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ÚVOD 

Globálna pandémia ochorenia COVID-19, ktorá prepukla v decembri 2019 

v Číne, spôsobila okrem zdravotných ťažkostí aj spoločenské a ekonomické problémy 

vrátane najväčšej globálnej recesie od čias veľkej hospodárskej krízy.  

Viedla k odloženiu alebo úplnému zrušeniu veľkého počtu športových, 

kultúrnych, politických a náboženských podujatí. Vzdelávacie inštitúcie boli zatvorené 

a väčšina z nich prešla na online vzdelávanie.  

Už pred pandémiou mnoho spoločností uvažovalo nad tým, že umožní svojim 

zamestnancom aspoň sčasti pracovať z domu formou „home office“, pokiaľ im to 

charakter ich práce dovoľuje a niektorí tento spôsob aj realizovali a pokračujú v ňom 

dodnes. V praxi dochádzalo aj k odlišovaniu pojmov domácka práca/telepráca (ako 

pravidelná práca z domácnosti) a home office (ako príležitostná práca z domácnosti). 

V práci priblížime pojmy tím a skupina a definujeme tímovú prácu ako spôsob 

organizácie práce založenej na spoločnom zapojení, vzájomnej spolupráci 

a zodpovednosti všetkých členov tímu, pri plnení úloh za účelom dosiahnutia vytýčeného 

cieľa a s podporou nástrojov tímovej spolupráce. 

Ako v každej oblasti, existuje aj na trhu nástrojov na spoluprácu v rámci podniku 

množstvo najrôznejších alternatív. Preto sa v práci venujeme tým, ktoré sú v praxi 

najpoužívanejšie a pre malé a stredné podniky sú zaujímavé aj z hľadiska obstarávacích 

nákladov. 
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1. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

1.1. Tím, skupina 

Katzenbach a Smith (in Kolajová, 2006) definuje tím ako malú skupinu ľudí, ktorí 

sa vzájomne dopĺňajú schopnosťami, sú oddaní spoločnému účelu, pracovným cieľom a 

prístupu k práci, za ktorú sú vzájomne zodpovední. 

Skupina je širší pojem ako tím. Je to súbor jednotlivcov, ktorí zdieľajú rovnakú 

charakteristiku a cieľ. Jednotlivci musia byť určitým spôsobom navzájom prepojení 

a môžu spolu komunikovať, nemusia však nutne aktívne kooperovať pre dosiahnutie 

cieľov (Hayes, 2005). 

Tímová práca je spôsob organizácie práce, založenej na spoločnom zapojení, 

vzájomnej spolupráci a zodpovednosti všetkých členov tímu, pri plnení úloh za účelom 

dosiahnutia vytýčeného cieľa (Kolajová 2006). 

1.2. Domácka práca a telepráca 

Náš zákonník práce v paragrafe §52 Domácka práca a telepráca definuje tieto 

pomerne nové formy práce.  

Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, 

vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho 

časti z domácnosti zamestnanca, ide o: 

a) domácku prácu, 

b) teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých 

dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku. 

 

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec 

vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností (napr. z dôvodu pandémie) so 

súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za 

predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to 

umožňuje.  

Za domácnosť zamestnanca sa považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo 

pracoviska zamestnávateľa. Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa vyžaduje 

dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve. 
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V pracovnej zmluve možno dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v 

celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to 

povaha práce umožňuje. V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah domáckej práce 

alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku 

zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti 

zamestnanca. 

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si pri domáckej 

práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa, alebo sa 

domácka práca alebo telepráca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase. 

Zamestnávateľ prijme pri domáckej práci alebo telepráci vhodné opatrenia, najmä 

a) zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické vybavenie a programové 

vybavenie potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec 

vykonávajúci teleprácu používa po dohode so zamestnávateľom vlastné technické 

vybavenie a programové vybavenie, 

b) zabezpečuje ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, najmä 

pokiaľ ide o programové vybavenie, 

c) uhrádza preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním 

vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na 

výkon domáckej práce alebo telepráce. 

