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Bakalářská práce se zabývá obecným shrnutím nejpoužívanějších biometrických 

identifikačních metod v policejně-soudní a bezpečnostně-komerční praxi. Definuje základní 

principy běžného biometrického systému, popisuje jeho přesnost, chybovost a uvádí 

nejzajímavější oblasti jeho uplatnění. Práce se dále zaměřuje na principy fungování 

biometrických technologií, jejich výhody a nevýhody a poskytuje náměty pro jejich využití 

v budoucnosti. 
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Úvod 

V minulosti lidé nemuseli své důvěrné informace s nikým sdílet a měli je neustále  

u sebe. Doba se však změnila a dospěla do stavu, kdy si každý z nás ukládá své údaje na 

různá úložiště jakými jsou například osobní počítače, tablety nebo mobilní telefony. Z tohoto 

důvodu je potřeba přístup k nim nějakým způsobem zabezpečit a zajistit, aby se naše data 

nedostala do nesprávných rukou. A právě jednou z metod, která dokáže skloubit vysokou 

úroveň zabezpečení a zároveň poskytnout uživatelský komfort je biometrie. V oboru 

technická bezpečnost osob a majetku, který studuji, má značné uplatnění. Jedná se zejména  

o systémy kontroly a evidence vstupu, zabránění přístupu neoprávněných osob do určitých 

prostor nebo k utajovaným informacím a postupně se začíná objevovat i v systémech pro 

zajišťování bezpečnosti státu. Proto jsem se rozhodla této problematice věnovat svou 

bakalářskou práci, ve které na základě získaných dostupných informací zhodnotím vývoj, 

přínosy a nevýhody biometrie a posoudím četnost jejich nasazení do běžného života. Také se 

zaměřím na základní principy funkce biometrických systémů v bezpečnostně-komerční  

a policejně-soudní praxi a zamyslím se nad jejich možnými aplikacemi v oblasti bezpečnosti  

a prevence. 

První část práce se týká seznámení se s termínem biometrie, její historií a základními 

pojmy, které souvisí s biometrickou identifikací. Dále se zaměřuje na výhody a nevýhody 

biometrických metod, jejichž uvědomění si může vést k výběru vhodné metody pro praktické 

užití.  

Druhá kapitola je věnována biometrickým systémům. K efektivnímu zhodnocení vývoje 

a implementace identifikačních metod je zapotřebí se nejdříve zaměřit na základní principy 

fungování těchto systémů, jejich možné chybovosti v režimu odmítnutí či přijetí a testování 

přesnosti pro co největší komfort uživatelů. 

Hlavním cílem práce je zhodnocení vývoje biometrických identifikačních metod a jejich 

aplikovatelnosti v denní činnosti. Konkrétní zhodnocení s sebou nese více možných úhlů 

pohledu, zejména v oblasti uživatelského komfortu a ochrany citlivých údajů. Závěrem každé 

části je její dílčí shrnutí, které vede k zamyšlení se nad možnostmi nového a potenciálně  

i lepšího využití dané identifikační technologie. 

Druhým, klíčovým cílem, je vylepšení některých stálých a navržení nových možností 

identifikačních procesů, které by se daly použít v budoucnosti. Vzhledem k tomu, že v České 
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republice masivnímu rozšíření biometrických identifikačních metod brání především zákon  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, navržení nových možností prostředků identifikace 

je pojato především z praktického hlediska s důrazem na jednoduchost užití. Poslední kapitola 

popisuje nově zmíněné identifikační metody s možným uplatněním v oblasti  

bezpečnostně-komerční a navrhuje prvky pro zdokonalení v policejně-soudní praxi. 

Závěrem bakalářské práce je zhodnocení dané problematiky a celkový pohled na 

současný a budoucí stav biometrických identifikačních metod s myšlenkou využití potenciální 

biometrické technologie v oblasti bezpečnosti a prevence. 
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Rešerše 

K vypracování bakalářské práce jsem použila  následujících stěžejních literatur. 

 

RAK, Roman, Vašek MATYÁŠ a Zdeněk ŘÍHA. Biometrie a identita člověka ve 

forenzních a komerčních aplikacích. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 631 s., 32 s. obr. příl. 

Profesionál. ISBN 978-80-247-2365-5.  

 

 Kniha, která byla napsána mezinárodním kolektivem autorů z různých řad vysokých 

škol, ale i soudních znalců a expertů, je rozdělena do devatenácti kapitol. Každá z kapitol se 

zabývá detailním popisem biometrických metod a aplikací v různých oblastech užití. 

Problematika je popisována ze dvou hledisek pohledů, a to jak ze strany forenzních věd, 

především pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, tak ze strany komerčně využitelných 

aplikací pro ochranu osob a majetku.  

 

DRAHANSKÝ, Martin a Filip ORSÁG. Biometrie. 1. vyd. [Brno: M. Drahanský], 

2011, 294 s. ISBN 978-80-254-8979-6.  

 

 Cílem knihy je popis základních aspektů týkajících se biometrických systémů, které 

umožňují automatizované rozpoznávání osob na základě jejich jedinečných biometrických 

charakteristik. První kapitoly se zabývají základní terminologií biometrie a její historií. 

V následujících kapitolách je věnována pozornost biometrickým vlastnostem, jako jsou 

například otisky prstů, DNA, geometrie ruky či obraz obličeje.  

 

ŠČUREK, Radomír. Biometrické technologie: Technické prostředky bezpečnostních 

služeb [online]. 1. vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

2015 [cit. 2015-10-31]. ISBN 978-80-248-3786-4. Dostupné z 

WWW:<http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/060/.content/sys-cs/resource/PDF/ 

BiometrickeTechnologie.pdf> 

 

 Učební text je určen pro distanční vzdělání a poskytuje základní informace  

o biometrii a profilaci osob v bezpečnostní praxi. Tento zdroj mi poskytl obecná fakta  

o jednotlivých biometrických technologiích, profilaci osob a biosignálech. 
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1 Biometrie 

 Biometrie je vědní obor, který se zabývá zkoumáním a studováním živých 

organismů, především pak konkrétně člověkem, jeho chováním a měřením jeho biologických 

vlastností. Pod označením biometrika si můžeme představit metody pro rozpoznávání  

a měření jedinečných proporcí a charakteristik člověka s cílem přesné identifikace nebo 

verifikace. Tento pojem vznikl spojením dvou řeckých slov „bios“ a „metron“, kdy první 

slovo znamená „život“ a druhé „měřit“. Doslovný překlad by tudíž znamenal „měření 

živého“. [21, 26] 

 V posledních letech už biometrie není pouze jen o měření otisků prstů a jiných 

metricky popsatelných znaků, které má člověk na povrchu těla. S příchodem dalších metod, 

jako je například identifikace pomocí deoxyribonukleové kyseliny (dále jen DNA), pachu 

nebo soli lidského těla, by mohlo být v pojmu biometrie zmíněno, že se jedná i o zkoumání 

biologických a chemických znaků. [4, 12, 20] 

1.1 Historický vývoj 

 Lidé už od pradávna poznají své rodiny, blízké, přátelé i nepřátele, sousedy nebo 

kolegy na základě pamatování si lidských tváří. Naše paměť funguje jako šablona, do které se 

nám ukládají tváře, které se automaticky porovnávají se skutečným obrazem obličeje, který 

vidíme před sebou. Z tohoto hlediska se jedná o historicky nejstarší metody identifikace osob. 

