založeného na výsledcích výše popsaného výzkumu. Ve výzkumu uvedlo 57,7 % osob, 

že využívá službu Google Apps, zatímco Office 365 uvedlo 38,9 % osob. Toto 

rozložení je v tabulce zastoupeno poměrem bodů 3 : 2. Posledním kritériem ve skupině 

je cenová politika cloudových služeb. Oba poskytovatelé nabízí cloudové služby školám 

zdarma, proto obě řešení získávají maximální hodnocení.  

Skupina představující školu je tvořená dvěma kritérii. Za předpokladu, že běžně 

používanými kancelářskými aplikacemi jsou aplikace Word, Excel a PowerPoint, lze 

konstatovat, že kompatibilita s těmito aplikacemi je v případě Office 365 stoprocentní. 

Služba Google Apps sice umožnuje importovat a exportovat soubory ve formátech 

Microsoft Office, ale nelze tu hovořit o stoprocentní kompatibilitě. Pokud jde o školní 

infrastrukturu, autor se domnívá, že ve většině středních škol je využíváno serverové 

řešení firmy Microsoft, tzn. OS Windows Server. Google nabízí Google Apps Directory 

Sync (GADS), bezplatný nástroj pro synchronizaci služby Google Apps s Active 

Directory.
116,117

 Služba Office 365 je plně integrovaná s prostředím Active Directory. 

Poslední skupinou jsou kritéria z pohledu koncového uživatele. Důležitým parametrem 

je uživatelské rozhraní. Autorovi se z vlastní zkušenosti jeví prostředí Google Apps ve 

srovnání s prostředím Office 365 přehlednější, intuitivnější a celkově uživatelsky 

přívětivější. Obě služby nabízí na svých webech uživatelskou podporu. Obě služby mají 

svoje profily na sociálních sítích (Facebook, Google+). Se službou Google Apps je 

navíc spojena síť místních učitelských skupin. Vzhledem k velkému rozšíření mobilních 

zařízení mezi žáky a učiteli středních škol je důležitým parametrem také podíl 
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mobilních operačních systémů na trhu. Podle zprůměrovaných údajů od tří českých 

mobilních operátorů,
118

 byl počátkem roku 2015 operační systém Android společnosti 

Google zastoupen ze 71,70 %, kdežto podíl OS Windows Phone firmy Microsoft činil 

ve stejném období 6,16 %. Je nepravděpodobné, že by se zmíněný poměr od doby 

uvedení údajů výrazně změnil. 

Tab. 7:  Multikriteriální analýza: Srovnání Google Apps a Office 365 

Kritérium Váha 
Google Apps Office 365 

Hodnocení Body Hodnocení Body 

Poskytovatel      

Důvěryhodnost poskytovatele 3 5 15 5 15 

Rozšíření platformy 2 3 6 2 4 

Cenová politika pro školy 3 5 15 5 15 

Škola      

Kompatibilita s běžně používanými 
kancelářskými aplikacemi 

3 4 12 5 15 

Integrace se školní infrastrukturou 3 3 9 5 15 

Koncový uživatel      

Uživatelské rozhraní (přívětivost, 
intuitivnost, přehlednost) 

3 5 15 4 12 

Podpora (web, sociální sítě, 
komunita) 

2 5 10 4 8 

Rozšířenost mobilní platformy 3 4 12 1 3 

Celkem – – 94 – 87 

Podle nastavených kritérií získala služba Google Apps 94 bodů, služba Office 365 

získala 87 bodů. Pro návrh cloudového řešení pro střední školu byla proto autorem 

zvolena služba Google Apps. 

4.2 Google Apps for Education 

4.2.1 Přehled služby Google Apps for Education 

Google Apps for Education (dále též „GAFE“) je sada cloudových aplikací pro 

vzdělávací instituce, kterým je poskytována bezplatně. Některé z aplikací jsou vzájemně 

provázány, s některými je možné pracovat i bez připojení k Internetu. GAFE nabízí 

školám reprezentativní e-mailové adresy ve vlastní doméně, nepřetržitou telefonickou 
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a e-mailovou podporu, garanci 99,9% dostupnosti, obnovení dat v případě havárie, 

rozšířené možnosti zabezpečení a plnou administraci všech uživatelských účtů. 

Podle společnosti Google má GAFE celosvětově přes čtrnáct milionů uživatelů.
119

 

Uživatelé GAFE pracují vždy ve stejném prostředí bez ohledu na to, jaké zařízení, 

operační systém nebo webový prohlížeč právě používají. Stejně tak je možné pracovat 

kdykoliv a kdekoliv, učitelé a žáci tak mají do GAFE přístup jak ze školy, tak 

i z domova. Uživatelům GAFE se nezobrazují reklamy a podle slov společnosti Google 

nejsou ani školní účty skenovány pro reklamní účely.
120

 

Většina mobilních zařízení se systémem Android má již aplikace společnosti Google 

předinstalovány. Tyto aplikace jsou přístupné po zadání přístupových údajů pro GAFE, 

e-maily, kalendáře a kontakty jsou automaticky synchronizovány. Uživatelé mobilních 

zařízení se systémem iOS a Windows Mobile mohou synchronizovat elektronickou 

poštu, kalendáře a kontakty s účtem GAFE prostřednictvím aplikace Google Sync.  

Chrome for Education 

GAFE jakožto cloudová služba běží v jakémkoliv webovém prohlížeči. Přesto se jako 

logické řešení nabízí přistupovat ke službám společnosti Google prostřednictvím 

prohlížeče Google Chrome. Pokud se uživatel přihlásí k prohlížeči Chrome pod svým 

Google účtem, získává přístup ke svým aplikacím, záložkám, rozšířením a dalším 

webovým nastavením bez ohledu na to, s jakým zařízením právě pracuje. Vedle běžně 

používaného prohlížeče Chrome nabízí Google i modifikovanou verzi Chrome for 

Education pro vzdělávací instituce.
121

 Tato verze prohlížeče umožňuje centrální správu. 

Správce má možnost nastavit více než 100 pravidel, konfigurovat, které aplikace 

a rozšíření uživatelům zpřístupní a spravovat různé pluginy. Chrome for Education 

využívá bezpečnostní technologie, jako je bezpečné prohlížení, sandbox a automatické 

aktualizace pro ochranu školy před škodlivými weby, viry, malwarem a phishingovými 

útoky. Použité skripty chrání uživatele před weby, které se snaží ukrást jejich data.
122
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4.2.2 Aplikace služby Google Apps for Education 

Služba Google Apps for Education obsahuje řadu aplikací, které lze rozdělit do několika 

kategorií (viz obr. 5): nástroje pro komunikaci, úložiště, nástroje pro spolupráci, 

nástroje pro výuku a nástroje pro správu. GAFE spolupracuje i s dalšími aplikacemi 

společnosti Google, jako je např. YouTube, Fotky, Mapy, Nákresy, Překladač, Blogger 

a další. 

 

Obr. 5:  Aplikace služby Google Apps for Education
123

 

Nástroje pro komunikaci 

Mezi nástroje pro komunikaci se řadí: Gmail, Hangouts, Kalendář, Google+. Poštovní 

aplikace Gmail kromě klasické elektronické pošty podporuje i textový chat, hlasovou 

konferenci a videokonferenci.
 
Gmail je vybaven filtrováním virů a spamu, dále nabízí 

automatické zálohování. Pro zabezpečení prostředí e-mailové služby může správce 

GAFE nastavit, s kým mohou uživatelé (především žáci) prostřednictvím Gmailu 

komunikovat.
124

 

Komunikační aplikace Hangouts umožňuje chatování, hlasové hovory a videohovory 

v rozlišení HD. Chat je možný i ve skupině, ta může čítat až 100 lidí. Textovou 

konverzaci lze obohatit pomocí fotografií, map, emotikon a animovaných obrázků. 
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Videohovor může probíhat jak mezi dvěma účastníky, tak i ve skupině až 15 lidí. 

K Hangoutu se mohou připojit i uživatelé mimo doménu organizace, a to i když nemají 

účet Google Apps.
125

 

Aplikace Kalendář nabízí možnost vytvoření řady na sobě nezávislých kalendářů. 