 

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu je povinný bezodkladne 

informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou 

technického vybavenia a programového vybavenia, o nefunkčnosti internetového 

pripojenia alebo o iných podobných príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu 

(Zákon číslo 311/2001 Z. z.). 
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2. TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA  

Jadro mnohých podnikov tvorí tím ľudí, ktorí spájajú svoje schopnosti a smerujú 

ich na dosiahnutie uspokojenia potrieb podnikov. Jedine tímová práca, dokonalá súhra a 

využitie mozgového potenciálu každého jedinca, ruka v ruke s modernými 

komunikačnými prostriedkami, umožňuje využitie dostupných informácií a ich spájanie 

v prospech partnerov ( Jusko, Fazekašová, Becík, 2006, s. 857).  

2.1. Nástroje tímovej spolupráce  

„Ako v každej oblasti, existuje aj na trhu nástrojov na spoluprácu v rámci podniku 

množstvo najrôznejších alternatív. Ďalej sa budeme venovať tým, ktoré sú v praxi 

najpoužívanejšie a pre malé a stredné podniky sú zaujímavé aj z hľadiska obstarávacích 

nákladov. Funkciami aj svojou cenou sa tieto nástroje, samozrejme, výrazne líšia, ale 

spoločnou črtou je ich schopnosť poskytnúť alternatívu k tradičným komunikačným 

prostriedkom, či ponúknuť nové možnosti v zdieľaní súborov a dokumentov“ (Gubalová, 

Horváthová, 2014, s. 2). 

2.1.1. Virtual private network 

VPN je skratkou slov “Virtual private network”, teda virtuálna súkromná sieť. 

Najčastejšie sa s ňou stretávame práve ak pracujeme formou home office a na diaľku sa 

pripájame na servery zamestnávateľa (Čo je VPN a ako vás ochráni na internete?, 2021). 

Je to technológia na prepojenie počítačov do jednej virtuálnej siete. Pripojenie je 

bezpečné a šifrované, takže sa nemusíme báť úniku dôležitých pracovných informácií. 

Počítače pritom môžu byť vo fyzicky nezávislých sieťach na rôznych miestach.  

Prostredníctvom VPN môžu medzi sebou komunikovať, ako keby boli na jednom 

sieťovom segmente a pripojiť sa do firemného intranetu - vnútornej firemnej siete (Čo je 

to VPN, na čo slúži a kto túto službu ponúka?, 2019).  

Ak chceme z domu plnohodnotne pracovať s podporou niektorých z nasledujúcich 

nástrojov tímovej spolupráce, je vhodné si VPN do svojho zariadenia nainštalovať.  
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2.1.2. SharePoint  

„SharePoint je platforma na zdieľanie dokumentov a spoluprácu vyvinutá 

spoločnosťou Microsoft“ (SharePoint vs. SharePoint Online: A Full Comparison, cit. 

2022). 

„Pomáha spoločnostiam spravovať archívy, dokumenty, zostavy a ďalší obsah, 

ktorý je životne dôležitý pre obchodné procesy. Platforma  SharePoint sa zameriava na 

správu podnikového obsahu. Príklady použitia možno nájsť v akomkoľvek oddelení v 

rámci organizácie.  

SharePoint sa konfiguruje pomocou webového prehliadača a väčšinu svojich 

služieb poskytuje prostredníctvom webového používateľského rozhrania a webových 

aplikácií. Dá sa použiť na manipuláciu s obsahom a štruktúrou lokality, vytváranie a 

odstraňovanie lokalít, povoľovanie alebo zakázanie funkcií produktu, konfiguráciu 

základných pracovných postupov a správu analytických nástrojov“ (Microsoft 

SharePoint, cit. 2022).  

„SharePoint má dve kategórie, a to: 

 SharePoint Online- cloudová služba pre podniky, ktoré nechcú inštalovať a 

nasadzovať SharePoint Server lokálne. Túto službu je možné využiť 

zakúpením balíka Office 365 alebo samostatnej služby SharePoint Online. 

 SharePoint Server- organizácie môžu nasadiť a spravovať SharePoint Server 

lokálne a využívať jeho funkcie“(Manage, Migrate, Audit and Secure your 

SharePoint on-premises and Office 365, cit. 2022). 

 

  K 12. 1. 2022 sa ceny SharePointu Online pohybovali od 4,20 € mesačne v základnej 

verzii a 19,70 € v rozšírenej verzii (Porovnanie možností SharePointu Online, cit. 

12.1.2022). SharePoint Server v najnovšej verzii z roku 2019 bol k 12. 1. 2022 na 

internete v cene približne 2800 € (SharePoint Server 2019, cit. 2022). 

V závislosti od zakúpenej verzie ponúka platforma minimálne 1TB ukladacieho 

priestoru (SharePoint Limits, 2021.). 