Druhou nejstarší metodou je daktyloskopie. Na našich prstech na rukou a nohou, na dlaních  

a chodidlech je kůže tvarována do unikátních vzorů, které se nevyskytují na žádné jiné části 

těla. Tyto neobvyklé obrazce byly objeveny již v rané době života na zemi. Jako důkazem 

mohou být různé rukopisné kodexy označené knižní značkou jako "ex libris", anebo některé 

archeologické artefakty či pravěké skalní malby, na kterých se nacházeli otisky rukou 

takzvané „petroglyfy“. V těchto dobách to byl zřejmě jediný způsob, jak si označit své 

vlastnictví a tudíž i majitele. Tento způsob signatury však nevymizel úplně ze světa. Pořád 

existují země, ve kterých lidé používají k podpisu svůj otisk prstu. [13, 14, 27] 

 Základy pro zkoumání a srovnání otisků prstů vznikly na konci 16. století známé pod 

pojmem daktyloskopie, označovanou někdy za „královskou disciplínu“. V roce 1684 vydal 

Nehemiah Grew první vědecký článek, který se zabýval studiem papilárních linií. Jan 

Evangelista Purkyně se v roce 1823 ve své práci pokusil o uspořádání nespočetného množství 
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obrazců otisků prstů, kterých si všiml při patologickém vyšetřování a rozdělil jej do devíti 

skupin. Nebyl však jediný, kdo se podílel na klasifikaci otisků prstů. Mezi další průkopníky se 

řadí například Francis Galton, který přišel s novým vědním oborem antropometrie 

zabývajícím se měřením lidských tělesných rozměrů. V roce 1892 vydal dílo „Fingerprints“, 

díky kterému se daktyloskopie v roce 1900 dostala do policejní praxe. Na konci 19. století se 

začaly cíleně snímat otisky obrazců papilárních linií obviněným osobám, kdy o praktické 

využití se zasloužil argentický antropolog Juan Vucetich, který se inspiroval myšlenkou 

Francise Galtona. Pro otisky prstů však v minulosti existovalo i jiné uplatnění, než pouze 

k identifikačním účelům, jak je tomu dnes. Sloužily například i jako ochranná známka 

společnosti. [13, 14, 27]  

O několik let později se tato samostatná vědní disciplína stala součástí biometrie. 

Biometrie je věda založená na měření a srovnávání různých částí lidského těla, která se 

používá pro jednoznačnou identifikaci jedince. Tato měření byla prováděna ručně a výsledky 

se ukládaly a uchovávaly v písemné podobě ve speciálních registraturách. Vzhledem 

k rychlému vývoji v oblasti elektroniky a počítačové vědy mohla být biometrická data 

převedena do digitální formy a zpracována v počítačové podobě, což dovolovalo automatické 

porovnávání mezi daty navzájem. V sedmdesátých letech 20. století probíhalo zpracování 

otisků prstů výhradně na počítačích. Tento pokrok byl zásadní, jelikož kvůli zvýšenému růstu 

populace nebyla jiná možnost jak biometrická data prakticky zpracovávat a uchovávat. 

Technologie se neustále zdokonalovala a vynalézala se nová zařízení. Příkladem může být 

Identimat, který byl založený na základě měření geometrie ruky a délky jednotlivých prstů. 

[13, 14, 20] 

 K dalšímu rozvoji v oblasti biometrie došlo na základě uvědomění, že biometrické 

prvky nemusí nutně sloužit pouze k policejnímu vyšetřování, ale lze je uplatnit i v komerční 

sféře. To znamenalo začátek nové éry a sice zavedení přístupových systémů, které umožnily 

kontrolu nad fyzickými či logickými objekty. Uživatelé si tak nemuseli pamatovat přístupová 

hesla nebo osobní identifikační čísla. K oprávněnému vstupu jim stačilo pouze vlastní tělo. 

Stejného principu se začalo využívat i pro evidenci docházkových systémů. Do popředí se 

dostaly další biometrické metody pro identifikaci a autorizaci uživatelů. Příkladem takových 

metod může být využití struktury sítnice a oční duhovky. [13, 20] 
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Na přelomu 20. a 21. století se začalo intenzivně pracovat na technologii identifikace 

osoby pomocí DNA, která je v současné době využívána především v oblasti kriminalistiky. 

[13] 

Moderní využití biometrické identifikace zahrnuje nejrůznější bezpečnostně-komerční 

technologie, které slouží jak k verifikaci uživatelů, tak k usnadnění každodenního života. 

Zřejmě nejpraktičtějším vývojovým krokem v této oblasti bylo zavedení čteček otisků prstů 

do mobilních zařízení a v pozadí nezůstává ani myšlenka užití skeneru oční duhovky. Další 

koncepcí pro biometrickou identifikaci jsou tzv. myšlenková hesla. Je jen otázkou času, kdy 

se potenciální využití mozkových vln stane další biometrickou metodou sloužící  

k  identifikaci osob. [11, 13, 20] 

1.2 Základní myšlenka biometrické identifikace  

 Základní princip identity říká, že každá osoba je identická jen a pouze sama se sebou, 

z čehož vychází i hlavní myšlenka biometrické identifikace. Fyzické charakteristiky člověka 

jsou jedinečné, a právě proto je lze použít pro nejvyšší stupeň zabezpečení. Nelze jej odcizit, 

předat, zničit nebo oddělit. Biometrická identita je pro každého z nás přirozená a jsme s ní 

spojeni již od narození. Z tohoto důvodu se jedná o nejspolehlivější metody, které mohou 

v rámci identifikace osob existovat. [13, 20] 

1.3 Základní pojmy 

 V této podkapitole vysvětlím pojmy, které považuji za nejdůležitější v oblasti 

biometrie. 

1.3.1 Identita  

 Identitou se rozumí jednoznačná charakteristika člověka a prokazujeme ji třemi 

způsoby: 

1) znalostí (hesly nebo kódy), 

2) vlastnictvím (osobními doklady, kartami a čipy), 

3) biometrickým systém (otisky prstů, tvar těla a jeho rozměr, hlas, vůně nebo 

zápach či struktura DNA). 
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Identita může mít mnoho podob. Biologickou, sociální, anebo z hlediska psychologie  

a filozofie. Biologickou identitou se rozumí kombinace biologických a dědičných 

charakteristik člověka, které nejsou závislé na jeho vědomí (je dána DNA). Sociální identita 

říká, že osoba podle svých charakteristik, zvyku a projevů patří k určité sociální skupině osob, 

které mají stejné společenské, geografické, jazykové nebo kulturní vlastnosti. Z hlediska 

psychologie znamená identita totožnost vědomí a z pohledu filozofie ztotožnění bytí  

a myšlení. [20] 

1.3.2 Identifikace  

Identifikace je proces, který slouží k určení identity osoby na základě získané 

biometrické vlastnosti porovnáním získaného vzorku s referenčními šablonami. To vede  

ke zjištění, zda existující šablona se ztotožňuje se zkoumaným vzorkem. Identifikace je 

typická pro policejně-soudní oblast a odpovídá na otázku ,,Kdo to je?“. Je známá také pod 

pojem ,,One-To-Many Matching“, tedy srovnání jeden k mnoha. [12, 20, 26] 

1.3.3 Verifikace  

 Verifikace, jiným slovem autentizace, pracuje na opačném principu, kdy již identitu 

jedince známe. Ověřuje, zda se zadaná elektronická identita shoduje s prověřovanou osobou. 