Kalendáře lze sdílet s různým stupněm oprávnění, publikovat na webu a také propojit 

s dalšími aplikacemi, jako je Gmail, Disk, Hangouts nebo Weby. Aplikace disponuje 

funkcí připomínání událostí formou vyskakovacího okna, zprávy do Gmailu, případně 

prostřednictvím SMS.
126

 

Díky sociální síti Google+ mohou uživatelé sdílet informace s dalšími uživateli. Mohou 

sdílet své myšlenky v zájmové komunitě nebo v celé organizaci. Služba Google+ je 

propojena s aplikacemi Gmail a Kalendář, dále podporuje chat a videohovory. 

Z hlediska vkládaného obsahu může uživatel přiřazovat různým skupinám různá 

nastavení pro zobrazení a interakci. Obsah je možné vyhledávat fulltextově nebo podle 

komunit.
127

 

Úložiště 

Funkci úložiště plní aplikace Disk. Kapacita Disku je neomezená a je sdílená s aplikací 

Gmail. Na Disk je možné nahrávat soubory libovolných typů, některé typy souborů, 

jako soubory sady Microsoft Office, PDF, obrázky, videa, atd., lze v prostředí Disku 

i přímo zobrazovat. Disk podporuje fulltextové vyhledávání pro snadnější hledání 

souborů a složek. Uživatel může svoje soubory, uložené na Disku, sdílet s ostatními 

uživateli nebo skupinami uživatelů (i s těmi mimo organizaci) v několika stupních 

oprávnění od prohlížení k plnému přístupu. Možnosti Disku lze rozšířit přidáním 

vybraných aplikací třetích stran do prohlížeče Chrome.
128
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Nástroje pro spolupráci 

Skupinu nástrojů pro spolupráci tvoří kancelářské aplikace (Dokumenty, Tabulky, 

Formuláře a Prezentace), nástroj Skupiny a služba Weby. Díky těmto nástrojům lze 

spolupracovat s dalšími uživateli (i mimo organizaci) v reálném čase. Prostřednictvím 

integrovaného chatu spolu mohou uživatelé nad dokumentem komunikovat, dále mají 

možnost vkládat komentáře. Práce v kancelářských aplikacích se automaticky ukládá na 

Disk, uživatelé tak mají kdykoliv k dispozici aktuální verzi souboru, ukládána je 

i historie změn, které lze vracet zpět. Při sdílení souborů uživatel nastaví vybraným 

uživatelům nebo skupinám potřebnou úroveň oprávnění (prohlížení, úpravy, přidávání 

komentářů, atd.). Kancelářské aplikace umožňují importovat a exportovat běžně 

používané formáty (pdf, doc, xls, ppt, jpg, …).
129

 

Pro práci s textem slouží aplikace Dokumenty. Dokumenty je možné vkládat do 

webových stránek a také je lze zobrazovat v Gmailu. Díky volitelným doplňkům lze 

možnosti Dokumentů rozšířit, např. o pokročilé formátování.
130

 

V aplikaci Tabulky lze kromě tabulek, seznamů, přehledů a výpočtů vytvářet i grafy, 

kontingenční tabulky, nastavovat filtry, atd. Tabulky podporují vzorce a funkce 

používané v běžných tabulkových procesorech.
131

  

S využitím aplikace Formuláře lze vytvářet průzkumy a dotazníky. Při vytváření 

dotazníků má uživatel na výběr z několika typů otázek, k dotazníkům je možné přidávat 

obrázky a videa. Formuláře lze sdílet odesláním odkazu e-mailem nebo publikováním 

odkazu na webu případně sdílením na sociální síti. Pro vyplnění dotazníku není 

vyžadován Google účet. Odpovědi na dotazník se zobrazují v průběžně aktualizovaném 

shrnutí v reálném čase. Podrobná výstupní data lze analyzovat v aplikaci Tabulky.
132
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Díky aplikaci Prezentace je možné vytvářet prezentace podle vlastních představ nebo je 

možné využít některou z přednastavených šablon. V prezentacích lze formátovat text, 

sestavovat diagramy, schémata a grafy a také vkládat obrázky, kresby, videa 

a animované přechody mezi jednotlivými snímky.
133

  

Aplikace Skupiny nabízí uživatelům možnost vytvářet skupiny a seznamy příjemců. 

Díky tomu mohou uživatelé lépe řídit sdílení svých složek, dokumentů, kalendářů 

a webů. Člen skupiny má přístup k archivům skupinových konferencí, zde může 

procházet vyhledávat starší zprávy a témata. Členství ve skupinách řídí správce. Počet 

členů skupiny je neomezený.
134

  

Pomocí aplikace Weby je možné vytvářet jednoduché weby. Tvorba webu spočívá ve 

vytváření jednotlivých stránek a plnění stránek obsahem (text, obrázky). Do stránek lze 

vkládat objekty, jako jsou kalendáře, mapy, tabulky, videa, prezentace, atd. Uživatelé 

mají k dispozici řadu připravených šablon a témat. Tvůrce může svůj web sdílet 

s dalšími uživateli nebo skupinami. Web je možné zpřístupnit konkrétním lidem 

v organizaci (škole), celé organizaci nebo komukoliv na webu, v takovém případě 

návštěvníci ani nepotřebují účet registrovaný u společnosti Google.
135

 

Nástroje pro výuku 

Classroom je e-learningová aplikace navržená s cílem šetřit učitelům čas, poskytnout 

jim přehlednou správu kurzů, zjednodušit vytváření, zadávání a hodnocení úkolů 

a zefektivnit komunikaci s žáky. Aplikace spolupracuje s dalšími nástroji služby GAFE 

a je k dispozici i pro iOS a Android.
136

 

Nástroje pro správu 

Správce služby GAFE prostřednictvím nástroje Administrátorská konzole spravuje 

uživatelské účty a aplikace, vytváří skupiny a nastavuje zabezpečení. Správce může 

monitorovat využívání služby GAFE, k dispozici má přehledy a statistiky. V případě 
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výskytu podezřelé aktivity je správci doručeno upozornění. Správce má možnost 

spravovat i mobilní zařízení, pro která může nastavit celou řadu bezpečnostních zásad, 

lze tak například lokalizovat ztracené telefony, uzamknout je a smazat jejich data.
137

 

Aplikace Sejf slouží k vyhledávání informací pro případ právních jednání. Potřebná data 

lze vyhledat i ze zablokovaných účtů. Vyhledaná data je možné exportovat do 

standardních formátů.
138

 

Další aplikace 

GAFE spolupracuje i s dalšími aplikacemi společnosti Google (viz obr. 5). K těmto 

aplikacím patří YouTube pro sledování a sdílení videa, aplikace Mapy a Earth pro práci 

se zeměpisnými informacemi, Nákresy pro vytváření diagramů a grafů, Google Cloud 

Print pro vzdálený tisk, Překladač pro překlad textů mezi více než 50 jazyky, Google 

Keep pro vytváření a správu poznámek a Blogger pro tvorbu blogu. 

4.2.3 Zabezpečení dat a ochrana soukromí 

Služba GAFE nabízí vzdělávacím institucím platformu s lepším zabezpečením a větší 

spolehlivostí, než by si většina škol byla schopna zajistit vlastními prostředky. Google 

garantuje uživatelům GAFE 99,9% dostupnost poskytovaných služeb, veškerá data jsou 

po cestě mezi webovým prohlížečem a servery společnosti Google šifrována.
139

 

Data vytvořená nebo uložená v prostředí GAFE patří výhradně škole (případně 

pracovníkům a žákům), nikoli společnosti Google. Pro zachování bezpečnosti vlastních 

systémů Google obsah částečně kontroluje. Důvodem může být např. filtrování spamu, 

ochrana před viry nebo detekce malwaru. Zaměstnanci Googlu se mohou k obsahu 

GAFE dostat jedině, když jim školní správce služby umožní přístup za účelem 

odstranění problému.
140
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Možnost dvoufázového ověření brání neoprávněným přístupům k uživatelským účtům 

a představuje tak další stupeň zabezpečení. Dvoufázové ověření spočívá v tom, že 

uživatelé se ke svým účtům přihlašují prostřednictvím svého uživatelského jména 

a hesla a navíc zadáním kódu zaslaného prostřednictvím textové zprávy na telefon.
141

  

4.2.4 Aplikace a nástroje třetích stran 

Samotná služba GAFE představuje ucelenou sadu aplikací a nástrojů potřebných pro 

vytvoření komplexního virtuálního pracovního prostředí. Přesto je možné přidávat další 

nástroje a aplikace třetích stran (viz obr. 6) a tím dále možnosti GAFE, resp. webového 

prohlížeče Chrome nebo mobilního zařízení s OS Android rozšiřovat.  

