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Abstrakt 

 Bakalářská práce je zaměřena na bezkontaktní systémy detekce a identifikace osob. 

V první části práce se nachází popis biometrických systémů, jejich rozdělení, možnosti 

použití a jejich silné a slabé stránky. Dále jsou popsány bezkontaktní systémy založeny na 

třídění osob podle stanovených kritérií. Závěr práce se zabýva právními předpisy v České 

republice a v zahraničí. 
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Abstract 

 This thesis is focused on the contactless systems for person detection and 

identification. In the first part of this thesis lays description of biometric systems, their 

alocation, possible application with their strong and weak aspects. Further there are 

described contactless systems based on sorting subjects by their defined criterion. 

Conclusion of thesis is pursuing legal regulations in Czech republic and in foreign 

countries. 

Key words: biometrics, detection, identification 
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Úvod 

 K identifikaci osoby můžeme použít různých metod a algoritmů. Osoby rozlišujeme 

podle fyzického vzhledu, chování ale také podle toho jak interagují se svým okolím. Dále 

lze osobu identifikovat podle jejich znalostí, nebo podle jejich fyzických, biologických 

nebo genetických vlastností. Svoji identitu tedy dokazujeme tím, co známe, vlastníme, ale 

hlavně tím čím ve skutečnosti fyzicky a psychicky jsme.  To co vlastníme, nebo známe, 

nám může být odcizeno, napodobeno, nebo nějakým způsobem získáno a zneužito. Zato 

fyzické a psychické charakteristiky všech osob jsou jedinečné. Časem se samozřejmě 

mění, ale stále jsou jedinečné. Tyto vlastnosti nelze odzicit a je téměř nemožné je 

napodobit. Biometrická bezpečnostní zařízení byly zprvu společnosti utajovány a to 

především protože se jednalo o bezpečnostní aplikace, které chránily jaderné elektrárny, 

nebo vojenské komplexy s jadernými zbraněmi. Bezkontaktní biometrické systémy detekce 

a identifikace osob jsou zejména výhodné pro zabezpečení vstupu do objektu a zařízení, 

ochranu majetku, ochranu kritických infrastruktur, identifikaci osob, kontrolu pracovní 

docházky, kriminalistické expertízy a ve vězeňství. Bohužel zatím v České republice 

neexistují potřebné právní předpisy a použití biometrik v soukromé sféře je proto téměř 

nemožné. Z tohoto důvodu jsem se ve své práci zaměřil na rozdělení a vlastnosti možných 

bezkontaktních způsobů detekce, jejich silné a slabé stranky a zahraniční právní předpisy 

spjaty s biometrií.  
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1      Biometrické systémy 

 Samotné slovo Biometrie se skládá ze dvou řeckých slov a to bios = život a   

metron = měřit. Další pojmy spjaty s biometrií jsou většinou převzaty z anglického jazyka 

a někdy bývají, díky doslovnému překladu, špatně pochopeny. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. : schéma biometrického systému [2] 

 

- Identification – proces při kterém se biometrický systém pokouší rozpoznat 

neznámou osobu. Porovnává vzorky v databázi se získanou informací. Od verifikace 

se hlavně liší tím, že identitu snímané osoby před provedením sejmutí vzorku 

biometrické charakteristiky neznáme. 

- Recognition – rozpoznání člověka podle jeho vhodné biometrické vlastnosti. 

- Verification – z latinského výrazu verum facere, neboli činit pravdivým. Jedná se o 

potvrzení totožnosti snímané osoby. Tedy osoba udává svou identitu a poté se 

porovnává určitá biometrická charakteristika se vzorkem v databázi. 
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- Authentication – snímaná osoba se dozví svůj status (oprávněný/neoprávněný). [6]  

 

 „Biometrická identifikace je využití jedinečných, měřitelných, fyzikálních nebo 

fyziologických znaků (tzv. markantů) nebo projevů člověka k jednoznačnému zjištění 

(identifikaci) nebo ověření (verifikace) jeho identity.“ [2] 

 Vznik biometrických vlastností se dá rozdělit na tři způsoby. Jsou to genotypické, 

randotypické a behaviorální vlastnosti. Genotypické vlastnosti jsou způsobeny genetickým 

vývojem (dědičnost, DNA). Randotypické vlastnosti vznikají při vývoji embrya a 

behaviorální vlastnosti získává jedinec v průběhu života a to hlavně skrze učení a výchovu.  

 Velice důležitá je stálost biometrických vlastností, tedy aby sejmuté vzorky byly co 

nejdéle aktuální. Nečistoty, zranění, opotřebení tkáně, nebo stárnutí jsou důvody proč se 

biometrická vlastnost může změnit. Za nejstálejší biometrické charakteristiky jsou 

považovány vzorek duhovky, sítnice oka a DNA.  