Cílem je zjistit, zda zkoumaná osoba je skutečně tou osobou, za kterou se vydává. Verifikace 

je také označovaná jako „One-To-One Matching“. Je charakteristická spíše pro  

bezpečnostně-komerční aplikace, které se už nezabývají faktem, zda je prověřovaná osoba 

zároveň i osobou oprávněnou, nebo se za ni jen vydává. Z toho plyne, že verifikační procesy 

jsou mnohem rychlejší než procesy identifikační. [12, 20, 26] 

1.4 Členění biometrické identifikace z pohledu vstupních dat 

1.4.1 Anatomicko-fyziologická  

První skupinou je anatomicko-fyziologická biometrická identifikace, která je pro 

každého člověka jedinečná a časově neměnná. Můžeme ji rozdělit do čtyř podskupin, jež 

obsahují jednotlivé biometrické metody: [20] 

 

 



17 
 

1) oko – oční duhovka a oční sítnice, [20] 

2) hlava – tvář, tvar vnějšího ucha, [20] 

3) končetiny – daktyloskopické otisky na vnitřní straně posledních článků prstů, dlaní, 

chodidel a prstech na nohou, geometrie prstů a ruky nebo topografie žil zápěstí, [20] 

4) celé tělo – pach lidského těla, obsah soli v lidském těle, rozměry a váhy lidského těla 

či na základě DNA. [20] 

1.4.2 Behaviorální 

Behaviometrika představuje druhou skupinu, kdy nedochází ke sledování fyzických 

vlastností člověka, ale vlastností, které získává během svého života. Jedná se o speciální 

kapitolu biometriky, kdy se pro identifikaci osob používají specifické rysy lidského chování. 

Tyto identifikační znaky nelze nijak zneužít, ani se je přesně naučit od ostatních lidí. V praxi 

nebývají užity tak hojně jako anatomicko-fyziologické charakteristiky, jelikož nejsou příliš 

objektivní a mohou být časově nestále. Patří mezi ně: [20] 

 

1) hlas, [20] 

2) lokomoce – pohyb těla a jeho jednotlivých částí z místa na místo, [20] 

3) písmo, [20] 

4) podpis, [20] 

5) dynamika psaní na klávesnici. [20] 

1.5 Členění biometrické identifikace z pohledu uplatnění  

1.5.1 Policejně-soudní oblast 

 Policejně-soudní identifikaci používají bezpečnostní složky, eventuálně další orgány 

činné v trestním řízení, jako je policejní orgán, státní zástupce a soud, k prokázání viny nebo 

neviny podezřelých osob. [20] 

 Pokud se biometrika používá v této oblasti, tak jsou na ni kladeny vysoké nároky, 

jelikož má ve svých rukou životy lidí. Proto je vyžadována spolehlivost a přesnost výsledků 

identifikace. Zpracování probíhá pomocí počítačových technologií a pod laboratorním 

dohledem, který zajišťuje zkušený specialista. V této oblasti však finální rozhodnutí musí 

provést člověk na základě získaných výstupů v průběhu identifikace. Použité technologie jsou 
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většinou před běžnou veřejností z důvodu bezpečnosti a efektivity obvykle skrývány. Není 

obecně vhodné odhalovat policejní metodiky a praxe před potenciálními pachateli trestných 

činů a tím ohrožovat veškerou práci bezpečnostních sborů. [20] 

 Protože je softwarové a hardwarové vybavení pro plnohodnotnou identifikaci osob 

finančně velice nákladné, je situováno do několika mála centralizovaných pracovišť jako jsou 

speciální útvary kriminální policie a kriminalistické ústavy. Přístup do těchto prostor je 

umožněn pouze omezenému počtu lidí, přičemž pro kontrolu vstupu do nich může být využita 

právě metodika biometrie. Ostatním oprávněným uživatelům je pak umožněn vzdálený 

přístup, především pro vkládání a vyhodnocování relevantních informací. [20] 

1.5.2 Bezpečnostně-komerční oblast 

 V tomto případě se jedná se o zabezpečení vstupu do chráněných prostor (trezory, 

pokladny a datová centra) a přístupu k citlivým osobním údajům (bankovní účty, tablety nebo 

mobilní telefony). 

 Řada biometrických metod, které se používaly v kriminalistice a dalších 

bezpečnostních sborech, byly upraveny pro bezpečnostní a komerční využití. Některé z nich 

byly zjednodušeny, jiné zase mnohem detailněji rozpracovány, aby zabránily možnosti 

zneužití konkrétní identity více osobám. Jedním z důvodů bylo jejich široké komerční  

a průmyslové nasazení, díky kterému se tyto technologie staly podstatně levnějšími než pro 

policejně-soudní oblast. Hlavní příčinou změn byla však přijatelná chybovost  

a vyhodnocování biometrických identifikačních úloh v reálném čase. Vstupem do nového 

milénia se otevřely zcela nové možnosti aplikací biometrie, které se neustále zdokonalují  

a vylepšují, a proto je lze i zpětně použít pro policejně-soudní identifikační potřeby. [20] 

 Bezpečnostně-komerční biometrické aplikace se vyznačují především 

automatizovaným zpracováním a převládáním verifikačních procesů nad identifikací. 

Z tohoto důvodu jsou méně přesnější než aplikace využívané v policejně-soudní sféře. [20] 

1.5.3 Bezpečnostně-komerční versus policejně-soudní oblast 

 Jak již bylo zmíněno výše, hlavním rozdílem mezi identifikací bezpečnostně-

komerční a policejně-soudní je fakt, že v bezpečnostní oblasti je kladen důraz na verifikaci, 

tedy ověřování totožnosti dané osoby, bez rozlišování, zda se jedná opravdu o osobu 

oprávněnou, například ke vstupu do určitého objektu či prostor. V policejní sféře se jedná 



19 
 

především o identifikaci, tedy zjišťování totožnosti, za účelem nalezení podezřelé či 

pohřešované osoby.  

1.6 Výhody biometrických metod 

 Silnou stránkou biometrie představuje především zamezení přístupu 

nezaznamenaných uživatelů, minimalizace výměny identity nebo schopnost dohledání 

přístupových akcí při narušení bezpečnosti a úniku dat. Největší výhodou je efektivní náhrada 

přístupových kódů, hesel a čipů, které jsou lehce odhalitelné, zcizitelné a vyzraditelné.  

U biometrických charakteristik toto pravidlo neplatí, jelikož nejsou považovány za tajné  

a jejich prozrazení nemá tak značný dopad jako vyzrazení přístupových hesel. Z toho plyne 

další výhoda, a sice fakt, že uživatelé nemusí neustále myslet na velké množství 

autentizačních kódů a předmětů, bez kterých by byl proces ověření identity nemožný. 