 

Obr. 6:  Aplikace a nástroje třetích stran
142

 

Google Apps Marketplace 

Možnosti sady GAFE lze rozšířit o další plně integrované aplikace, dostupné z webu 

Apps Marketplace.
143

 Aplikace jsou rozděleny do pěti kategorií, speciálně pro rozšíření 

sady GAFE je určena kategorie Vzdělávání, která se dále člení na dvě podkategorie – 
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Akademické zdroje a Nástroje pro učitele a administrátory. Příkladem aplikace 

integrované do služby GAFE je sada nástrojů pro řízení výuky Haiku Learning.
144

  

Chrome Webstore 

Google také na webu Chrome Webstore
145

 nabízí téměř nepřeberné množství doplňků 

pro webový prohlížeč Chrome. Tyto doplňky jsou rozčleněny na Aplikace, Hry, 

Rozšíření a Motivy. Aplikace jsou dále rozděleny do několika kategorií, jednou z nich 

je kategorie Vzdělávání. V této kategorii je možné najít výukové hry, nástroje pro 

přípravu na testy, pomůcky pro žáky a studenty, aplikace pro vyučující, atd. Některé 

z aplikací spolupracují s Diskem Google. 

Google Play 

Také pro zařízení s operačním systémem Android je k dispozici velké množství 

aplikací, a to na webu Google Play.
146

 Nabídka je rozčleněna do sekcí Zábava, 

Aplikace, Filmy, Hudba, Knihy. Sekce Aplikace je členěná na kategorie, jednou 

z mnoha je i kategorie Vzdělávání. 

4.2.5 Google zařízení 

Kromě cloudových služeb a aplikací vyvinul Google i vlastní koncepci jednoduchého 

a levnějšího notebooku, zvaného Chromebook, pro práci v prostředí GAFE
 
.
147

 Správce 

může Chromebooky centrálně spravovat a konfigurovat, např. vytvářet seznamy 

povolených a zakázaných aplikací nebo webových adres nebo řídit přístup uživatelů 

k zařízením. Chromebooky mají od společnosti Google zajištěnou nepřetržitou podporu 

i automatické aktualizace, díky tomu jsou téměř bezúdržbové. Chromebooky jsou 

vybaveny několika vrstvami zabezpečení, které je chrání od virů a malwaru bez 

jakéhokoliv dodatečného softwaru. Díky ukládání na Disk Google jsou všechna data 

bezpečně uložena v cloudu, a to i v případě poškození nebo ztráty Chromebooku. 

Vícenásobné přihlášení umožňuje snadno a bezpečně sdílet Chromebook s dalšími 
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uživateli. Každý žák po přihlášení pracuje ve zcela individuálním vzdělávacím 

prostředí, zahrnujícím vlastní dokumenty, aplikace, videa, záložky a nastavení.
148

  

Dalšími zařízeními, podporovanými společností Google, jsou tablety s operačním 

systémem Android. Tablety lze využít k práci se službou GAFE, další potřebné 

výukové nástroje a aplikace pro tato zařízení jsou dostupné na webu Google Play.
147

  

4.2.6 Podpora 

Certifikované kurzy pro učitele 

Google nabízí pedagogům bezplatné certifikované kurzy.
149,150

 Kurzy jsou dostupné 

online a jsou zaměřeny na zvýšení efektivity práce a úsporu času při administrativních 

úkonech s využitím nástrojů Google a dále na využití Google nástrojů k vytváření 

podnětného vzdělávacího prostředí. Kurz pro začínající uživatele je zakončen titulem 

Certifikovaný učitel 1. stupně. Navazující kurz, zaměřený na pokročilé dovednosti 

a strategie využití Google nástrojů ve výuce je zakončen titulem Certifikovaný učitel 

2. stupně.
151

 V nabídce je dále kurz pro práci s Google zařízeními, kurz pro pedagogy, 

kteří se chtějí podílet na vzdělávání a rozvoji druhých učitelů (Certifikovaný lektor) 

a také kurz pro ty, kteří se chtějí připojit k celosvětové skupině osob transformujících 

vzdělání s pomocí společnosti Google (Certifikovaný inovátor).
151

 

Certifikovaná zkouška administrátorů služby GAFE 

Certifikovaná zkouška pro administrátory prokazuje dovednosti potřebné pro správu 

GAFE domény. Před přihlášením ke zkoušce je doporučeno minimálně šest měsíců 

zkušeností se správou GAFE domény s minimálně 50 uživateli. Tato zkušenost by měla 

zahrnovat běžnou uživatelskou podporu i řešení typických provozních problémů. 

Certifikace je zpoplatněna, cena činí 100 dolarů.
 152
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Komunity uživatelů 

Společnost Google iniciovala vznik platformy Google Educator Groups, představující 

síť komunitních skupin.
153,154

 Každá skupina, neboli Google Educator Group (GEG) 

nabízí prostor pro vzájemnou spolupráci učitelů, sdílení nápadů a vzájemnou pomoc 

s řešeními Google. GEG nabízí učitelům prostor k diskuzi a výměně zkušeností 

prostřednictvím sociální sítě Google+, ale i živé lokální události a workshopy. Každá 

skupina je organizována místními dobrovolníky z řad učitelů a je zcela nezávislá na 

společnosti Google. V České republice působí kromě národní komunity GEG ČR,
155,156

 

i několik místních skupin, jako například GEG Učte s námi,
157,158

 GEG Praha,
159

 GEG 

Brno,
160

 GEG Plzeň,
161

 GEG UPOL provozovaný Univerzitou Palackého 

v Olomouci,
162

 a další. 

4.3 Implementace služby Google Apps for Education 

Před zahájením samotné implementace doporučuje autor věnovat velkou pozornost 

přípravné fázi. Důležitým krokem k úspěšnému nasazení GAFE je získání podpory ze 

strany vedoucích pracovníků a také vyjasnění potřeb a požadavků, ať už ze strany 

vedení školy nebo i dalších klíčových uživatelů. V případě autora šlo o dohodu, že autor 

ve zkušebním provozu otestuje se žáky možnosti služby GAFE na jednom z pracovišť 

školy. 
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Registrace do služby Google Apps 

Registrace do služby Google Apps byla provedena prostřednictvím webového 

formuláře.
163

 Registrující osoba (ředitel školy, případně budoucí správce služby GAFE) 

uvede svoje kontaktní údaje a základní informace o vzdělávací instituci. Pro 

provozování služby GAFE potřebuje škola svoji vlastní doménu, kterou při registraci 

uvede. Pokud škola svoji doménu dosud nevlastní, nebo chce pro GAFE používat jinou 

než stávající, může ji mimo jiné zakoupit u některého z partnerů společnosti Google. 

V takovém případě Google automaticky provede nastavení Gmailu.
164

 V případě, že 

škola při registraci uvede doménu, kterou již vlastní, pro bezchybný provoz elektronické 

pošty v rámci GAFE bude nutné poštu směřující do školní domény přesměrovat na 

poštovní servery společnosti Google.
164

 Proces registrace je završen vytvořením prvního 

uživatelského účtu pro registrující osobu. 

Ověření domény 

Po registraci následovalo potvrzení vlastnictví školní domény. Potvrzení zaručuje, že 

doménu bude pro přístup ke službě GAFE používat pouze registrující se organizace. 

Potvrzení je možné buď na základě úpravy DNS záznamů domény nebo drobnou 

úpravou kódu školního webu. Ověření proběhlo cca do 30 minut. 