 Z hlediska porovnání cena/bezpečnost/komfort vychází aktuálně nejlépe snímání 

otisku prstu, ale pokrok, zkomerčnění a nové technologie výroby materiálu nám zajisté 

otevřou dveře k výrobě a užívání přesnějších biometrických bezkontaktních systémů. 

 Pokud pořizovateli nezáleží na ceně, tak se dnes velice výhodně prezentuje 

biometrický systém na rozpoznání tváře, jako v případě Disneylandu kdy jsou návštěvníci 

foceni a poté jsou jejich tváře porovnávány s databází.  

 Otisk prstu se dá již dnes navíc relativně lehce ošálit. Výzkumník Cutomu 

Macumoto z Jokohamské národní univerzity prokázal, že když do zahřáté plastické hmoty 

udělal otisk prstu a poté do této formy nalil želatinu, tak po vychladnutí získal umělý prst, 

který se dal následně úspěšně použít.[1,2,6] 
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Graf 1: stálost biometrické informace [zdroj VŠB-TUO] 

 

1.1     Rozpoznávání podle tváře  

 Tento způsob identifikace je starý jako lidstvo samo. Člověk dokáže úspěšně 

identifikovat své přátelé, nepřátelé, členy své rodiny, spolupracovníky a to vše díky tomu, 

že mozek automaticky porovnává obraz tváře uložené v paměti s objektem, který má před 

sebou.  

 Toto rozpoznání známé tváře trvá průměrně 20 milisekund. Přitom pro 

vyhodnocení a uložení cizích tváří do paměti potřebujeme kolem 1 sekundy. Toto vše 

zajišťuje pravý parietální mozkový lalok společně s krátkodobou a dlouhodobou pamětí. 

Při pravidelném setkávání s určitou osobou, se doba rozpoznání zkracuje. Tento průběh 

nazýváme seznamování se skutečností. S věkem přibývá dovednost zapamatovat si tváře, 

které jsou pro nás důležité, nebo nějakým způsobem prospěšné.  

 Jeden ze zákonných požadavků zahraničních bezpečnostních služeb v oblasti 

rozpoznávání tváře je skrytost. Pozorované objekty si tedy neuvědomují předmět zájmu o 

jejich osobu. Zájem o tuto metodu se zvýšil hlavně ve Spojených státech amerických a to 

převážne po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum z 11. září 2001. 
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 Identifikace osoby podle její tváře se skládá ze dvou částí. V první části probíhá 

detekce a lokalizace tváře. Zdroj s požadovaným obrazem může být například fotografie, 

nebo kamerový záznam. Rozpoznání tváře od dalších objektů je prvním krokem složitého 

identifikačního procesu. Reálné rozpoznávání osob v davu je velice složité a to díky 

různorodému pozadí, osvětlení, barevné proměnlivosti, různé vzdálenosti, ale také výrazu 

snímaných tváří změněných emocemi. V druhé etapě dojde k samotné identifikaci tváře 

z databáze. 

 Ve fázi detekce a lokalizace se vypočítává podobnost modelu lidské tváře s dalšími 

nalezenými objekty. Poté se automatizovaně rozhodne o souřadnicích nalezeného objektu, 

a zda je nalezený objekt lidskou tváří, či nikoliv. Modelování tváře na bázi matematických 

způsobu lze k detekci a lokalizaci rozdělit na dva základní typy: 

 

- statisticky orientované metody – Patří zde Metoda podprostoru, která hledá v obrazu 

výraznou charakteristiku (např. nos, oči, ústa). Dále zde spadá Metoda neuronových 

sítí. 

- znalostní metody – Zde patří například metoda založená na rozložení odstinu šedi 

v obraze. Tato metoda je v praxi velmi používaná a je založená na obecném principu 

rozložení šedi, tedy že oblast úst bude tmavší než líce, nebo čelo. Dále zde spadá 

metoda založená na rozpoznávání obličejových obrysů anebo metoda založená na 

informaci o pohybu na scéně. 

 K samotné identifikaci používáme velmi podobné metody a to např. Metody 

rozpoznávání tváře založené na rozložení odstínu šedi, Metodu optických toků a Metodu 

neuronových sítí. [2] 
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Obrázek 2: základní etapy rozpoznání tváře [2] 

 

1.1.1   Základní přístupy ke strojové identifikaci lidské tváře 

 Podle spektra se rozdělují na černobílé, barevné, nebo infračervené. Dále se dělí na 

dvourozměrné a třírozměrné obrazy. Podle způsobu pohledu se dělí na čelní pohled, pohled 

z profilu, obecný pohled a jejich kombinaci. Rozdělení na statické a dynamické obrazy 

z časového hlediska, kdy dynamické obrazy představují již určitou nahrávku, nebo 

sekvenci obrazů. [1,2] 
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Obrázek 3: různé přístupy k strojovému zpracování tváře [2] 

 

1.1.2   Spolehlivost a akceptace 

 Identifikace osoby podle její tváře nabývá ve srovnání s metodou otisků prstů, nebo 

oční duhovky nižší identifikační jednoznačnosti. Naopak výhodou této metody je, že 

dokáže snímat osoby i na větší vzdálenost a pro její uživatele je přívětivá a akceptovatelná. 