V některých situacích může být u biometrických systémů výhodou i rychlost zpracování dat 

za účelem úspory času. Autentizace tak může trvat pouhé 2 až 3 sekundy, zatímco například 

nalezení svazku klíčů s výběrem toho správného může zabrat 5 až 10 sekund. Další výhodou 

je možnost kombinace biometrických metod s hesly, kódy nebo osobními identifikačními 

čísly, anebo zavedení více biometrických technologií za účelem zvýšení spolehlivosti. Použití 

biometrických skenerů je natolik  rozsáhlé, že umožňuje jejich implementaci i v  klimaticky 

náročných podmínkách. Zároveň mohou být uplatněny v různých sférách a za různých 

příležitostí, jako jsou například volby, výplaty dávek, kontrolní systémy na státních hranicích, 

forenzní systémy a databáze pro řidičská oprávnění nebo vydání pasů. Pro určité subjekty je 

nasazení biometrických technologií finančně výhodné v porovnání s možnými ztrátami na 

základně neoprávněného vstupu či jiných podvodů. [4, 20, 21, 26] 

1.7 Nevýhody biometrických metod  

Hlavní nevýhodou aplikace biometrických metod je ve většině případů nutnost 

vybavenosti moderními technologiemi ve smyslu nároků na hardware a software 

s velkokapacitním úložištěm pro ukládání naskenovaných údajů. Tyto údaje se nachází 

v centrálních referenčních databázích, které je absolutně nezbytné zabezpečit proti 

případnému zneužití. Zároveň však neexistuje žádná biometrická metoda, která by byla 

stoprocentně bezchybná. Dalším problémem je nasazení biometriky tak, aby byla vhodná pro 

všechny typy uživatelů. Jedním z klíčových hledisek je především zdravotní stav. Někteří lidé 
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jsou bez prstů nebo rukou, tudíž použití systému založeného na otiscích prstů nebo geometrii 

ruky je nevyhovující. Nevidomí lidé zase nemohou používat metodu rozpoznávání oční 

duhovky. Z těchto důvodů proto vyplývá nutnost takového rozšíření systému, které umožní 

autentizaci i uživatelům, kteří nemohou být biometrickým systémem běžně zaregistrováni, 

což neodvratně přináší zvýšení nákladů. Další úskalí zpravidla spočívá u populace vyššího 

věku, která není dostatečně adaptabilní novým technologiím. Navíc i úspěšně registrovaní 

uživatelé mohou mít problémy s identifikací; u některých biometrických metod může nastat 

problém s příliš mokrými nebo mastnými prsty, anebo neobvyklá změna vzhledu v podobě 

slunečních brýlí či třeba nasazení náušnic. [4, 9, 20] 

Jednou z dalších nevýhod je vysoká cena, která však díky masovému rozšíření dané 

biometrické technologie může v průběhu let začít klesat. Některé biometrické snímače mají 

omezenou životnost a některé zase vyžadují pravidelné čištění a údržbu. [4, 9] 

Často zmiňovaným problémem biometrických systémů je zachování soukromí 

uživatelů. Někteří lidé dané biometrické technologii  nevěří a jiní prostě nejsou ochotni své 

údaje sdílet. Je potřeba si uvědomit, že biometrické charakteristiky jsou citlivá data, která 

mohou obsahovat určité informace o osobě uživatele. Například lidská DNA obsahuje  

i informace o různých nemocech, které by mohly být dobrým podkladem třeba pro 

pojišťovací společnosti. Z výše zmíněného tedy vyplývá, že člověk neodvratně ztrácí svou 

anonymitu a někdy i důvěru v konkrétní technologii. Zásadní Achillovou patou biometrických 

autentizačních systémů je velmi nákladná, náročná změna a manipulace s již uloženými daty. 

Dále neschopnost výměny a propojení biometrických systémů díky nemožnosti vzájemné 

interoperability různých výrobců z důvodu zachování obchodního tajemství a uzavřenosti 

systémů. [4, 9, 20] 

1.8 Dílčí závěr  

Mohlo by být zajímavé, kdyby použitý systém v oblasti policejně-soudní měl přístup 

k systému bezpečnostně-komerčnímu. Tahle vzájemná komunikace by poskytla více 

informací policejním orgánům při zjišťování a dohledávání totožnosti osob. Pro vysvětlení 

můžu uvést příklad identifikace na základě otisku prstu. Tato zajištěná stopa na místě činu by 

se porovnala nejenom s policejní databází, ale i s přístupovými daty otisků prstů v různých 

podnicích. 
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2 Biometrické systémy 

2.1 Princip biometrického systému 

Jeden ze způsobů členění z pohledu použití biometrického systému je rozdělení na 

registrační a verifikační (identifikační) modul , jak uvádí obrázek 1.  

 

2.1.1 Registrační modul 

Základním prvkem fungování registračního modulu je snímač, který zachycuje 

biometrické údaje pro detekování konkrétního biometrického vzorku (krev, zvukový záznam 

nebo obraz krevního řečiště). Tyto měřitelné informace jsou označovány jako biometrické 

charakteristiky, avšak ne všechny jsou upotřebitelné pro identifikaci. Proto se extrahují jen 

takové části, které lze efektivně využít pro identifikaci a jsou označovány jako markanty 

(například v otisku prstu začátek a konec linie, můstek, křížení nebo očko). Ty se pak ve fázi 

registrace (zavádění) ukládají do databáze jako referenční šablona. [20] 

V bezpečnostně-komerčních systémech jsou do databází ukládány referenční šablony 

těch osob, které mají určitá přístupová práva. V praxi se pak porovnává, zda žádající osoba 

například o vstup do budovy, má skutečně tyto práva přidělena. V policejně-soudních 

databázích jsou šablony ukládány společně i s biometrickými vzorky pro zpětné dohledání.  

Obrázek 1: Schéma biometrického systému, (upraveno) [30] 
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2.1.2 Verifikačně-identifikační modul 

Verifikačně-identifikační modul provozuje stejné operace jako modul registrační s tím 

rozdílem, že získané biometrické vzorky nejsou ukládány do databáze. Porovnává se buď 

jedna vstupní šablona s jedinou referenční šablonou, tedy „One-To-One Matching“, což je 

případ verifikace, anebo jedna vstupní šablona se všemi uloženými referenčními šablonami, 

tedy ,,One-To-Many Matching“, nazývané identifikací. Výsledkem jsou dvě možné hodnoty 

„shoda“ nebo „neshoda“. [20, 30] 

2.2 Spolehlivost biometrických systémů 

Celý problém biometriky tkví v tom, že získaná data, byť od stejné osoby, jsou pokaždé 

jiná. Jelikož vstupní údaje jsou různé a referenční šablona v databázi je jenom jedna, nelze 

nikdy se 100 % jistotou určit, že identifikovaný jedinec je skutečně tím, za koho se vydává.  

2.2.1 Pravděpodobnost chybného odmítnutí 

 Pravděpodobnost chybného odmítnutí autorizované osoby, neboli False Rejection 

Rate (dále jen FRR), je veličina, která nám udává jak velká bude pravděpodobnost, že 

biometrické zařízení bude chybovat při rozpoznávání oprávněných uživatelů. FRR je 

především koeficient komfortu podle vzorce (1), jelikož nesprávné odmítnutí je pro uživatele 

nepříjemné a označuje se tudíž jako chyba. Jedná se však o marketingovou nevýhodu, protože 

nutí oprávněné subjekty k opakovanému pokusu o přístup, což má za následek jejich 

nespokojenost a ztrátu důvěry v daný systém. [20, 26] 

 

  FRR =  . 100 [%]  nebo FRR =  . 100 [%]            (1) [20] 

 

 První rovnice vyjadřuje poměr mezi počtem chybných odmítnutí (Number of False 

Rejection) a počtem oprávněných pokusů osob o identifikaci (Number of Enrolled 

Identification Attempts).  Druhý vzorec se liší pouze jmenovatelem, který znamená počet 

verifikačních pokusů oprávněných osob (Number of Enrolled Verification Attempts). [20, 26] 
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2.2.2 Pravděpodobnost chybného přijetí 

 Pravděpodobnost chybného přijetí neoprávněné osoby je známa pod anglickým 

pojmem False Acceptance Rate (dále jen FAR). Představuje pravděpodobnost toho, že 

neoprávněná osoba, která se snaží proniknout do systému užitím identity někoho jiného, bude 

přijata jako oprávněná. Protože nesprávné přijetí může často znamenat vznik škody. 