V SharePointe môžu používatelia ukladať dokumenty do zdieľaného umiestnenia, 

v ktorom majú možnosť pracovať s tímom na súboroch, vidia novinky, e-mailom 

dostávajú správy o zmenách a aktualizáciách. V prípade potreby majú možnosť nastaviť 

schvaľovanie publikovaných informácií povereným manažérom. Dostupné sú rôzne 
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knižnice, v ktorých ukladajú súbory podľa typu, či podľa projektu. Zoznamy im 

umožňujú používať kalendáre, úlohy, kontakty, projektové úlohy, ale aj vlastné tabuľky 

s údajmi (Belko, 2011). 

 

2.1.3. Outlook 

„Microsoft Outlook je e-mailový klient, ktorý je súčasťou balíka Microsoft 

Office. Je navrhnutý tak, aby fungoval ako nezávislý správca osobných informácií, 

ako internetový poštový klient alebo v spojení so serverom Microsoft Exchange pre 

skupinové plánovanie, správu e-mailov a úloh“ (What is Microsoft Outlook?, cit. 2022).  

Je dostupný v rôznych verziách pre domácnosti aj pre firmy. Posledná verzia je 

z roku 2021. Dá sa zakúpiť ako súčasť kancelárskeho balíka Microsoft 365. K 11.1.2022 

sa ceny balíka na oficiálnej stránke spoločnosti Microsoft pohybovali od 69 € ročne za 

aplikácie, ktoré môže využívať jedna osoba až po 202 € ročne za balík vhodný až pre 300 

účastníkov. Microsoft taktiež ponúka možnosť vyskúšania na 1 mesiac zadarmo. 

Predplatné na balík Microsoft 365 zahŕňa prémiové funkcie Outlooku, ako napríklad 

rozhranie bez reklám, vlastné domény, vylepšené zabezpečenie, úplnú počítačovú verziu 

aplikácií Office 365 a 1 TB cloudového ukladacieho priestoru (Nový pohľad na 

produktivitu so službami Microsoft 365 a Microsoft Teams, cit. 2022). 

Outlook je okrem poštových funkcií veľmi dobrým pomocníkom aj pre tímovú 

spoluprácu. Jeho používanie je efektívne, pretože niektoré funkcie sú naviazané na 

aplikácie z kancelárskeho balíka. Okrem pošty ponúka kalendár, kontakty, úlohy, ale aj 

denník a poznámky (Belko, 2011).  

Umožňuje komunikovať prostredníctvom e-mailu, telefonickej podpory a 

možností skupinového plánovania. Taktiež pomáha zdieľať informácie prostredníctvom 

verejných priečinkov, formulárov a internetového pripojenia (What is Microsoft 

Outlook?, cit. 2022). 

„Služby Outlook sú navrhnuté tak, aby poskytovali synchronizáciu údajov medzi 

všetkými zariadeniami, ktoré používajú Office 365“ (Katzer, 2015, s. 32). 
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2.1.4. Microsoft Teams 

„Microsoft Teams je trvalá platforma na spoluprácu založená na čete, doplnená 

o zdieľanie dokumentov, online stretnutia a mnoho ďalších mimoriadne užitočných 

funkcií pre pracovnú komunikáciu. Softvér so zdieľaným pracovným priestorom 

umožňuje robiť kreatívne rozhodnutia a komunikovať medzi sebou“ (What is Microsoft 

Teams and who should be using it?, cit. 2022). 

„Je to pracovný priestor služby Microsoft 365, ktorý je integrovaný so všetkými 

aplikáciami Microsoftu“ (What is Microsoft Teams?, 2021). 

Služba Microsoft Teams je navrhnutá pre všetkých. Môže byť využívaná  zadarmo 

s 5 GB cloudového úložiska, viac ponúka balík Microsoft Teams Essentials s 10 GB 

úložiska v cene 3,40 € mesačne alebo ako súčasť služby Microsoft 365 od 4,20 € mesačne 

s kapacitou 1TB (Nájdite tú správnu službu Microsoft Teams, čo vyhovuje vašim 

potrebám, cit. 2022). 

„Teams umožňuje podnikom vytvárať rôzne kanály, verejné alebo súkromné, pre 

svojich zamestnancov, aby mohli hovoriť o pracovných alebo nepracovných témach. 