Většina prací poukazuje na to, že jejich metoda dosahuje skoro 100%, ale problémem je, 

že použité snímky jsou foceny v ideálních laboratorních podmínkách. V praxi poté 

úspěšnost prudce klesá. [1,2]  
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1.1.3  Bezpečnost 

 K oklamání jednoduché metody rozpoznávání obličeje si stačí vytisknout fotografii 

obličeje osoby, která je v databázi a poté si tento výtisk přiložit při snímání před obličej. 

Systém v tomto případě není schopen rozpoznat, že se nejedná o živou osobu. Pokročilejší 

systémy pracují se systémem detekce živosti. To znamená, že jakmile systém osobu 

v databázi vyhledá a identifikuje, tak ji požádá, aby se usmála, a tím se zjistí, zdali je osoba 

naživu. I toto ale není 100% spolehlivé a ve většině případů se doporučuje kombinace 

biometrického systému s fyzickou obsluhou. [1,2,6]  

1.1.4  Možnosti použití 

 Systémy rozpoznávání podle obličeje mají možnosti uplatnění v mnoha komerčních 

zařízeních. Díky své univerzálnosti a snadnosti snímání dat je tato metoda nepřekonatelná. 

Spolehlivost s novými technologiemi stoupá a náklady časem pomalu klesají. Tato metoda 

je dle mého názoru využitelná hlavně v problematice přístupových a docházkových 

systémů, ale také pro policejní využití, kde například společnost Cognitec nabízí celou 

řadu produktů. Od automatického pomocníka při třídění fotografií osob až po aplikace 

hledající podezřelé osoby na videu. [2] 

 

1.2   Rozpoznávání podle hlasu 

 V kriminalistice se již nějakou dobu rozvíjí odvětví označováno jako 

audioexpertíza. Během tohoto zkoumání se porovnává známý lidský hlas s hlasem 

pořízeným například na nahrávce. Pro toto zkoumání musíme znát mnoho forem znalostí, 

které jsou specifické pro lidskou řeč. Pro zpracování řeči jsou nejdůležitější Fonetika a 

Fonologie. Fonetika definuje seznam hlásek a charakterizuje jejich artikulační a akustické 

vlastnosti. Fonologie se narozdíl od Fonetiky zabývá možnými kombinacemi hlásek a 

jejich výskytem. 

 

 

 



9 

 

 

Řečový signál se skládá z následujících informací: 

- vlastní vyslovené zprávy složené ze slov 

- identity mluvčího (styl mluvy) 

- druhem sdělení 

- nálada mluvčího (jde poznat podle stylu mluvy) 

- původ mluvčího (jazyk, přízvuk) 

- zvuky prostředí 

 Člověk je schopen zaznamenat všechny tyto informace současně, ale pro strojové 

zpracování řečových signálů je hlavně vyhodnocována identita mluvčího a vlastní 

vyslovená zpráva.  

1.2.1   Automatické rozpoznání řeči 

 Dřívější systémy prováděly jenom rozpoznání jednotlivých slov, to znamená, že 

každe slovo muselo byt odděleno delší zřetelnou pauzou ve výslovnosti. Později přisly na 

řadu systémy k rozpoznání slovních spojení, které ale byly omezeny na počet slov a nelze 

je zaměňovat se systémy k rozpoznávání plynulé řeči, které jsou momentálně 

nejvýkonnější. Jedná se o systémy k rozpoznání slovních spojení, která ale mohou být 

nekonečně dlouhé. Tyto systémy již pracují se syntaktickými a sémantickými pravidly, 

které pomáhají porozumět mluvenému projevu.  
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Obrázek 4: ukázka zvukového signálu v softwaru Multi – Speech [3] 

 

1.2.2  Postup zpracování a rozpoznání uživatele podle hlasu 

 Akustický signál (hlas) musí být převeden na elektrický signál, který je poté 

vzorkován a ukládán do pc, nebo jiného zařízení. Zde je zpracován a rozpoznáván. 

Verifikace bývá, jako u většiny biometrik jistější a jednodušší než identifikace. 

1.2.3  Metoda neuronových sítí 

 Z důvodu dynamiky řeči se nehodí žádné statistické metody, ale spíše metoda 

neuronových sítí. Neuronová síť je algoritmus, který si bere za vzor činnost lidského 

mozku. Tedy její myšlenkou je vytvořit algoritmus, který se podobá fungování neuronů 

v lidském mozku, přičemž jsou jednotlivé neurony propojeny spoji ohodnocenými vahami. 