Koeficient FAR  se podle vzorce (2) prezentuje především mírou bezpečnosti a označuje se 

jako chyba II. druhu. Ta znamená, že systém neidentifikuje chybu a tudíž ji ani nezamítne. 

V tomto případě se nejedná pouze o marketingovou ztrátu, ale i o bezpečnostní hledisko. [20, 

26] 

 

  FAR =  . 100 [%] nebo FAR =  . 100 [%]            (2) [20] 

 

První rovnice vyjadřuje poměr mezi počtem chybným přijetí (Number of False 

Acceptance) a počtem pokusů neoprávněných osob o identifikaci (Number of Impostor 

Identification Attempts). Ve druhém vzorci je odlišný jmenovatel, který vyjadřuje počet 

pokusů neoprávněných osob o verifikaci (Number of Impostor Verification Attempts). [20, 

26] 
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2.2.3 Spolehlivost biometrických systémů v závislosti na použité metodě 

Následující tabulka 2 slouží pro srovnání spolehlivost biometrických systémů z pohledu 

použitých metod. Získané informace jsou z roku 2004, jelikož jsem nenašla žádné aktuálnější. 

 

Tabulka 1: Spolehlivost biometrických systémů v závislosti na použité biometrické metodě [9] 

 Otisk prstu Skenování 

obličeje 

Skenování 

dlaně 

Skenování 

duhovky 

Podíl chybných 

odmítnutí 
0,2 – 36 % 3,3 – 70 % 0 – 5 % 1,9 – 6 % 

Podíl chybných 

přijetí 
0 – 8 % 0,3 – 5 % 0 – 2,1 % pod 1 % 

Doba 

transakce 
9 – 19 s 10 s 6 – 10 s 12 s 

Velikost 

šablony 
250 – 1000 B 84 – 1300 B 9 B 512 B 

Faktory 

ovlivňující 

výkon 

Špinavé, suché, 

horké prsty 

Osvětlení, 

sluneční brýle, 

orientace 

obličeje 

Zranění ruky, 

pocení, artritida 
Špatné vidění 
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2.2.4 Rozdílné požadavky biometrických systémů v závislosti na oblasti použití 

 

 

Hlavní znaky Bezpečnostně-komerční Policejně-soudní 

Ztotožnění nebo odmítnutí 

registrované osoby. 

Důsledkem je nespokojený 

registrovaný uživatel kvůli 

chybnému rozpoznání, což 

vede ke snížení komfortu a 

důvěry v dané zařízení. 

Podezřelá osoba, která ještě 

nemá záznam v policejně-

soudní evidenci biometrických 

vzorků, zcela uniká 

spravedlnosti.  

Ukládání dat do referenční 

databáze. 

Pouze osoby, které jsou 

seznámeny s touto 

skutečností. 

Osoby známé, ale i neznámé 

z míst neobjasněných trestných 

činů, s cílem jejich pozdější 

identifikace. 

Ukládání vzorků do 

databáze. 

Pro porovnávací účely 

slouží referenční šablony. 

Uchovávají se i původní 

biometrické vzorky z důvodu 

možnosti zavedení 

dokonalejších metod, které 

vyžadují nové typy 

biometrických šablon. 

Doba zpracování. 

Řádově sekundy. Nehraje velkou roli, zpravidla 

vteřiny až dny (většinou  

u analýzy DNA). 

Vlastníci zařízení. 
Využití je veřejné nebo 

soukromé. 

Zpravidla státní orgán 

s neveřejným využitím. 

Automatizace a vědomost. 

Plně automatizované, 

uživatelé jsou srozuměni 

s účelem použití jejich 

soukromých údajů. 

Nutný manuální zásah 

profesionálů, kteří hledají  

a porovnávají nalezené 

markanty.  

 

 

 

  

Tabuka 2: Rozdílné požadavky na biometrické systémy v závislosti na oblasti použití [20] 
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2.2.5 Testování přesnosti biometrických systémů 

Rozlišovací schopnost a přesnost biometrického systému bývá nejčastěji kvantifikována 

křivkou ROC (z anglického překladu rozlišovací křivka funkčnosti přijímače). Ta vyjadřuje 

stupeň přesnosti identifikace pomocí srovnávacích charakteristik, které jsou porovnány oproti 

databázi biometrických vzorků. Jedná se o dva výsledné koeficienty chybného souhlasného 

srovnání, nebo-li False Match Rate (dále jen FMR) a chybného nesouhlasného srovnání False 

Non-match Rate (FNMR). Koeficient FMR stanovuje poměr neoprávněných osob, které jsou 

chybně identifikované jako přijatelné během srovnávacího procesu. Narozdíl od koeficientu 

FNMR, který znamená, že oprávněné osoby nejsou správně rozpoznány. [26, 29] 

 Dobře fungující biometrický systém je charakterizován okamžitými výsledky  

a nízkým počtem výskytů nesprávně vyhodnocených dat. Přesnost takového systému je pak 

určena bodem na křivce ROC, jehož umístění je výsledkem výpočtu funkce prahové hodnoty 

FMR a FNMR charakteristik, který znázorňuje obrázek 2. [29]  

 

Vyšší 

prahová hodnota vyžadovaná pro souhlasné srovnání snižuje četnost chyb FMR, ale zato 

zvyšuje četnost výskytu chyb FNMR. Z toho vyplývá, že vyšší úroveň zabezpečení pro 

přístup k systémům ubírá na ceně výhodnosti a uživatelského pohodlí. Naopak nižší prahová 

hodnota vyžadovaná pro souhlasné srovnání snižuje četnost chyb FNMR, ale zato zvyšuje 

Obrázek 2: Rozlišovací křivka funkčnosti přijímače, (upraveno) [30] 
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výskyt chyb FMR. Z toho faktu se dá odvodit vyšší úroveň uživatelského pohodlí za cenu 

nižšího zabezpečení pro přístup k systémům. 

Za podstatné považuji přesnost biometrického systému, která je závislá na povaze  

a stavu uložených biometrických dat v systému. Každá biometrická databáze poskytuje různé 

úrovně přesnosti, a proto si myslím, že na základně tohoto faktu by měly být biometrické 

technologie vybírány a nasazovány do praxe. 

2.3 Dílčí závěr 

V případě selhání biometrického systému může dojít ke dvěma výše zmíněným 

situacím, a to k chybnému přijetí a odmítnutí. Následky takovéhoto selhání jsou uvedeny, 

mimo jiné, v tabulce 2. Ve skutečnosti se však biometrické systémy podle typu nasazení 

automaticky přiklánějí ve prospěch jednoho typu chyby. Můžeme se pak jen domnívat, 

k jakému typu chyby se přiklánějí biometrické systémy v oblasti policejně-soudní. 

Existují biometrické systémy, které neukládají a neporovnávají celá data, ale pouze 

takzvaný otisk neboli hash funkce. Ta je získána z biometrických markantů, díky které není 

možné získat identitu osoby. Ne však všechny systémy disponují touto funkcí,  

a proto jsou náchylnější ke zneužití osobních údajů. 

3 Konkrétní biometrické metody, jejich principy a použití 

V následující kapitole popíšu několik nejčastěji používaných biometrických metod. 