Upgrade na verzi Google Apps for Education 

Po registraci získala škola přístup ke zkušební 30denní verzi Google Apps s možností 

vytvoření až 10 uživatelských účtů. Vzápětí byl autor vyzván, aby prostřednictvím 

webového formuláře zažádal o upgrade na verzi Education. Za dva dny od podání 

žádosti byl autor společností Google vyzván, aby potvrdil, že škola je neziskovou 

vzdělávací institucí zasláním oskenované zřizovací listiny, oskenovaného ukázkového 

vysvědčení a informací o zřizovateli a ministerstvu školství. Po odeslání požadovaných 

náležitostí obdržel autor následující den od společnosti Google e-mail o schválení 

upgradu a služba byla upgradována na verzi Google Apps for Education. 
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Vytvoření organizační struktury 

Praktický způsob, jak spravovat uživatelská oprávnění v doméně je seskupit uživatele 

do organizačních jednotek, které umožní kontrolovat přístup různých uživatelů 

k jednotlivým aplikacím. Vhodnými organizačními jednotkami mohou být například 

jednotlivá pracoviště školy, skupiny učitelů, skupiny žáků, atd.  

Přizvání uživatelů 

Po vytvoření organizačních jednotek je vhodné vytvořit a nastavit požadované skupiny 

uživatelů. Před přizváním uživatelů a ostrým nasazením služby GAFE doporučuje autor 

co nejvíce funkcí, postupů a procesů otestovat na zkušebních skupinách a účtech. Poté 

následuje vytvoření uživatelských účtů a zařazení uživatelů do připravených skupin. 

Autorovi se osvědčilo, když všechny uživatelské účty, stejně jako e-mailové adresy mají 

jednotný formát, např. ve tvaru jmeno.prijmeni@skolnidomena.cz. Alternativním 

řešením je využití odlišných syntaxí pro účty žáků a pracovníků školy. Uživatele lze do 

služby GAFE přidávat ručně pomocí Administrátorské konzole, nahráním datové dávky 

v CSV souboru, nebo synchronizací služby GAFE s Active Directory školního serveru 

pomocí nástroj Google Apps Directory Sync.
165

 

Migrace uživatelských dat 

Při přechodu na GAFE je v případě potřeby možné uživatelům přenést jejich stávající 

poštu, kontakty a údaje z kalendáře.
166

 Google nabízí nástroje pro migraci e-mailu, 

kalendáře a kontaktů ze serveru Exchange a Lotus Notes, nebo také migraci přes IMAP, 

POP3 a sadu API.
167

 Této možnosti autor vzhledem k testovacímu režimu nevyužil. 

Zaškolení a následná podpora uživatelů 

Pro úspěšné završení celého procesu implementace je velmi důležité věnovat náležitou 

pozornost zaškolení budoucích uživatelů. Autor navrhuje nejprve předvést motivační 

ukázku možností využití GAFE a poté uskutečnit sérii několika kratších, tematicky 
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zaměřených bloků např. podle jednotlivých aplikací (Gmail, Kalendář, Disk, 

Classroom, atd.). Autor považuje za samozřejmé, že i po zaškolení budou mít uživatelé 

možnost konzultovat nestandartní situace se správcem služby GAFE. 

Reflexe a revize 

Autor navrhuje, aby správce v průběhu roku prováděl monitoring a analýzu využívání 

jednotlivých aplikací služby GAFE a na základě toho navrhl postup v dalším období, 

např. rozšíření nabídky školení pro méně využívané aplikace. Správce by také mohl 

např. jedenkrát ročně získat zpětnou vazbu od uživatelů prostřednictvím dotazníku, 

vytvořeného pomocí aplikace Formuláře. Cílem dotazníku by bylo zjistit, které aplikace 

uživatelé často využívají, které jim naopak chybí, u kterých aplikací jim jejich 

využívání činí problémy, případně pro které aplikace by potřebovali další školení. 

Užitečné by také bylo zjistit, zda existují situace, které uživatelé nedokáží v systému 

GAFE vyřešit. Data získaná z dotazníku by mohla být také podkladem pro případné 

rozšíření systému o další aplikace. 

4.4 Návrh na využití služby Google Apps for Education 

4.4.1 Využití služby Google Apps for Education z pohledu učitele 

Autor je přesvědčen, že smysluplné a zdárné využití služby GAFE ve školním prostředí 

závisí v první řadě na aktivním využívání ze strany učitelů. Autor testoval využití 

Google Apps for Education na svém pracovišti se zapojením žáků a dále předkládá 

návrhy na využití, mnohé z nich vychází z vlastní každodenní praxe učitele.  

Chrome 

Základem pracovního prostředí je webový prohlížeč. Jak již bylo výše uvedeno, služba 

GAFE je dostupná z jakéhokoliv prohlížeče, pro využití plného potenciálu služeb 

a nástrojů společnosti Google však autor z vlastních zkušeností doporučuje využívat 

prohlížeč Google Chrome. Učitel si prostředí prohlížeče Chrome může přizpůsobit 

svým potřebám a požadavkům instalací různých doplňků a aplikací, které si lze vybírat 

z bohaté nabídky na webu Chrome Webstore.
168

 Často navštěvované webové stránky si 
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ukládá do záložek. Po přihlášení do prohlížeče Chrome pod uživatelským účtem GAFE 

má k dispozici všechny doplňky, záložky a nastavení, takže může používat stejné 

prostředí i při použití různých zařízení. 

Gmail 

Pomocí poštovní aplikace Gmail učitel komunikuje především s žáky, spolupracovníky 

a zákonnými zástupci žáků. Pro větší efektivitu práce využívá třídění a filtrování zpráv 

podle štítků a příznaků. Autorovi se osvědčilo pomocí štítků odlišit zprávy přijaté od 

žáků, zprávy z aplikace Classroom, atd. Dále je možné využívat nástroje třetích stran 

jako např. aplikaci Boomerang,
169

 která umožňuje odložit doručenou poštu a opětovně ji 

doručit ve stanovený čas. 

Hangouts 

Díky aplikaci Hangouts se může učitel účastnit videokonferencí, seminářů, případně 

porad. Aplikaci je možné využít pro „konzultační hodiny“, během kterých bude učitel 

žákům k dispozici online. Autor si dokáže představit využití Hangouts např. pro 

konzultace s dlouhodobě nemocným žákem. Zajímavou možnost představuje pozvání 

jiného učitele, zajímavé osobnosti, specialisty nebo odborníka na virtuální návštěvu 

vyučovací hodiny. Další vhodné využití je spolupráce s kolegy na společných 

projektech. 

Kalendář 

Aplikace Kalendář nabízí možnost vytvoření řady na sobě nezávislých kalendářů. To 

lze využít pro logické oddělení jednotlivých agend. Učitel si vytvoří svůj vlastní rozvrh 

(viz obr. 7) včetně konzultačních hodin a nasdílí jej kolegům a žákům. Pokud je 

současně třídním učitelem, vytvoří a nasdílí i rozvrh své třídy, případně také kalendář 

třídních akcí a událostí a tyto kalendáře vloží na třídní web. Učitel má v aplikaci přístup 

k rozvrhům kolegů, tříd a učeben. Z pohledu autora je přínosné, že lze velice snadno 

a pohotově zjistit volné hodiny v rozvrhu kolegů nebo právě vyučované hodiny 

konkrétních tříd. Užitečné je i plánování společných schůzek a termínů, kdy lze při 

zobrazení několika kalendářů dobře vidět průnik volných termínů všech zúčastněných. 

Kalendář je možné využít i pro rezervování prostředků, jako jsou např. učebny, 
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speciální pomůcky, přenosné projektory, atd. V neposlední řadě učitel používá hlavní 

školní kalendář a případné týmové nebo projektové kalendáře. Mimo jiné může učitel 

využít Kalendář také pro svůj osobní time management. 