Toto propojení a možnost adaptace vah (učení se) vytváří nové možnosti v oblasti 

zpracování a analýzy dat.  Tato metoda otevírá dveře k přepisu mluvené řeči do textového 

formátu. 
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1.2.4  Spolehlivost a akceptace 

 Akceptace této technologie je velmi vysoká, protože hlas spadá mezi běžné 

prostředky identifikace mezi lidmi. Naopak spolehlivost tohoto systému patří mezi ty 

nejnižší. A to hlavně z toho důvodu, že je člověk schopen vědomě i nevědomě měnit svůj 

hlas (nemoc, psychický stav). 

1.2.5  Bezpečnost 

 Obelstít systém založený na rozpoznání hlasu se dá relativně lehce, ale pouze 

pokud má tento systém předem zvolené heslo. Nebude tedy poté velký problém sehnat si 

nahrávku tohoto hesla. Složitější interaktivní systémy ale mají i testování živosti a je tedy 

relativně jednoduché formou dialogu ověřit, zda je osoba živá nebo ne. Navíc tyto systémy 

již nelze ošálit pomocí nahrávky se zaznamenaným heslem. 

1.2.6  Možnosti použití 

 Použití těchto systému se zpravidla omezuje pouze na verifikaci a to z toho důvodu, 

že vykazují malou spolehlivost. Budoucnost rozpoznávání podle hlasu spočívá hlavně 

v bezkontaktních aplikacích, jako je internetové bankovnictví, ověření volajících a 

v neposlední řadě k ulehčení života lidem s postižením. 

 V poslední době začala v mnoha zemích řada experimentů v oblasti domácího 

vězení. Kontrola zavolá v náhodných časech a verifikuje přes telefon, zdali je dotyčná 

kontrolovaná osoba doma. [1,2,3] 

 

1.3   Rozpoznávání pomocí bipedální lokomoce 

 Tato metoda spadá do kategorie dynamických biometrických vlastností. Jejich 

hodnocení tedy závisí na čase, kdy dochází k nějaké lidské činnosti, která je rozpoznávána. 

Již před deseti lety výsledky výzkumu potvrdily, že je chůze ideální adept pro 

identifikačně-verifikační účely, ale až nedávno byla dosažena potřebná kapacita 

počítačových pamětí a procesoru, které zvládnou zpracovávat obrovské množství 

informací. Komplexní systém již nainstalovaných průmyslových kamer a jiných 

monitorovacích systémů spojuje dohromady metodu rozpoznání podle tváře a metodu 
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rozpoznání podle chůze, která přichází na řadu, pokud nelokalizujeme tvář, nebo jinou 

biometrickou charakteristiku sledované osoby. [2] 

1.3.1  Chůze 

 Výsledkem dlouholetého výzkumu, především lékařských a biomechanických 

disciplín, je skutečnost, že „ v přůměru 55% váhy lidského těla střídavě namáha každou 

nohu při chůzi, a těžiště se při chůzi pohybuje nahoru a dolů, ze strany na stranu 

v sinusoidálních vlnách s amplitudou kolem 5-6 cm.“  

 Chůze se skládá ze dvou kroků, kdy se každá noha nahází ve dvou fázích. Fázi stoje 

a fázi švihu. Stojová fáze zabírá 60% z celku. [2] 

1.3.2  Princip automatického rozpoznání podle chůze 

 Pro rozpoznání člověka podle chůze se nejčastěji používá metoda založená na 

zpracování siluety pohybujícího se člověka. Tato metoda odděluje ze záznamu siluetu 

pohybujícího se objektu. 

 

Obrázek 5: záznam pohybu [2] 
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 V Southamptonské univerzitě vyvinuli systém, který po průchodu jednotlivce 

porovnává styly chůze z databáze. Postavili biometrický tunel, ve kterém je rozmístěno 12 

kamer, které ve 3D zachycují způsob chůze. Tunel je barevný, aby optimalozoval kontrast 

mezi oblečením a protředím. Za celou dobu testování nebyly nalezeny žádné dva stejné 

subjekty, což jenom dokazuje jedinečnost chůze člověka. Toto zařízení již policii pomohlo 

chytit zloděje, který spáchal několik trestných činů s motocyklovou přilbou na hlavě. 

[8,11]  

 

Obrázek 6: biometrický tunel [zdroj: Southampton University] 

 

1.3.3   Spolehlivost a akceptace 

 Metoda rozpoznávání člověka podle chůze je jednou z nejmladších metod v oblasti 

biometrie. Tato metoda není nijak intruzivní a její akceptace je tedy velmi vysoká. 