3.1 Otisk prstu 

 Lidské otisky jsou tvořeny hřbety a prohlubněmi, jejichž struktura a tvar jsou  

u každého člověka jedinečné. Aby biometrický systém zachytil charakteristiku otisku prstu, 

obkresluje dráhy otisku a snímá referenční body pro identifikaci. Rozlišuje přitom ty nejmenší 

podrobnosti ve struktuře hřbetů, jako je jejich přerušovanost, spojitost a mezery mezi nimi. 

Pro spolehlivé rozeznání osoby na základě otisku prstu je potřeba v rámci Evropy 10 až  

17 referenčních bodů. V České republice se z hlediska kriminalistiky uvádí 12 a více 

shodných znaků, jež musí být zaznamenány na srovnávacím materiálu. Díky takto nízkému 

počtu vyžadovaných bodů jsou moduly pro snímání otisků nejrozšířenějším způsobem 

biometrické autentizace. Přesto však mají tyto systémy i své nedostatky. Řezné rány, 



28 
 

nečistoty, ošoupání a přirozené opotřebení kůže na prstech přidávají na obtížnosti pro 

zpracování výsledků. Rovněž vychází najevo, že je pro tyto systémy náročné rozlišit mezi 

skutečným prstem a pouhou fotografií otisku, čímž se markantně snižuje věrohodnost této 

metody zabezpečení. V neposlední řadě je také potřeba myslet i na to, že nízké procento 

populace nemá buď vůbec žádné, anebo velmi špatně rozeznatelné charakteristiky otisku, což 

pro tento způsob autentizace představuje značný problém. [19, 26] 

3.1.1 Snímání otisku prstu v policejně-soudní praxi 

Vyhledávání, zviditelňování, zajišťování a přenášení daktyloskopických stop do sbírek 

a evidencí je charakteristickým procesem bezpečnostních, především pak policejních složek.  

V procesu kriminalisticko-technologické identifikace osob na základě daktyloskopických stop 

otisku prstu je nutné mezi sebou porovnat objekty identifikované a identifikující. 

Ke zviditelnění otisků prstů se používají buďto fyzikální, chemické, anebo  

fyzikálně-chemické metody. [20] 

Mezi fyzikální metody pro zviditelnění stop na lesklém a hladkém povrchu slouží 

argentorát, což je jemný hliníkový prášek. Používá se společně s tím nejjemnějším 

daktyloskopickým štětcem z pštrosích per. Na papír je vhodný magnetický prášek a na látky 

směs prášků, takzvaný tkanol. [18] 

Chemická metoda využívá pro zviditelnění otisků prstů sprej s fialovým zbarvením 

ninhydrin. [18] 

K fyzikálně-chemickému postupu je používáno jodových par, které se dají použít jak na 

papír, tak na kovové materiály. Mají však jednu nevýhodu, a sice fakt, že po zhruba  

5 minutách zviditelněná stopa zmizí. Dalším způsobem jsou kyanoakrylátové páry, které se 

aplikují pouze v uzavřených nádobách. [18, 26] 

Takto zviditelněné otisky se zajišťují buď takzvaně in natura, tedy originál i s nosičem, 

anebo na daktyloskopické fólie, pásky či odléváním nebo fotografováním. [18] 

Aby se veškerá práce nemusela dělat manuálně a celý proces byl usnadněn, vznikl nový 

automatický identifikační systém otisků prstů, známý pod pojmem „Automated Fingerprint 

Identification System“ (dále jen AFIS). Hlavním smyslem systému je převod 

daktyloskopických karet do digitální podoby. V nedávné době se tento systém rozšířil  

i o databázi otisků dlaní (dále jen AFIS-BIS), která je kompatibilní se všemi státy Evropské 

unie. [26] 
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3.1.2 Snímání otisku prstu v bezpečnostně-komerční praxi 

V této sféře je smysl snímání otisku prstu zcela odlišný než v oblasti předchozí. Jedná 

se zejména o sběr otisků za účelem umožnění vstupu pověřené osoby do určitého objektu  

a následné verifikace. Interaktivní snímání otisků prstů je v dnešní době implementováno do 

technických zařízení realizovaných pomocí snímačů, které pracují na různých fyzikálních 

principech. Tyto snímače můžeme rozdělit do dvou základních skupin, a to na kontaktní  

a bezkontaktní. Mezi kontaktní snímače patří například optické, elektronické, kapacitní, 

tlakové a teplotní. [20] 

Optický snímač pracuje na základě odrazu a rozptylu světla, které se odráží od 

přiloženého prstu skrze skleněnou destičku. Dále pak prochází do obrazového senzoru 

nazývaného „Charge Coupled Device“ (dále jen CCD). Výsledkem je obraz daného prstu, 

který je pomocí speciálního algoritmu porovnáván s uloženou fotografií otisku. Tyto 

algoritmy vyhodnocují světlá a tmavá místa na získaném snímku. Na kvalitě odrazu se podílí 

několik faktorů: potně-tukový výměšek na povrchu prstu, špína jak na kůži, tak na snímacím 

skle, včetně předchozího otisku, který může být mylně zachycen. Nevýhodou optického 

snímače je možnost jeho poměrně snadného oklamání. Snímek je totiž zachycen pouze ve 

dvourozměrné podobě a pro neoprávněného uživatele není nemožné si kopii otisku obstarat. 

Z tohoto důvodu se optické skenery instalují do levnějších přístrojů jako jsou například 

docházkové terminály, mobilní zařízení nebo biometrické zámky dveří. [20, 23, 26] 

Elektronický snímač funguje na bázi elektrického pole, které se vytváří mezi dvěma 

paralelními, elektricky vodivými deskami, jak znázorňuje obrázek 3. [23] 

 

Obrázek 3: Elektronický snímač [23] 
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Okolo senzoru se nachází vodivý prstenec a v momentě přiložení prstu na snímač dojde 

k uzavření elektrického obvodu. Kovové plošky, které leží nad deskou vyzařující referenční 

signál, zachytí elektrické pole deformované tvarem papilárních linií prstu. Signál je pak 

zesílen a transformován do elektronického obrazu otisku. Výhodou tohoto senzoru je jeho 

odolnost vůči znečištění či poškození povrchu kůže, stejně jako tolerance míry kožní vlhkosti 

a suchosti. Užití je obdobné jako u optických snímačů, instalují se do dražších přístrojů  

a zejména tam, kde je zapotřebí vyššího zabezpečení. [20, 23, 26] 

Kapacitní senzor snímá otisk prstu na základě změny elektrického náboje, která nastane 

v momentě doteku papilární linie, zatímco v místě doteku brázdy ke změně náboje nedojde. 

Princip spočívá v měření napětí a kapacitních úbytků mezi jednotlivými kondenzátory, čímž 

vznikne digitalizovaný obraz otisku prstu. Principiální schéma kapacitního senzoru 

znázorňuje obrázek 4. [20, 23] 

Výhodou je především větší spolehlivost, než u předchozích senzorů a při použití 

většího množství kondenzátorů se spolehlivost ještě zvýší. Je proto téměř nemožné tyto 

snímače oklamat uměle vytvořeným otiskem prstu. Možný způsob obejití tohoto senzoru 

představuje softwarový útok. Kapacitní snímače jsou dále náchylné na drobné znečištění kůže 

od jídla či koření, které způsobují jinou vodivost kůže. Další nevýhodou je jejich vyšší cena. 