 

Obr. 7:  Kalendář s rozvrhem učitele 

Google+ 

Prostřednictvím sociální sítě Google+ má učitel možnost sledovat novinky, ať už 

obecně z oblasti vzdělávání nebo z oblasti své aprobace. Autor sleduje několik 

inspirativních kolegů a komunit a díky tomu má přehled o dění ve světě vzdělávání (viz 

obr. 8). Učitel může být zapojen do zájmových komunit, např. některé ze skupin GEG 

a vyměňovat si zkušenosti s kolegy z jiných škol.  
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Obr. 8:  Google+ 

Disk 

Prostor úložiště Disk navrhuje autor rozdělit na základní úrovni do dvou složek – jedna 

bude vyhrazena pro soukromá data učitele, druhá pak pro jeho školní data. Ve složce 

vyhrazené pro školní data si učitel vytvoří několik složek pro svoji agendu. V případě 

autora se jedná např. o seznamy žáků ve třídách a skupinách, klasifikační přehledy, 

výkazy, atd. Dále si učitel vytvoří složky odpovídající jednotlivým výukovým 

jednotkám (předmět/ročník). Ve složce konkrétního předmětu je vhodné vytvořit 

strukturu složek odpovídající chronologickému a tematickému řazení učiva. V takto 

připraveném prostředí učitel vytváří a shromažďuje svoje přípravy na hodiny, výukové 

materiály a testy. Z prostředí disku také učitel spouští výukové prezentace a zobrazuje 

žákům další výukové materiály. 

Pokud budou učitelé sdílet s žáky jednotlivé soubory, s velkou pravděpodobností brzy 

dojde v prostředí Disku na straně žáků k naprostému chaosu v podobě nesourodých 

materiálů od různých učitelů pro různé předměty. Na základě několika dílčích pokusů 

autor vyvozuje závěr, že běžní uživatelé z řad učitelů mají velký problém nahlížet na 

provoz obdobných systémů komplexně a dívají se na věc jen ze svého pohledu 

(resp. z pohledu svého vyučovacího předmětu) bez ohledu na celý systém nebo ostatní 

uživatele. Aby tento stav nenastal, je dle autora nezbytná promyšlená koncepce 

a metodická koordinace ze strany správce služby GAFE. 
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Popsané situaci lze předejít tak, že každý učitel ve složce své výukové jednotky vytvoří 

další, logicky strukturovanou složku se snadno identifikovatelným názvem dle 

správcem navržené konvence. Tuto složku učitel nasdílí příslušné učební skupině 

(případně více skupinám, pokud mají společné učivo) a postupně do ní bude vkládat 

výukové materiály. Žáci tak mohou mít přehled o probíraném učivu i v případě 

dlouhodobější absence. Autorovi se osvědčilo vkládat do sdílených složek jednotlivých 

skupin také tabulkové soubory s přehledy plnění úkolů a projektů, případně přehledy 

hodnocení. Tyto přehledy jsou sdíleny jen příslušným skupinám žáků na úrovni 

jednotlivých souborů. Všechna data ve sdílené složce jsou žákům přístupná jen pro 

čtení, nicméně v případě potřeby je možné vytvořit i pracovní podsložky pro jednotlivé 

skupiny žáků s možností zápisu, např. pro práci na dlouhodobějších projektech. 

Při spolupráci více osob na větším projektu lze při běžném způsobu práce s využitím 

lokálních desktopových aplikací zajistit konzistenci dat a správu verzí příslušných 

dokumentů jen s vynaložením velkého úsilí a s velkou dávkou disciplinovanosti 

pracovního týmu. Naproti tomu díky Disku mohou učitelé dokumenty nejen bez 

problémů vzájemně sdílet, ale také aktivně spolupracovat na vytváření dokumentů 

nových. Cloudové prostředí Disku nabízí i další výhody jako je automatická správa 

verzí, možnost obnovení předchozích verzí, možnost komentářů a chatování nad 

dokumenty. 

Pokud je ve škole více učitelů, kteří vyučují stejné předměty, navrhuje autor vytvořit 

vzájemně sdílené složky předmětů. Díky tomu mohou učitelé sdílet svoje výukové 

materiály a spolupracovat na tvorbě nových. Další možnost je ta, že třídní učitel vytvoří 

a nasdílí kolegům složku své třídy, ve složce se budou nacházet materiály týkající se 

třídy, třídní učitel rozhoduje o přístupových právech pro spolupracovníky.  

V neposlední řadě se Disk autorovi osvědčil jako ideální nástroj pro zálohování 

stávajících dat. Namísto vedení papírové agendy a dokumentace se jako zajímavá 

alternativa nabízí možnost skenování papírových dokumentů mobilním telefonem (s OS 

Android) a uložení PDF souboru prostřednictvím mobilní aplikace Disk Google.
170
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Dokumenty 

Prostřednictvím textových dokumentů autor vytváří přípravy vyučovacích hodin, 

pracovní listy a zadání úkolů pro žáky. Rovněž výuku tematické oblasti Počítačové 

zpracování textu realizuje autor se žáky prostřednictvím aplikace Dokumenty. Další 

možností využití je spolupráce více učitelů (např. učitelé stejného předmětu) na tvorbě 

společných výukových materiálů.  

Tabulky 

Autor využívá tuto aplikaci pro výuku práce s tabulkovým procesorem. Pomocí tabulek 

autor rovněž vytváří již výše zmiňované přehledy plnění úkolů jednotlivými žáky. Po 

přidělení anonymního kódu každému žákovi lze sdílet list nebo celou tabulku 

rodičům.
171

 Stejně tak je možné sdílet s rodiči i záznamy o chování žáků. Pro účely 

třídních schůzek lze vytvořit tabulku s kontaktními informacemi a časovým rozvrhem 

pro jednotlivé schůzky. Rodiče se zájmem o setkání s daným učitelem se do tabulky 

postupně zapisují. Učitel tak má přehled o tom, s kým a v jakých časových intervalech 

se má setkat.
172

 

Formuláře 

Pomocí Formulářů je možné vytvářet jednoduché kvízy, dotazníky a ankety. Velkou 

výhodou je to, že aplikace Formuláře automaticky vytvoří tabulku se souhrnem všech 

dat, k dispozici jsou i výsledky zpracované do podoby grafů. Aplikace Formuláře je 

využitelná i pro testování žáků, autor rovněž vyzkoušel doplňkový nástroj Flubaroo,
173

 

který testy automaticky vyhodnocuje. Díky formulářům může učitel získat od žáků 

zpětnou vazbu ke své výuce, učivu, atd. Třídní učitel se může díky dotazníku dozvědět 

od žáků zajímavé informace, např. jaké jsou jejich zájmy, který předmět mají nejraději, 

atd., také může získat potřebné informace od zákonných zástupců.  
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Prezentace 

Veškeré výukové aplikace, které autor využívá ve vyučovacích hodinách, vytváří 

v aplikaci Prezentace. Jako mimořádně výhodné spatřuje autor využití aplikace pro 

projektovou práci žáků zaměřenou na tvorbu prezentací (viz obr. 9) v porovnání 

s předchozími zkušenostmi s využitím desktopových aplikací. Žáci mohou pokračovat 

v práci na projektu kdekoliv, učitel má okamžitý přehled o jejich postupu, může vkládat 

komentáře, upravovat práci žáků a také ji přitom zobrazovat prostřednictvím projektoru. 

 

Obr. 9:  Žákovský projekt Prezentace 

Skupiny 

V případě týmové práce je potřeba sdílet oznámení, informace o nadcházejících 

událostech nebo o nejnovějším vývoji projektu. Aplikaci Skupiny je možné využít pro 

vytvoření distribučního seznamu, který funguje jako virtuální nástěnka a doručí zprávy 

do schránek všech uživatelů najednou.
174

 

Weby 

Po několikaletých zkušenostech se žákovskými projekty zaměřenými na tvorbu webů se 

aplikace Weby autorovi jeví pro tyto účely jako adekvátní nástroj. Mírným nedostatkem 

může být grafický vzhled hotových webů, který nedosahuje úrovně např. webů 
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vytvořených pomocí redakčního systému WordPress. Rovněž ovládání aplikace není, na 

rozdíl od ostatních aplikací Google, zpočátku zcela intuitivní. Avšak poté, co se žáci 

v aplikaci zorientují, tvorba webů postupuje snadno a rychle. Dále autor navrhuje využít 

aplikaci ze strany učitele k vytvoření podpůrného webu pro výuku vyučovaných 

předmětů. Třídní učitel může vytvořit web své třídy, na který pak společně s žáky 

přispívá, součástí bude kalendář s rozvrhem třídy, fotografie, videa. K dalším 

možnostem může patřit vytváření webů s vybranými ukázkami žákovských prací, webů 

školních projektů zájmových kroužků, zájmových skupin, atd. Zmíněné weby by mohly 

být součástí školního intranetu. 