Všetky kanály je možné prispôsobiť. Pomáha firmám poskytovať úplne digitálny 

pracovný priestor. Vďaka tomu, že sa dobre integruje s rôznymi inými kancelárskymi 

aplikáciami, znižuje množstvo rôznorodých aplikácií, ktoré by spoločnosti inak museli 

používať. Ďalšie výhody aplikácie MS Teams: 

 používatelia sa môžu pripojiť k videohovorom a stretnutiam prostredníctvom 

kalendára Outlooku, 

 zdieľanie súborov cez OneDrive umožňuje používateľom zdieľať dokumenty, 

hárky a ďalšie súbory so spolupracovníkmi, 

 používatelia môžu spolupracovať na webových stránkach a zdieľať ich 

prostredníctvom SharePointu“(Microsoft Teams, 2021), 

 „umožňuje rýchle zdieľanie pracovnej plochy pre technickú pomoc a spoluprácu 

viacerých používateľov v reálnom čase, 

 s vyššou licenciou ponúka vďaka audiokonferencii možnosť pripojiť sa k online 

schôdzi cez telefón, prostredníctvom vytáčaného čísla, bez potreby internetu“ 

(What is Microsoft Teams?, 2021). 
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2.1.5. Google Workspace 

Google Workspace je súbor kancelárskych aplikácií a aplikácií na zvýšenie 

produktivity, ktoré sa spájajú a umožňujú tak lepšiu integráciu medzi pracovnými 

procesmi. Bol vytvorený v roku 2006 a odvtedy prešiel mnohými zmenami  a inováciami. 

V roku 2020 doň boli pridané nové funkcie na spoluprácu a balík bol ešte viac 

prispôsobený pre pracovné tímy. Obsahuje mnoho podnikových aplikácií, ktoré 

vzájomne spolupracujú, aby zvýšili produktivitu na pracovisku (Google Workspace, 

2020).  

K 12. 1. 2022 sa ceny balíka služieb pohybovali v sume od 5 € mesačne za balík 

Business Starter až po približne 15 € za Business Standard. Google ponúka aj bezplatné 

využitie na 14 dní. Najlacnejšia ponuka zahŕňa 30 GB cloudového úložiska, najdrahšia 

až 5 TB na jedného používateľa (Google Workspace, cit. 2022). 

Všetky tarify Google Workspace poskytujú vlastný firemný e-mail a zahŕňajú 

nástroje na spoluprácu ako sú Gmail, Kalendár, Meet, Chat, Disk GoogleDrive, 

Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Formuláre, Weby a ďalšie (How teams of all sizes 

connect, create and collaborate, cit. 2022). 

V našej práci bližšie charakterizujeme niektoré nástroje Google Workspace: 

 Gmail: patrí medzi obľúbené komunikačné aplikácie, hlavne vďaka 

zabezpečenému e-mailu bez reklám, umožňuje tiež četovať, uskutočňovať 

hlasové hovory alebo videohovory a mať prehľad o projektovej práci 

so zdieľanými súbormi a úlohami (Google Workspace Products, cit. 

2022). 

 Google Drive: je cloudové úložisko, ktoré umožňuje ukladať súbory 

online a pristupovať k nim odkiaľkoľvek pomocou rôznych zariadení – 

napr. počítača, notebooku, smartfónu alebo tabletu. Všetky súbory sú 

chránené bezpečnostným protokolom. Po zdieľaní súboru môžeme pozvať 

ostatných, ktorí si ho môžu zobraziť, upravovať či stiahnuť (What is 

Google Drive? A guide to navigating Google‘s file storage service and 

collaboration tools, 2020).  

 Google Docs: pozostáva z čiastkových služieb, ktoré sú voľnými 

ekvivalentami aplikácií známych kancelárskych balíkov. Obsahuje 

Dokumenty, Prezentácie, Tabuľky, Formuláre či Kresby. Umožňuje  
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tvorbu dokumentu, na ktorom sa podieľa viac autorov. Všetci ho môžu 

súbežne upravovať a aktualizovať zo svojich zariadení. Každá revízia 

dokumentu sa ihneď uloží a vďaka farebnému odlišovaniu poskytuje väčší 

prehľad o tom, kto a čo zmenil (Lacko, 2012, s. 60-61). 

 

2.1.6. Microsoft 365 

Microsoft 365 poskytuje komplexnú sadu softvérových nástrojov a služieb, ktoré 

uľahčujú kancelársku dokumentáciu a komunikáciu. Nevyžaduje sa žiadna inštalácia 

alebo integrácia vopred, okrem internetového pripojenia a podporného webového 

prehliadača (Microsoft Office 365, 2018). 