[20, 23] 

Tlakové senzory pracují na bázi snímání tlaku vyvíjeného papilárními liniemi na 

povrchu senzoru. Povrch je vytvořen z piezoelektrického materiálu, který je „deformován“ 

tlakem vynaloženým přiložením prstu. Ten je převeden na elektrický signál, ze kterého se 

získá digitální obraz otisku prstu. Tlakový senzor je odolný vůči vlhkým nebo suchým 

prstům. Další výhodou je jeho malý rozměr a nízké náklady, avšak doposud ještě nenašel 

hojné využití. [20, 23, 26] 

Obrázek 4: Kapacitní senzor [23] 
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Teplotní senzory jsou založeny na principu snímání teploty otisku prstu, která je 

rozdílná mezi dotekem papilárních linií a brázd, které jsou vyplněny vzduchem. Snímací část 

je vyrobena z materiálu, který je citlivý na změnu teploty. Výsledný obraz je převeden 

z hodnot elektrických signálů na snímek v několika stupních šedi. Největší výhodou je pak 

samotná teplota snímaného vzorku, pomocí které lze poznat, zda otisk patří žijící osobě, 

anebo se jedná o napodobeninu. Problémem je však malá dotyková plocha, která při snímání 

jiné části otisku prstu, než té, jež je uložená v referenční databázi, může vést  

k nesprávnému vyhodnocení autentizace. [20, 23, 26] 

Mezi senzory bezkontaktní patří optické a ultrazvukové. [20] 

Bezkontaktní optické senzory pracují podobně jako dotykové. Rozdíl spočívá v tom, že 

světelný paprsek dokáže snímat otisk prstu na vzdálenost 3 až 5 centimetrů, čímž nedochází 

k častému znečištění snímacího senzoru od špinavých prstů. Nevýhodou je však nízký 

kontrast mezi brázdami a papilárními liniemi. [20, 23] 

Ultrazvukový snímač je založený na podstatě vysílání zvukových vln o vysoké 

frekvenci směrem ke snímané ploše otisku prstu a jejich odrazem do přijímače. Na povrchu 

snímače dochází k propojení zvukových vln s papilárními liniemi a brázdami. Snímací čidla 

pohlcují odražené vlny a je vyhodnocována funkční závislost mezi dopadajícími  

a odraženými zvukovými vlnami. Výsledkem je trojrozměrný (dále jen 3D), dobře čitelný 

obraz s vysokým kontrastem. Výhodou tohoto snímače je vysoká bezpečnost a vylepšení 

všech předešlých nedostatků. [20, 23, 26] 

3.1.3 Shrnutí 

Otisk prstu je nejlevnější a nejčastější biometrickou metodou, protože se začala 

používat v komerční oblasti (mobilní telefony, osobní počítače). Své uplatnění našla  

i například v oblasti přístupu do rodinných domů. Z jedné strany se toto využití může zdát 

komfortním, ale nese s sebou i svá negativa. Neustálá nutnost přísunu elektrické energie 

(elektrické napájení, baterie), otázka spolehlivosti a bezpečnosti systému. Je totiž jasné, že 

čím levnější systém je, tím je větší pravděpodobnost výše zmíněných rizik. Vzhledem 

k narůstající poptávce trhu roste nabídka, a tím pádem i riziko nedůvěryhodnosti výrobců.  

A i přes všechny možné odborné a ISO certifikace či partnerství, mě napadá otázka, na kterou 

podle mě nezle s jistotou odpovědět, a to: „Kdo zaručí, že v biometrickém systému už 

neexistuje předinstalovaná referenční šablona, která zaručí přístup všem, kdo o ní vědí?“. 



 

3.2 Snímání oční duhovky a sítnice

Duhovka je pružná, pigmentovaná tká

lidského života. K jednoznač

referenčních bodů, což dělá tyto systémy velice 

spolehlivými. Referenční body se poté spojí a 

vytvoří se síť křivek, jak znázor

Samotný snímací proces pak lze provést ve 

vzdálenosti 7 až 25 centimetrů

identifikace není ovlivněna kontaktními 

ani operací. Pokud se srovnají výpo

požadavky náročnosti systémů

zapotřebí zhruba 10krát výkonn

časovém úseku. Tento fakt vede ke zvýšení po

snímání otisků prstů, biometrie duhovky vyžaduje spolupráci snímaného subjektu, což 

být v některých situacích obtížné

Sítnice je tenká vrstva, nacházející se uvnit

Tyto oční cévy jsou pro každého jedince

identifikaci osob. [20] 

3.2.1 Snímání oční duhovky a 

Některé státy využívají systém snímání o

uprchlíků, hledaných nebo poh

mezinárodních letištích. [20] 

3.2.2 Snímání oční duhovky a sítnic

Oční duhovka je snímán

pásmu o vlnových délkách 700 a 900 nanometr

15 vteřin. Po lokalizaci duhovky a o

na základě Gaborových vlnek. Jedná se o matematickou funkci, která se používá k

funkce do několika různých frekven

komponentů, které odpovídají danému m

kterou znázorňuje obrázek 6. 
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ní duhovky a sítnice 

Duhovka je pružná, pigmentovaná tkáň ovládací zornici a je nem

lidského života. K jednoznačné identifikaci osoby je zapotřebí nasnímat zhruba 200 

ělá tyto systémy velice 

ní body se poté spojí a 

ivek, jak znázorňuje obrázek 5. 

Samotný snímací proces pak lze provést ve 

vzdálenosti 7 až 25 centimetrů od člověka, přičemž 

ěna kontaktními čočkami 

ani operací. Pokud se srovnají výpočetní 

nosti systémů otisků prstů, je 
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ebí nasnímat zhruba 200 
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chto systémů. Na rozdíl od 

biometrie duhovky vyžaduje spolupráci snímaného subjektu, což může 
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unikátní, proto jsou dokonalým prostředkem pro 

identifikaci pachatelů, 

tyto systémy vyskytují na 

 

téměř infračerveném 

 ze vzdálenosti 10 až 40 centimetrů po dobu 

rný vzor duhovky demodulován 

 Gaborových vlnek. Jedná se o matematickou funkci, která se používá k rozdělení 

ástí. Dále se používá ke studiu jednotlivých 

poté pokryta sítí křivek, 

Jelikož se však velikost duhovky dynamicky mění s velikostí 

ní duhovka a síť křivek [2] 
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tak přesný, že se díky němu tato metoda stala jednou z
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a výpočetní technice. [12, 21] 
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avšak už za přísnějších pokyn
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ky, je nutné provést její transformaci pro správné vytvoření sítě křivek. 
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e než pro snímání oční 
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Pro získání tohoto obrazu je 
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dosažení optimálního výsledku je zapotřebí, aby daná osoba stála 
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etoda se nejčastěji používá pro vysokou úroveň zabezpe

ádních struktur, věznic a armád. [12, 21] 

Tato technologie je drahá, náročná a vyžaduje interakci osob, což v

 negativní pocit ohrožení, protože oči jsou nejcitli

že vést k tomu, že se tato metoda neprosadí jako nejvíce používaná 
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            Obrázek 6: Oční sítnice [12]

ě řivek. Výsledkem je 

ona charakterizující konkrétní vzor duhovky a její 

velmi rychlé. Proces srovnání dvou šablon pracuje na principu rozdílného 

vzdálenost je výsledkem shody dvou duhovek 

ípadné oklamání systému pouhou fotografií 

v algoritmus, který se používá pro zpracování a srovnání oční duhovky, je 

ějších a nejpřesnějších 

bec. Pokud tento systém není vybaven funkcí kontroly živosti 

implementace takových systémů je na letištích, 

adech nebo jaderných elektrárnách pro kontrolu fyzického přístupu. V nedávné 

kterých mobilních zařízeních  

ebí, aby daná osoba stála 

sítnice, očních víček a řas 

ň zabezpečí v rámci 

ná a vyžaduje interakci osob, což v lidech může 

i jsou nejcitlivější místo na 

tomu, že se tato metoda neprosadí jako nejvíce používaná 

ční sítnice [12] 
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3.3 Rozpoznávání tváře 

Lidská tvář má několik rysů, jež mohou být použity k jednoznačné identifikaci člověka. 