Classroom 

V aplikaci Classroom učitel vytváří svoje kurzy. Kurzem je myšlen prostor pro 

výukovou jednotku (předmět/ročník). Pokud učitel vyučuje stejné učivo v několika 

různých skupinách, doporučuje autor jako praktické členit kurzy navíc ještě podle 

skupin (předmět/ročník/skupina), jak je patrné z obr. 10. Učitel k jednotlivým kurzům 

přizve příslušné skupiny žáků. 

 

Obr. 10:  Kurzy učitele v aplikaci Classroom 

Každý kurz má svůj tzv. stream, čili pracovní plochu, na které se zobrazují oznámení 

a úkoly od učitele. Každému úkolu má učitel možnost přiřadit termín, může přiložit 

soubory a odkazy na webové stránky nebo videa na YouTube. Pro vložení souboru se 

nabízí možnosti zobrazit jeden soubor všem žákům, nechat všechny žáky pracovat 

v jednom souboru nebo automaticky vytvořit kopii souboru pro každého žáka. 
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O každé akci, kterou učitel v kurzu vykoná, přijde žákům oznámení do Gmailu 

a nemohou se tak vymlouvat, že o něčem nevěděli. Přímo v prostředí Classroom může 

učitel práce žáků prohlížet, průběžně komentovat nebo do nich přímo zasahovat. Poté 

co žáci úkoly odevzdají, učitel práce zkontroluje, přidělí bodové hodnocení, případně 

přidá komentář a odešle žákům. 

Classroom nabízí přehled úkolů k opravení seřazený podle stanovených termínů. Poté 

co učitel úkol zkontroluje a ohodnotí, označí jej v přehledu jako zkontrolovaný a úkol se 

přesune do seznamu zkontrolovaných úkolů. Učitel má kdykoliv okamžitý přehled 

o tom, na kterých úkolech žáci aktuálně pracují, a které úkoly čekají na kontrolu. Tento 

automaticky generovaný přehled šetří autorovi velké množství času, které dříve věnoval 

průběžnému aktualizování přehledu úkolů k opravení. 

Classroom umožňuje učitelům archivovat kurzy, např. na konci pololetí nebo školního 

roku. Když je kurz archivován, je odstraněn z domovské stránky a umístěn do sekce 

archivovaných kurzů. Po archivaci může být kurz učitelem i žáky prohlížen, ale nelze 

v něm provádět žádné změny, dokud nebude kurz obnoven. Autor zaznamenal jediný 

nedostatek: při zakládání kurzů jsou tyto postupně zobrazovány na stránce kurzů a nelze 

měnit jejich pořadí. Autor věc řeší tak, že si nejdříve připraví přehled všech kurzů, ty 

abecedně seřadí a zadává je od posledního k prvnímu. 

YouTube 

Přestože velké množství zajímavých videí na portálu YouTube je v anglickém jazyce, je 

možné nalézt i vhodná videa v češtině, případně taková, která neobsahují mluvenou řeč 

a jsou tedy mezinárodně srozumitelná. Autor pravidelně využívá videoportál 

k samostudiu a vyhledávání adekvátních videí pro přípravy vyučovacích hodin. 

Vybraná videa lze použít k demonstracím ve vyučovacích hodinách nebo jako 

doplňkový materiál k úkolům. 

Blogger 

Aplikaci Blogger může učitel využít pro vytvoření strukturovaného blogu zaměřeného 

na svůj předmět (předměty),
175

 případně pro publikování postřehů a komentářů k dění 

ve škole, ve světě vzdělávání, atd.  
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4.4.2 Využití služby Google Apps for Education z pohledu žáka 

Dle autora je žák druhou klíčovou osobou při využívání služby GAFE. Autor pracuje 

s žáky v prostředí GAFE při každodenní výuce předmětu Informační a komunikační 

technologie, v případě ostatních vyučovaných předmětů využívá GAFE ke sdílení 

výukových materiálů žákům a zadávání úkolů. Popsané návrhy a příklady využití 

zahrnují pouze odlišnosti od výše uvedeného návrhu využití z pohledu učitele. 

Kalendář 

V Kalendáři vidí žák školní kalendář, rozvrh své třídy, rozvrh svých učitelů, případně 

týmový kalendář nebo kalendář vyhrazený pro dlouhodobý školní projekt. Žák může 

sledovat nadcházející úkoly, termíny projektů a dalších školních akcí vytvořením 

sdíleného kalendář se svými spolužáky. Mimo jiné může žák využít Kalendář také pro 

svůj osobní time management. 

Disk a kancelářské aplikace 

Aplikace Disk společně s aplikacemi Dokumenty, Tabulky a Prezentace představuje 

stěžejní pracovní nástroje žáka. Prostor aplikace Disk doporučuje autor rozdělit na 

základní úrovni do dvou složek – jedna bude vyhrazena pro soukromá data žáka, druhá 

pak pro školní data žáka. 

Ve složce vyhrazené pro školní data si žák postupně přidává složky ročníků, ve 

složkách ročníků si vytvoří složky jednotlivých předmětů. Ve složce konkrétního 

předmětu si žák vytvoří strukturu složek odpovídající chronologickému řazení učiva. 

Takto připravené prostředí využije žák pro zápisky z vyučovacích hodin, dále pak pro 

cvičení v hodinách, případně pro práci na dlouhodobějších projektech. Ve složce 

předmětu bude také vnořena složka vytvořená a nasdílená vyučujícím daného předmětu, 

do které učitel přidává výukové materiály pro daný předmět, případně danou skupinu 

žáků. Žák má díky tomu přehled o probíraném učivu i v případě dlouhodobější absence. 

Pro větší přehlednost je praktické, aby si žák složku sdílenou učitelem barevně odlišil 

od svých vlastních složek.  

V prostředí Disku může žák také spolupracovat na dokumentech, prezentacích se 

spolužáky v rámci školních projektů nebo např. při organizování školních akcí. 
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Formuláře 

Žáci mohou aplikaci Formuláře využít pro sběr nápadů nebo vstupních údajů pro třídní 

projekt tím, že zašlou dotazníkový formulář spolužákům, případně učiteli (učitelům). 

Weby 

Prostřednictvím aplikace Weby vytváří žák vlastní webové stránky v rámci výukového 

projektu Tvorba webu v předmětu Informační a komunikační technologie (viz obr. 11). 

Další možností je přispívání na neoficiální školní web, případně třídní web.  

 

Obr. 11:  Žákovský projekt Tvorba webu 

Classroom 

V aplikaci Classroom se žák zapíše do všech kurzů, které v jeho případě přichází 

v úvahu. Oznámení a úkoly, které přidá učitel, může žák vidět přímo v prostředí 

aplikace Classroom, ale budou mu doručeny také ve formě e-mailu. Díky tomu má žák 

možnost pracovat na úkolech, i když nebyl přítomen během jejich zadání. V aplikaci 

žák úkoly vypracovává a odevzdává. Zde také vidí učitelovo hodnocení úkolu. 

Classroom nabízí také souhrnný přehled úkolů k vypracování, seřazený podle termínů 

nastavených jednotlivými učiteli. V případě potřeby může žák přidat k úkolu komentář, 

případně dotaz na adresu učitele. 
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Blogger 

Aplikaci Blogger je možné využít např. na psaní deníků, slohových cvičení, atd. 

Reagovat může vyučující i spolužáci. 

4.4.3 Využití služby Google Apps for Education z pohledu ICT 

koordinátora/metodika 

Jak napovídá provedený průzkum, ICT koordinátoři a metodici jsou zpravidla také 

učiteli. Pro návrh využití platí tedy vše, co bylo popsáno výše v návrhu využití GAFE 

z pohledu učitele a následuje pouze popis dalšího specifického využití jednotlivých 

aplikací. Autor předpokládá, že ICT koordinátor/metodik bude také správcem GAFE 

(což je i autorův případ) a bude provádět koordinaci využívání služby GAFE v celé 

škole. K jeho činnostem bude patřit i podpora a vedení kolegů při práci v prostředí 

GAFE. 