Sledovaná osoba se může schválně pohybovat velmi pomalu, nebo naopak velmi rychle a 

tím pádem znesnadnit svou identifikaci. Oblečení, zdravotní stav, nebo například 

těhotenství taktéž hraje vysokou roli v úspěšném rozpoznání osob pomocí bipedální 

lokomoce. 
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 U této metody se předpokládá použití v běžném prostředí (ulice, haly atd.), které je 

sledováno kamerovým systémem. Toto prostředí ale není standartizováno, což má za 

důsledek, že identifikace člověka pomocí bipedální lokomoce nemá zatím v praxi využití.  

 Nabízí se ale jiné než identifikační použití bipedální lokomoce. A tím je 

automatické sledování osoby v určitém prostoru, který je pokryt monitorovacími 

kamerami. Osoba procházi zornými polemi od různých kamer a automatické 

vyhodnocování chůze poté dokáže předávat sledovanou osobu z jedné kamery na druhou. 

 Tato metoda by se dala, po vhodné algoritmizaci, použít k vyhledávání osob pod 

vlivem návýkových látek například na letištích. Tyto osoby tedy naruší sinusoidální průběh 

své chůze. [1,2]    

 

1.4   Rozpoznávání podle pachu 

 Lidský pach je složen z přibližně třiceti chemických sloučenin. Vysoká, či nízká 

koncentrace těchto sloučenin vytváří jedinečný profil každého člověka. V kriminalistické 

praxi jsou s vysokou spolehlivosti dodnes používání speciálně vycvičení psi. Bohužel 

zatím neexistují dostatečně přesné senzory pro nasazení v oblasti, kde potřebujeme 

identifikovat a porovnávat více než jednu pachovou konzervu. Další problém je ten, že se 

lidský pach mění na základě emocí a hormonů. [1] 

1.4.1  Model lidského čichu 

 Lidsý čich je v porovnání se zvířecím mnohem méně dokonalý. U lidí se čichu 

věnuje pouze 5 cm
2 

sliznice, narozdíl od psů, kde čich zajišťuje 65 cm
2 

čichové sliznice. I 

přes toto omezení dokážeme, i při malé koncentraci, rozeznat různé chemické komponenty. 

 

 Hlavní části čichu lze rozdělit následovně: 

- Čichání 

- Vnímání 
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- Detekce 

- Rozpoznání 

- Čištění 

 

 Čichání znamená míchání a sjednocování koncentrací chemických sloučenin při 

průchodu čichovodem. Vnímání je poté navázání molekul na čichové receptory. Při tomto 

navázání na proteiny vznikají impulzy přenášené po nervech. Toto nazýváme detekce. 

Následně při rozpoznání mozek určí, o jaké pachy se jedná a zařadí je mezi známé pachy. 

Poslední fází je čištění, neboli odstranění chemických složek z receptorů. [2] 

1.4.2  Elektronický snímač pachů 

 Zařízení tohoto typu, taky nazýváno někdy jako elektrický nos, je složeno obecně 

z následujících částí. 

- Skupina snímačů (sensor array), 

- parametrizace získaných signálů ze senzorů, 

- zpracování a vyhodnocení signálů v počítači (analysis by computer). 

 V tomto pořadí jsou zpracovány získané informace a je získán konkrétní parametr. 

Tedy například chemické složení, nebo nějaká jiná člověku srozumitelná vlastnost. 

Senzory detekují molekuly, které jsou rozptýleny ve vzduchu a poté jejich koncetraci 

převedou na elektrický signál. Tyto senzory jsou obvykle tvořeny chemickou látkou na 

citlivém povrchu, která absorbuje z blízkého okolí molekuly a tím pozmění vlastnosti 

detekční látky. Tato změna je poté převedena na některou z elektrických veličin. Nejčastěji 

pomocí proudu a napětí. [1,2] 

1.4.3  Možnosti použití 

 V praxi se používá skupina senzorů, které obsahují různé absorpční látky. 

Výsledkem poté jsou elektrické signály, které podávájí informaci o složení vůně. Ke 

zpracování těchto signálů se nejčastěji používá metoda PCA. Tato metoda přepočítává 

všechny signály na dva parametry PC1 a PC2, které popisují zkoumanou vůni a určují její 
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pozici v PC1-PC2 grafu. Pokud tedy před analýzou neznámé vůně vystavíme tento systém 

detekci známých vůní, přiřadíme jim body v PC1-PC2 grafu, tak je možné přiřadit 

neznámou vůni k určeté skupině. Dá se říct, že si tato metoda vzala příklad z lidského 

mozku, který také dokáže neznámé vůně přirovnat ke dříve analyzovaným.  