Je to predplatená služba, ktorá ponúka najaktuálnejšie moderné nástroje 

na zvýšenie produktivity od spoločnosti Microsoft. K dispozícii sú plány služieb 

Microsoft 365 na používanie v domácnosti a pre jednotlivcov, ako aj plány pre malé a 

stredné podniky, veľké podniky, školy a neziskové organizácie. 

Plány služby Microsoft 365 pre podniky zahŕňajú výkonné počítačové aplikácie 

balíka Office, ako sú Word, PowerPoint a Excel a taktiež dodatočný online ukladací 

priestor OneDrive a rôzne cloudové technológie, ktoré umožňujú spolupracovať 

na súboroch v reálnom čase. Predplatné zaručuje najnovšie funkcie, opravy a aktualizácie 

zabezpečenia, ako aj priebežnú technickú podporu bez dodatočných poplatkov (What ‘s 

the difference between Microsoft 365 and Office 2021?, cit. 2022).  

 

Pre potreby našej práce bližšie charakterizujeme nasledujúce nástroje: 

 OneDrive: OneDrive je cloudová služba spoločnosti Microsoft. Umožňuje 

ukladať a chrániť súbory, zdieľať ich s ostatnými a pristupovať k nim 

odkiaľkoľvek z rôznych zariadení. Spoločnosť Microsoft poskytuje na 1-

ho používateľa počiatočný 1 TB ukladacieho priestoru na tomto 

cloudovom úložisku, ktorý možno zvýšiť až na 25 TB na používateľa. 

(What is OneDrive for work or school?, cit. 2022). Používateľ si tiež môže 

uložiť svoje súbory na OneDrive a nechať ich automaticky synchronizovať 

na iných zariadeniach. To znamená, že niekto môže pristupovať a 

pracovať na tom istom dokumente z viacerých miest. Integruje sa 
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s  balíkom Microsoft Office, takže používatelia môžu pristupovať 

k dokumentom Word, Excel a PowerPoint priamo z OneDrive. Funkcia 

s názvom Osobný trezor umožňuje používateľom ukladať dôležité súbory 

s dodatočnou ochranou. Osobný trezor umožňuje používateľom 

pristupovať k uloženým súborom iba pomocou silnej metódy overenia PIN 

kódom či biometrickým overením (Microsoft OneDrive, cit. 2022). 

 Kalendár: aplikácia je zostavená z kalendára a plánovača programu 

Outlook, ktorý je plne integrovaný s e-mailom, kontaktmi a ďalšími 

funkciami (Introduction to the Outlook Calendar, cit. 2022). Je 

vynikajúcim nástrojom na udržiavanie a plánovanie stretnutí, aktivít, 

udalostí a úloh. Usporiadaním denných, týždenných a mesačných 

zobrazení kalendára na jednom mieste, umožňuje vidieť rôzne verzie 

časového harmonogramu. Kalendár môže odosielať správy o stretnutiach 

do e-mailovej schránky (Outlook Calendars: Are you getting the most out 

of yours?, cit. 2022). Organizovanie stretnutí je veľmi jednoduché, stačí 

vybrať čas v kalendári, vytvoriť žiadosť o stretnutie a vybrať ľudí, ktorí 

majú byť pozvaní. Outlook pomáha nájsť najskorší čas, keď sú všetci 

pozvaní voľní (Introduction to the Outlook Calendar, cit. 2022). 

 

2.2. Cloudové úložiská 

Cloud (v preklade oblak), je určitou metaforou pre komplexné sieťové prostredie. 

Jedna z definícií hovorí, že cloud computing je metóda poskytovania informačných 

technológií vo forme služby, pričom zákazník platí len za to, čo práve využíva.  

Analytická spoločnosť Gartner definuje cloud computing ako spôsob 

zabezpečenia výpočtových zdrojov, kde sú škálovateľné IT prostriedky poskytované 

viacerým externým zákazníkom, prostredníctvom internetových technológií, ako služba.  