Chrome 

V případě, že ve školních počítačích bude využíván prohlížeč ve verzi Chrome for 

Education, má správce prostřednictvím Administrátorské konzole možnost řídit 

vlastnosti prohlížeče pro celou školu. Pro každou organizační jednotku lze nastavit 

různá pravidla chování prohlížeče. 

Gmail 

Správce navrhne a vytvoří distribuční seznamy uživatelů služby GAFE pro potřeby 

školní elektronické komunikace. Autor doporučuje vytvořit distribuční seznamy na 

úrovni tříd, skupin, ročníků, předmětových komisí, kabinetů, atd.  

Hangouts 

Díky aplikaci Hangouts může správce pořádat školení na podporu ICT dovedností 

kolegů nebo semináře přímo zaměřené na práci se službou GAFE. Toto řešení může být 

zajímavé např. v případě, že školení vychází na večerní hodiny, protože účastníci je 

mohou absolvovat ze svých domovů.  
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Kalendář 

Správce navrhne koncepci celoškolního systému sdílených kalendářů. Koncepce bude 

zahrnovat centrální kalendář, kalendáře případných pracovišť, rozvrhy tříd, rozvrhy 

učitelů, rozvrhy učeben, kalendáře projektů, atd. Pro každý kalendář správce navrhne, 

která skupina uživatelů má mít přístup a s jakým oprávněním. 

Google+ 

Autor v aplikaci spatřuje potenciál pro využití za účelem komunikačního kanálu, 

především pro vnitřní komunikaci školy, ale také pro komunikaci školy navenek. 

V takovém případě bude správce koordinovat provoz veřejného školního profilu. 

Disk a kancelářské aplikace 

Správce navrhne strukturu sdílených složek, včetně pravidel pro pojmenovávání složek 

a souborů. V této souvislosti autor doporučuje jako praktické řešení založení několika 

„neosobních“ uživatelských účtů, vyhrazených např. pro centrální školní úložiště, 

jednotlivé projekty, atd. Tyto neosobní účty bude mít pod kontrolou správce, který 

vytvoří logickou strukturu a přidělí potřebná přístupová oprávnění příslušným 

uživatelům. Tím se dosáhne nejen oddělení společných dat od dat jednotlivých 

uživatelů, ale také je to snad jediný způsob jak zajistit konzistenci a přehlednost většího 

množství společně sdílených a upravovaných dat. 

Správce vytvoří nebo zajistí vytvoření potřebných šablon pro často vytvářené soubory 

v aplikacích Dokumenty, Tabulky, Formuláře a Prezentace. Pomocí aplikace Prezentace 

vytváří správce podpůrné prezentace pro školení kolegů. Po školení je užitečné získat 

zpětnou vazbu. Ideálním nástrojem je dotazník vytvořený pomocí aplikace Formuláře. 

Weby 

Správce navrhne školní intranet a bude koordinovat jeho tvorbu. Správce vytvoří také 

podpůrný web pro školní IT infrastrukturu a web pro podporu využívání služby GAFE. 

Správce dále navrhne koncepci webů pro podporu výuky jednotlivých vyučovacích 

předmětů, případně webů učitelů nebo třídních webů. Všechny zmíněné weby budou 

součástí školního intranetu. 
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Administrátorská konzole 

Správce navrhne strukturu organizačních jednotek a strukturu skupin uživatelů. 

V administrátorské konzoli správce tyto organizační jednotky, skupiny a uživatelské 

účty vytváří a spravuje (viz obr. 12). V konzoli má také možnost spravovat aplikace 

a monitorovat provoz celého školního GAFE prostředí. Správce může v případě potřeby 

udělit administrátorská práva i jiným uživatelům. Autor oceňuje skutečnost, že 

v případě, že žák zapomene heslo ke svému účtu, může správce kdykoliv umožnit 

žákovi vytvořit si nové heslo. 

 

Obr. 12:  Správa uživatelů v Administrátorské konzoli 

4.4.4 Využití služby Google Apps for Education z pohledu provozního 

zaměstnance 

Služba GAFE je využitelná také pro provozní neboli nepedagogické pracovníky. Pro 

jejich práci jsou užitečné především níže uvedené aplikace. 

Aplikaci Hangout může provozní zaměstnanec využít např. k účasti na pracovních 

poradách, seminářích a školeních. Takové řešení představuje úsporu času a cestovních 

nákladů. Kalendář je vhodné využít pro plánování provozních záležitostí, jako jsou 

opravy, rekonstrukce, správa důležitých termínů (různé revize, STK služebních aut, 

atd.). Kalendář je užitečný také pro rezervaci sdílených prostředků, jako jsou služební 

auta, zasedací místnost, tělocvična, atd.  
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Úložiště Disk spolu s aplikacemi Dokumenty a Tabulky je dostatečné pro vytváření 

běžných dokumentů pro vnitřní potřeby školy, jako jsou interní oznámení, seznamy, 

přehledy, výkazy, atd.  

Provozní zaměstnanec by se také mohl podílet na tvorbě obsahu školního intranetu za 

svůj úsek (správa budov, BOZP, úrazy, stravování, poruchy a závady, atd.). 

4.4.5 Využití služby Google Apps for Education z pohledu vedoucího 

pracovníka 

Pro návrh využití služby GAFE ze strany vedoucího pracovníka platí do značné míry 

totéž, co bylo popsáno výše v návrhu využití GAFE z pohledu učitele. Dále proto 

následuje jen popis toho, čím se vedoucí pracovníci odlišují 

Vedoucí pracovník má možnost pořádat pomocí Hangouts pracovní porady nebo se 

účastnit videokonferencí. 

V aplikaci Kalendář vytvoří vedoucí pracovník centrální školní kalendář a nasdílí jej 

zaměstnancům a žákům a také jej publikuje na školním webu. S pomocí Kalendáře 

plánuje pracovní schůzky s vybranými pracovníky, protože má v aplikaci možnost 

zobrazit kalendáře (rozvrhy) všech dotyčných osob a snadno tak může vidět vhodný 

společný termín. V případě potřeby je možné zakládat kalendáře pro jednotlivé 

projekty. Vedoucí pracovník může vytvořit také kalendář ke sledování termínů 

dovolených a termínů služebních cest. Díky týmovému kalendáři může plánovat týmové 

akce a setkání, zadávat úkoly a projekty, podle toho, jak je kdo dostupný. 

Prostředí aplikace Disk spolu s aplikacemi Dokumenty a Tabulky doporučuje autor 

využít k vytváření běžných dokumentů pro vnitřní potřeby školy, s výjimkou citlivých 

dat, jako jsou osobní údaje žáků a zaměstnanců. Vedoucí pracovník vytváří školní 

dokumentaci, koordinuje tvorbu a aktualizaci školních vzdělávacích plánů. Dále 

koordinuje práce na školních projektech. Vedoucí pracovník zajistí zápisy z porad, ty 

budou v textovém dokumentu ve sdílené složce přístupné pracovníkům školy. 

Pokud vedoucí pracovník potřebuje údaje pro hodnocení pedagogických pracovníků, 

může použít aplikaci Formuláře pro vytvoření dotazníků, které rozešle učitelům 

a případně i žákům. Stejně tak může vedoucí pracovník díky dotazníku zmapovat 

spokojenost zaměstnanců nebo získat zpětnou vazbu k proběhlému školnímu projektu. 
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Prostřednictvím aplikace Weby tvoří vedoucí pracovník obsah školního intranetu. Může 

také zakládat weby pro podporu projektů, do kterých se škola zapojuje. Takový web 

obsahuje všechny zdroje potřebné k práci na projektu, vložený kalendář obsahuje 

důležité termíny úkolů a pracovních schůzek. 

4.5 Shrnutí a doporučení 

Autor je přesvědčen, že nejvhodnějším řešením pro využití možností cloud computingu 

v prostředí střední školy je implementace komplexní sady cloudových aplikací. 