 V současnosti se otázkou rozpoznání pomoci pachu zabývá několik společností a 

výzkumných univerzitních programů. Reálné nasazení v praxi je však pouze otázkou 

budoucnosti. [1,2]  

 

1.5   Rozpoznávání podle duhovky 

 Duhovka je interní orgán oka, který je dobře chráněný před působením vnějšího 

prostředí, ale přesto je zvnějšku dobře viditelná. Její barva je dána hustotou melaninového 

pigmentu. Má velikost kolem 11 mm a je velice stabilní v čase, což znamená, že duhovka 

patří mezi časem nejméně měněné biometrické informace a její variabilita je mezi 

jednotlivými osobami nesmírná. 

 Ve třetím měsíci těhotenství se začína duhovka vytvářet a do 8 měsíce jsou 

zpravidla dokončeny struktury tvořící vzor duhovky. Tento vzor může obsahovat až 250 

charakteristických znaků. Nejčastěji rýhy, hřebeny, koróny, krypty, prstence, nebo klenuté 

vazy. Hlavní funkcí duhovky je rozšiřování a zužování zornic, ale i korigování množství 

světla, které vstupuje do oka. [1,2,6] 
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Obrázek 7: snímky duhovek [2] 

 

1.5.1   Automatické nalezení a rozpoznání duhovky 

 Pro rozpoznávání vzorů duhovek a pro kódování se na celém světě používají 

algoritmy Johna Daugmana, které disponují srovnávacím softwarem. Tento software byl 

doposud využit u všech komerčních systémů rozpoznání duhovky a to s 

dokonalou přesnosti a úspěšnosti. Z důvodu komfortu uživatelů se používá infračervené 

osvětlení, neboť narozdíl od viditelného světla uživatele neoslňuje, nebo nezpůsobuje jiné 

nepříjemné pocity. 

 Prvním krokem Daugmanova algoritmu je lokalizace duhovky v získaném obraze. 

Duhovka musí být nasnímána o minimálním poloměru 70 pixelů a to z toho důvodu aby 

mohly být získany informace o specifických identifikačních rysech, pozici a orientaci 

duhovky. Následujícím krokem je lokalizace víčka, zarovnání podle Daugmana, kódování 

a nakonec porovnávání kódů duhovky. Rychlost tohoto procesu závisí na použitém 

hardwaru. Slabý 300MHz procesor zvládne provést přibližně 100 000 srovnání za sekundu, 

ale silnější 3GHz server dokáže provést již přibližně milión srovnání za sekundu. [1,2] 
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1.5.2  Spolehlivost a akceptace 

 U rozpoznání podle duhovky je akceptace uživatelů na střední úrovni. Není potřeba 

bezprostřední interakce, ale osoba musí pouze stát před snímačem a dívat se požadovaným 

směrem. Rychlost sejmutí je asi dvě vteřiny, což je z pohledu akceptace velmi krátká doba. 

 Při sejmutí obrazu může ovlivnit získané informace o duhovce okolní osvětlení, 

přivřená víčka, ale přes to všechno se jedná o velmi spolehlivou metodu s minimem 

nesprávného srovnání.  

 Testování živost lze u rozpoznání podle duhovky provést více způsoby. Nejčastěji 

se využívá reakce duhovky na změnu osvětlení, kdy se zornice zvětšují při menším 

osvětlení a zmenšují při silnějším osvětlení. Jedná se o podvědomý reflex, který se projeví 

zpravidla v rozmezí 250-400 ms. Další možností zjišťování živosti je mrkání, nebo pohyb 

oka na povel skenovacího zařízení. Používá se i efektu známého jako „červené oči“, kdy 

při osvětlení sítnice intentivním světlem dochází k odrazu světla zpět do kamery. Poslední 

možností jsou Purkyňovy reflexy, kdy po osvícení povrchu oka vhodným zdrojem světla, 

vznikají reflexní obrazy, jenž se odráží od přední a zadní plochy rohovky a čočky. [1,2] 

1.5.3  Možnosti použití 

 Rozpoznání podle duhovky se pro nejrůznější účely úspěšně úžívá po celém světě. 

Na letišti ve Frankfurtu se kupříkladu používá rozpoznání podle duhovky místo pasů 

během imigrační kontroly. Samozřejmě se souhlasem dotyčného pasažéra být veden jako 

takzvaný frequent traveller, tedy častý cestující. Na některých letištích v USA se užívá 

k urychlení přístupu do potřebných prostor pro piloty, posádku, nebo zaměstnance.  
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Obr.8:urychlení přístupu pro piloty [2] 

 

 Dále se rozpoznání podle duhovky užívá pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti. A 

to například ve věznicích, jaderných elektrárnách, nebo vojenských prostorech, ale také ve 

školách, nebo nemocnicích k ochraně zranitelných a hodnotných lidských zdrojů.  