Modely poskytovania cloud computingu: 

 Platforma ako služba (PaaS): Tento model poskytuje komplexnú hardwarovú 

a softwarovú platformu, teda zariadenia a služby požadované na podporu 

úplného životného cyklu pre budovanie aplikácie, avšak bez nutnosti 

inštalácie softwaru. Všetko sa poskytuje prostredníctvom internetu.  
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 Software ako služba (Saas): Model predpokladá poskytovanie aplikácie 

vo forme služby. Zákazníci platia iba za využívanie aplikácie, nie za aplikáciu 

ako takú. Používateľ sa zbaví starostí s nákupom a inštaláciou aplikácie 

a nemusí sa starať ani o jej údržbu a aktualizácie (Lacko, 2012). 

 

Spoločnosť Gartner pripravila štúdiu pod názvom Magický kvadrant pre cloudovú 

infraštruktúru a platformové služby (CIPS), ktorá poskytuje široký pohľad na 

poskytovateľov informačných technológií. Výsledkom je hodnotenie v podobe grafu, 

ktorý pozostáva z dvoch osí a štyroch kvadrantov (Magic quadrant for cloud 

infrastructure and platform services, 2021).  

Jednotlivé kvadranty sú charakterizované nasledovne. Challengers (vyzývatelia) 

sa nachádzajú na dobrej pozícii z hľadiska realizácie, nemusia však mať silnú stratégiu 

na dlhodobé udržanie schopností poskytovať riešenia s náležitou pridanou hodnotou. 

Niche Players (špecializovaní dodávatelia) sa špecifikujú iba na určitý segment trhu alebo 

geografický región. Leaders (lídri) poskytujú vyspelé služby, ktoré najviac vyhovujú 

požiadavkám trhu. Disponujú víziou na dlhodobé udržanie svojej pozície. Visionaries 

(vizionári) majú rovnaký pohľad na vývoj trhu ako Gartner, nie je však isté, či budú 

schopní dodávať riešenia v súlade so svojou víziou (Jak fungují magické kvadranty?, cit. 

2022). 

 

Nasledujúci graf zobrazuje posledné dostupné vyhodnotenie štúdie spoločnosti 

Gartner z roku 2021. 
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Graf 1 Magický kvadrant pre cloudovú infraštruktúru a platformové služby 

Prameň: Magic quadrant for cloud infrastructure and platform services, 2021 

 

V grafe môžeme vidieť, že lídrami poskytovania cloudových služieb sú spoločnosti 

Amazon Web Services, Microsoft a Google, ktorých produkty sme sa rozhodli v našej 

práci bližšie opísať. 

2.2.1. Amazon Web Services 

Amazon Web Services je komplexná platforma cloud computingu, ktorá zahŕňa 

ponuky infraštruktúry ako služby (IaaS) a platformy ako služby (PaaS) (Getting started, 

cit. 2022). Ponúka širokú škálu globálnych cloudových produktov vrátane výpočtových, 

úložných, databázových, analytických, sieťových, mobilných či vývojárskych nástrojov 

(Cloud Products, cit. 2022).  

Má podstatne viac služieb než ktorýkoľvek iný poskytovateľ cloudu – od 

infraštruktúrnych technológií, ako sú výpočty, úložiská a databázy – až po nové 

technológie, ako je napr. strojové učenie (Machine Learning), umelá inteligencia 
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(Artificial Intelligence), dátové jazerá (Data Lakes) a analytika internetu vecí (IoT 

analytics) (What is AWS, cit. 2022). 

2.2.2. Microsoft Azure 

Microsoft Azure je verejná cloudová platforma spoločnosti Microsoft. Poskytuje 

celý rad cloudových služieb vrátane výpočtových, analytických, ukladacích a sieťových 

služieb. Používatelia si môžu vybrať zo služieb na vývoj alebo škálovanie nových 

aplikácií alebo na spúšťanie už existujúcich aplikácií vo verejnom cloude.  

Cieľom platformy je pomôcť podnikom zvládať náročné výzvy a plniť ich 

organizačné ciele. Ponúka nástroje, ktoré podporujú všetky odvetvia. 

Microsoft účtuje poplatky za platformu priebežne, čo znamená, že používatelia 

dostávajú každý mesiac účet a platia len za konkrétne služby, ktoré použili (Microsoft 

Azure, cit. 2022). 

2.2.3. Google Cloud Platform 

Google Cloud je balík služieb, ktoré ponúka spoločnosť Google. Platforma 

poskytuje rôzne služby – napr. výpočtové, úložné, sieťové a mnohé ďalšie, ktoré sú 

prevádzkované na rovnakej infraštruktúre, ktorú Google interne používa pre svojich 

zamestnancov (What is Google Cloud Platform?, cit 2022).  
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