Z dostupných alternativ byla na základě multikriteriální analýzy vybrána služba Google 

Apps for Education (GAFE). 

Služba GAFE sdružuje řadu aplikací, které jsou dle zkušeností autora, přinejmenším 

v případě učitelů a žáků, zcela dostačující pro většinu běžných potřeb, a do značné míry 

je jimi možné nahradit běžně používané desktopové aplikace. Možnosti GAFE lze dále 

rozšiřovat pomocí nástrojů a aplikací třetích stran. Autor se domnívá, že výhody cloud 

computingu ještě více vyniknou v případě spojení GAFE s Chromebooky. Pro zdárné 

nasazení služby GAFE ve školním prostředí jsou podle autora klíčovými osobami 

aktivní učitel a kvalifikovaný správce. 

Kapitola obsahuje popis implementace služby GAFE na pracovišti autora. Na základě 

zkušebního provozu jsou předloženy praktické návrhy využití služby GAFE z pohledu 

jednotlivých aktérů: učitele, žáka, ICT koordinátora/metodika (a současně správce 

GAFE), provozního zaměstnance a vedoucího pracovníka. Autor službu denně využívá 

pro administrativní práci i pro výuku. Stejně tak jsou aktivními uživateli i všichni žáci 

na pracovišti autora (cca 100 žáků). Autor byl od počátku pozitivně překvapen odezvou 

služby GAFE, při dostatečné konektivitě nedochází i při plném provozu počítačové 

učebny (kapacita 16 žáků) k zásadním prodlevám, které by narušovaly plynulost práce. 

Žáci se v prostředí GAFE velice rychle zorientovali a práce jim nečiní velké potíže, 

někteří z nich dokonce využívají GAFE pro soukromé potřeby. Za obzvláště užitečnou 

považuje autor aplikaci Classroom, pomocí které může učitel žákům zadávat a hodnotit 

úkoly, případně vkládat oznámení (např. ohlášení testu). Aplikace automaticky generuje 

přehled úkolů s termíny, učiteli tak odpadá potřeba vést svoji vlastní evidenci úkolů 

a neustále ji aktualizovat. Autorovi se prostředí GAFE osvědčilo i v případě práce žáků 

na dlouhodobějších projektech (prezentace, weby).  
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Pro praktické nasazení služby Google Apps for Education, resp. cloudových služeb 

obecně, ve školním prostředí předkládá autor několik doporučení. Před samotnou 

implementací cloudové služby je na místě podrobná analýza potřeb a možností školy. 

Pro úspěšné a efektivní využití je neméně důležitým předpokladem zajištění podpory ze 

strany vedení školy, případně začlenění cloudových aplikací do strategie rozvoje školy. 

Před „ostrým“ spuštěním cloudové služby doporučuje autor provést testování 

jednotlivých vybraných aplikací. V neposlední řadě nelze opomenout důkladné 

zaškolení uživatelů. 

Pro případný další výzkum navrhuje autor některá témata: integrace služby GAFE 

s Active Directory (Windows Server), datové propojení GAFE s IS školy (Bakaláři, 

SAS), efektivita využití Chromebooků ve školním prostředí, respektive práce 

s databázemi v prostředí GAFE (případně s pomocí nějaké aplikace třetí strany). 

Autor se domnívá, že se cloud computing bude ve školním prostředí dále intenzivněji 

prosazovat. Velký potenciál spatřuje ve spojení služby GAFE a Chromebooků. Lze také 

očekávat postupný přechod od lokálních informačních systémů v jednotlivých školách 

ke cloudovým řešením na úrovni zřizovatelů, což mimo jiné změní způsob výměny dat 

mezi zřizovateli a jimi spravovanými školami. Autor je rovněž přesvědčen, že cloud 

computing má významný podíl na procesu postupné transformace samotného 

vzdělávání. 
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5 Závěr 

Cloud computing je významný technologický fenomén, který představuje způsob 

využívání informačních a komunikačních technologií, při němž jsou zdroje, software 

a data nabízeny v podobě služeb, ke kterým uživatelé přistupují prostřednictvím 

Internetu. Cloud computing pronikl do mnoha oblastí moderní společnosti a postupně 

nachází své uplatnění mimo jiné i ve vzdělávání. Tato práce měla za cíl popsat možnosti 

využití cloud computingu v prostředí střední školy. 

Dílčím cílem práce bylo na základě prostudovaných informačních zdrojů analyzovat 

možnosti využití cloud computingu na střední škole z pohledu žáka a učitele. V práci 

byly popsány přínosy cloud computingu pro vzdělávací instituce, uvedeny doporučení, 

návrhy a postupy pro jeho zavádění a charakterizovány cloudové služby a aplikace 

využitelné ve školním prostředí. 

Dalším dílčím cílem byla realizace pedagogického výzkumu, zaměřeného na současný 

stav využívání cloud computingu pracovníky středních škol. Pro splnění tohoto cíle 

bylo uskutečněno dotazníkové šetření, při kterém byly osloveny všechny střední školy 

v České republice, na dotazník odpovědělo celkem 504 respondentů. Vytvoření 

dotazníku i sběr dat byly praktickým příkladem využití cloudových aplikací. Z výsledků 

průzkumu vyplynulo, že téměř čtyři pětiny respondentů nějakým způsobem využívají 

cloudové aplikace, především e-mail, úložiště a dokumenty. Mezi nejčastěji využívané 

cloudové aplikace patří Google Apps, YouTube, Microsoft Office 365 a Facebook. 

Cloudové aplikace jsou nejvíce využívány pro tvorbu výukových materiálů, komunikaci 

se žáky, ukládání dat, komunikaci s kolegy a prezentaci učiva. Přínosy spatřují 

respondenti především v dostupnosti dat, sdílení dokumentů, případně ve zvýšení 

produktivity práce a redukci agendy v papírové podobě, největší obavy mají potom ze 

ztráty a zneužití dat. Celkově ale čtyři pětiny respondentů vidí cloud computing jako 

přínosný pro střední školy. Využívání cloud computingu pracovníky středních škol není 

závislé na pohlaví, věku ani délce praxe respondenta, naopak je závislé na podpoře 

nových technologií a podporou vzdělávání pracovníků v oblasti digitálních technologií 

ze strany vedení školy, což poukazuje na klíčovou roli vedení školy v obou těchto 

oblastech. Prostřednictvím dotazníků bylo získáno velké množství dat, ze kterých by 

bylo možné zkoumat i další skutečnosti a vztahy, toto zpracování bylo nad rámec 

rozsahu diplomové práce. 
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Hlavním cílem práce bylo navržení komplexního řešení využití cloud computingu pro 

střední školu. Na základě multikriteriální analýzy byla ze dvou variant vybrána služba 

Google Apps for Education (GAFE). Po implementaci služby GAFE na pracovišti 

autora a následujícím zkušebním provozu byly zformulovány praktické návrhy využití 

služby GAFE z pohledu jednotlivých aktérů: učitele, žáka, ICT koordinátora/metodika 

(a současně správce GAFE), provozního zaměstnance a vedoucího pracovníka. Pro 

práci učitele je velkým přínosem aplikace Classroom, umožňující zadávání úkolů 

žákům a jejich přehlednou správu. 

Posledním dílčím cílem bylo shrnout výsledky práce formou doporučení pro praxi 

a další výzkum. Pro praktické nasazení služby Google Apps for Education lze doporučit 

především analýzu potřeb a možností školy, zajištění podpory ze strany vedení školy 

a důkladné zaškolení uživatelů. V případě dalšího výzkumu je možné se zaměřit datové 

propojení GAFE s informačním systémem školy, případně na využití Chromebooků ve 

školním prostředí. 

Práce přispěla ke zmapování současného stavu využití cloud computingu ze strany 

pracovníků středních škol v České republice. Návrh komplexního řešení by mohl 

posloužit jako inspirace pro školy uvažující o nasazení cloudových služeb. 

Cloud computing zcela jistě nemůže poskytnout odpovědi na všechny problémy 

vzdělávacího systému. Při vhodné implementaci však může zefektivnit administrativní 

práci, zcela změnit způsob nakládání s dokumenty a daty obecně a také přinést pozitivní 

změny do výukového procesu. 
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