 Na blízkém východě se tato metoda používá ke spravedlivému rozdělování finanční 

a jiné pomoci mezi uprchlíky. Vylučuje se tedy násobné využívání pomoci stejnými lidmi.  
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Obr 9: rozdělování pomoci uprchlíkům [2] 

           

 V Japonsku narůstá využití rozpoznání podle duhovky k přistupu do domu, 

k počítačům, nebo k zabezpečené databázi. V případě řízeného přístupu do domu jsou 

všichni obyvatelé zaregistrování v databázi, a pokud je dotyčný jedinec rozpoznán jako 

nájemník, tak je mu umožněn vstup do budovy a je také přivolán výtah, který ho odveze do 

správného patra.  
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Obr 10: řízený přístup do domu v Japonsku [2] 

 

 Prvenství v používání této metody ale drží Spojené arabské emiráty. Vyhláška 

ministerstva vnitra vyžaduje od všech přijíždějících pasažérů test srovnání duhovky na 

všech vstupních místech do země. Kontrolována osoba je pomocí internetového spojení 

zkontrolována s databázi vyhoštěných osob a podle toho vpuštěna. Doba zkontrolování 

osoby s databází, ve které je přibližně 500 000 vyhoštěných osob, trvá pouze jednu 

sekundu. Zatím systém nepochybil a bylo nalezeno kolem 18 000 vyhoštěných osob, které 

se snažili dostat zpátky do země. [1,2]  
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Obr 11: kontrola přijíždějících pasažérů ve Spojených arabských emirátech [2] 
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2       Další bezkontaktní systémy založeny na třídění osob podle    

stanovených kritérií 

 Snímání obličeje infračervenou kamerou a následné vyhodnocení termického 

spektra dokáže monitorovat stav osoby. Stavem osoby v tomto případě myslíme například 

ostražitost, připravenost, únava, stress, nebo působení nemoci, či návykové látky na 

organismus. Toto snímání je bezdotykové a je tedy pro snímané osoby velmi přijatelné z 

hlediska akceptace. Snímání lze provést i za absolutní tmy. 

 U většiny testovaných osob bylo zjištěno sotva patrné zvýšení teploty kolem očí a 

to právě tehdy když lhali. Testy s polygrafem jsou někdy dost nepříjemné a tato metoda by 

mohla jednoduše odhalit lháře (například na letištích). Toto patrné zvýšení teploty se 

připisuje návalu strachu, když se člověk dopouští lži. Samozřejmě nelze podle tohoto 

způsobu rozhodovat o vině či nevině testovaných osob. 

 Snímání teploty nemůžeme brát jako biometrický údaj, neboť biometrický údaj je v 

čase konstantní. Přístroje na snímání teploty byly použity i na Letišti Václava Havla Praha 

a to v obdobi ptačí a prasečí chřipky, kdy se sledovaly osoby, které přiletěly ze zemí, kde 

tato chřipka vypukla. Pomocí termokamer byly vytipovány osoby se zvýšenou teplototu, 

které poté byly nasměrovány do domácí karantény. 

 Tato metoda má velký potenciál ke snížení počtu dopravních nehod. Únava, stress, 

požití nějaké návykové látky, nebo uklidňujících léku má velký dopad na celkovou 

pozornost a připravenost osoby. Toto může mit dalekosáhlé dopady na životy jiných lidí. 

Nejen u řidičů, pilotů ale například i u policie, nebo záchranné služby. [2,9] 
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Obrázek 12: tepelné mapy [9] 
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3        Právní předpisy 

 Používání biometrických systémů na území České republiky je omezeno zákonem 

č.101/2001 sb. o ochraně osobních údajů. V současném znění zákona je tedy téměř 

nemůžeme použít, neboť biometrická charakteristika je jedinečná a jedná se tedy o citlivý 

údaj. Tento údaj tedy nesmí být uchováván, tak jak to pro potřebu biometrické autentizace 

potřebujeme. Pouze v případě zabezpečení kritické infrastruktůry, jako například letiště, 

nebo jaderné elektrárny, lze zažádat o povolení. Toto povolení může vydat Úřad na 

ochranu osobních údajů.  

 Po událostech 11. září vydala Evropská unie směrnici č.2252/2004 a poté směrnici 

č.444/2009, které cestovním dokumentům přidávají biometrické identifikátory. Jedná se o 

otisk prstu a fotografii obličeje osoby, které by měly učinit cestovní doklady více 

bezpečnými, spolehlivými a více chráněnými před podvodným použitím. Cestovní doklad  

však musí obsahovat bezpečné paměťové médium, na kterém jsou uchovány biometrické 

identifikátory. Toto médium musí mít dostatečnou kapacitu a musí být schopné zaručit 

neporušitelnost, utajení a pravost údajů. Od požadavku poskytnout otisk prstů jsou 

osvobozeny děti mladší dvanácti let a osoby, u nichž je odebrání otisku fyzicky nemožné. 

 Ve Spojených státech amerických ve státě Illinois bylo vydáno nařízení 740 ILCS 

14 o soukromí biometrických informací (Biometric information privacy act). Toto nařízení 

dovoluje použití biometrických systémů pro bezkontaktní finanční transakce, nebo 

například pro učinění plateb prostřednictvím otisku prstu v obchodech, ve školních 

jídelnách a benzínových pumpách. Biometrickým identifikátorem se v tomto znění rozumí 

rozpoznání pomocí duhovky, sítnice, otisku prstu, rozpoznání podle hlasu a rozpoznání 

podle geometrie tváře a ruky. 

 Dále se v tomto nařízení řeší otázka nakládání s biometrickými informacemi. 

Soukromý subjekt je povinen zničit uloženou biometrickou informaci, pokud ji již 

nepotřebuje využívat, anebo pokud je tato informace starší více než tři roky. Nemůže také 

samovolně sbírat, kupovat, nebo jiným zůsobem získávat biometrické informace určité 

osoby, pokud s tím není tato osoba seznámena. K odhalení biometrické informace může 

dojít pouze se souhlasem státu, nebo požadavku soudu. Soukromý subjekt je povinnen 

uchovávat tyto informace se stejným, nebo větším stupněm zabezpečení, jenž používá na 

ochranu ostatních citlivých informací. 
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 V Izraeli dokonce přidali biometrické identifikátory do občanských průkazů. Jedná 

se o rozpoznání pomoci otisku prstu a pomocí tváře. Ze začátku bylo odevzdávání 

biometrických údajů dobrovolné. Porušení lidských práv a státní bezpečnosti byly hlavní 

argumenty odpůrců tohoto zákona. To hlavně z důvodu, že by některé informace mohly být 

získány a použity proti státu, nebo proti samotným občanům. Nakonec ale byl zákon přijat, 

neboť se Izrael již dlouho dobu setkával s paděláním dokumentů, občanských průkazů, 

nebo krádeži identity. [4,5,7,10] 
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Závěr 

          Biomterické systémy mají oproti klasickým velkou řadu výhod i nevýhod. Hlavní 

výhodou biometrických systémů je autentizace na základě nepřenosné fyziologické nebo 

behaviorální charakteristiky, oproti klasickým systémům založených na paměti uživatele, 

nebo vlastnictví určitého předmětu. Fyziologické a behaviorální vlastnosti nepovažujeme 

za tajné a tedy jejich prozrazení nemá takový dopad na bezpečnost jako prozrazení hesel, 

nebo získání tokenu. Díky testování živosti se zvyšuje bezpečnost biometrických systémů a 

je tedy nemožné použít umělé, či odumřelé biometrické charakteristiky. Nic ale nemění na 

tom, že dnešní úroveň biometrických systémů nelze ve většině případů použít pro 

identifikace, ale výhradně pro autentizaci a verifikaci. I na Letišti Václava Havla Praha 

byly před několika lety zkoušeny biometrické systémy a bylo od nich upuštěno právě z 

důvodu chybovosti a nesprávného zamítnutí. Dále lidé s postižením mají daleko větší 

problém při registraci i autentizaci. Neexistuje tedy biometrický systém, který by byl 

vhodný pro všechny jeho uživatele, a také neexistují standarty pro vytváření těchto 

systémů. Produkty dvou různých výrobců spolu tedy nebudou s nejvetší pravděpodobnosti 

spolupracovat. Ze všech biometrických systémů chci vyzvednout rozpoznání podle vzoru 

duhovky. Nejmenší chybovost a dnes již i relativně nízká cena dává tomuto systémů 

potenciál nahradit v současné době nejvíce používané biometriky rozpoznání podle otisku 

prstu, které díky přímému a častému kontaktu s uživatelem trpí omezenou životností. 

Použití bipedální lokomoce k identifikaci je pouze otázkou dalšího vývoje a nalezení 

správného algoritmu, podle kterého lze identifikovat osoby z video záznamu a tím pádem 

pomoci objasnit pachatele trestných čínů, které nemůžeme rozpoznat podle jiné 

biometrické charakteristiky. Rozpoznávání podle hlasu má velkou budoucnost v provádění 

bezkontaktních plateb a  bezkontaktního ověřování mluvčího. Bohužel použití biometrik 

na území České republiky je téměř nemožné a pouze změna právních předpisů může tento 

problém vyřešit. Možná by se naši zákonodárci mohli insipirovat ve Spojených státech 

amerických a Evropskou unií, kde se biometrie úspěšně implementovala do života občanů 

a hovoří se o ní jako o technologii budoucnosti. 
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