K těmto charakteristikám patří například vzdálenost očí či šířka nosu, přičemž dalších 

takovýchto rysů je zhruba 80 a terminují se jako uzlové body, jež mohou být extrahovány  

a analyzovány. Největší výhodou biometrických systémů pro snímání tváře je jejich velká 

operativní vzdálenost, kdy snímaný subjekt ani netuší, že právě dochází k jeho identifikaci. 

Avšak mimo kontrolované prostředí, kde se člověk musí specificky tvářit a nehýbat se, navíc 

za vhodných světelných podmínek, přesnost systému významně klesá. [19] 

3.3.1 Rozpoznávání tváře v policejně-soudní praxi 

V policejně-soudní praxi se uplatňuje především rekognice, neboli zvovupoznání. Tato 

metoda spočívá ve znovupoznání osob od svědků, poškozených či obviněných na základě 

paměťových stop. U obličeje se popisuje především jeho tvar, barva, vrásky, kosmetické 

vady, jizvy, mateřská znaménka. Jednotlivé prvky obličeje jako jsou čelo, obočí, oči, uši, nos, 

rty, zuby a brada  se popisují z hlediska velikosti, tvaru, barvy a polohy. Informační systém 

portrétní identifikace osob (dále jen PORIDOS) slouží pro potřeby kriminalistické 

identifikace k sestavování portrétů pachatelů, podezřelých nebo hledaných osob podle 

výpovědi svědků. Pro vytvoření portrétu se používají dílčí obličejové části a doplňky, které 

jsou uloženy v obrazovém katalogu počítače a lze je mezi sebou libovolně měnit, kombinovat 

a také upravovat. Nově se začaly používat i kamerové systémy, které jsou schopny zachytit 

tváře hledaných osob, jejichž fotografie jsou uloženy v policejní databázi. Tyto sledovací 

systémy umí identifikovat tvář do desítek metrů, aniž by si to detekovaný jedinec vůbec 

uvědomil, což vede k mnohem efektivnějšímu způsobu zabránění potenciálním hrozbám. 

Proto se tyto kamerové systémy instalují na letiště, do kasin, čerpacích stanic, nákupních 

středisek, anebo jsou užity na různých akcích či v místech koncentrace velkého počtu osob. 

[18, 20] 
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3.3.2 Rozpoznávání tváře v bezpečnostně-komerční praxi 

Jedná se o dynamicky se vyvíjecí metodu, která danou fotografii převede do 

matematického kódu, který reprezentuje tvář konkrétní osoby, jak ilustruje obrázek 7. Během 

analýzy je možné najít na jednom obličeji 

až 80 význačných bodů. K úspěšně 

provedené identifikaci stačí shodných 

pouze 20 bodů, které se nachází mezi rty a 

spánky. Pro biometrické systémy založené 

na rozpoznávání tváře se využívají tři 

metody srovnávání. [15, 19, 20]  

První metoda je holistická, takzvaně 

celková neboli dvourozměrná, která 

upotřebuje celou oblast tváře pro vstupní data srovnávacího procesu. Princip spočívá  

ve vektorování fotografií. Systém si vyhledá významové vektory fotografie a srovná je  

s vektory, které má již nahrané v databázi. Identifikace vložené fotografie je provedena 

nalezením takového obrazu v systémové databázi, jehož významové vektory se nejvíce 

přibližují vektorům vložené fotografie. [15] 

Další strukturální metoda je založena na specifických charakteristických rysech 

obličeje, jakými jsou například oči, ústa a nos. Tyto rysy jsou nasnímány a data jejich pozice 

a geometrického uspořádání jsou vložena do strukturálního třídiče. Nejtěžším úkolem těchto 

metod je takzvané znovusložení nasnímaných rysů. Obzvláště poté, kdy biometrický systém 

obnovuje rysy, které nebyly z různých důvodů správně nasnímány. Může se jednat například 

o špatný sklon hlavy, kdy se systém snaží srovnat čelně pořízenou fotografii  

s profilovou. [15] 

Poslední metodou je metoda hybridní. Hybridní systémy pro identifikaci obličeje 

užívají v procesu snímání kombinaci jak holistických, tak strukturálních metod. Obecně jsou 

v těchto snímacích metodách užity 3D obrazy. Jestliže je lidský obličej zachycen ve 3D 

rozlišení, analyzující systém má možnost rozpoznat například křivky očnice či tvar brady  

a čela, poněvadž pro svá měření používají hloubku a osové souřadnice. 3D systémy při 

identifikaci tváře obvykle postupují následujícími kroky: detekce, pozice, měření, 

reprezentace a srovnání. Ve fázi detekce dochází k naskenování buďto fotografie nebo osoby 

samotné. Poté následuje určení lokace, velikosti a sklonu hlavy. Při měření se ke každé křivce 

Obrázek 7: Rozpoznávání tváře [7] 
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obličeje přiřadí rozměr a dojde k vytvoření šablony. Takhle naskenovaný obličej se 

překonvertuje do číselného kódu. Jako poslední proces je porovnání získaných dat s daty již 

uloženými v databázi. [15]  

Nejhojnější použití těchto systémů je v bankovnictví, výpočetní technice, 

zdravotnických zařízeních, ale i pro osobní bezpečnost v rámci použití kamerových systémů 

doma či na vozidlech. [15] 

3.3.3 Shrnutí 

Unikátnost této metody spočívá v tom, že nevyžaduje interakci uživatele (například 

narozdíl od oční duhovky nebo otisku prstu). Tato metoda v dnešní době nabývá na 

důležitosti zejména z důvodu teroristických útoků a může vést k jejich prevenci. Možná bylo 

by přínosné, kdyby tato metoda byla aplikována na přístupových bodech do států Evropské 

unie, kde by bylo využito identifikace osob vstupujících na toto území. Podobné použití by 

mohlo nastat při kulturních a sportovních akcí, kde hrozí zvýšené bezpečnostní riziko. Zde 

však může nastat problém z právního hlediska, jelikož dochází k monitorování svobodného 

pohybu osob. Ty by pak musely před vstupem na danou akci souhlasit s použitím toho 

systému. 

3.4 Rozpoznávání hlasu 

Identifikace subjektů na základě jejich hlasové stopy je jedním z nejstarších a nejčastěji 

užívaných procesů autentizace. Hlasové systémy jsou velice podobné systémům pro snímání 

otisků prstů. Jsou cenově dostupné a snadné pro implementaci, nicméně trpí řadou 

nedostatků. Hlasový otisk osoby se může měnit na základě vnějších faktorů jako jsou 

například okolní prostředí či zdravotní stav, přičemž vlivem stárnutí hlasivek je zapotřebí 

zvukovou stopu pro porovnávání neustále aktualizovat. [19] 

3.4.1 Rozpoznávání hlasu v policejně-soudní praxi 

Metoda, která se zabývá údaji o hlase a slovním projevu určování mluvčího, se nazývá 

kriminalistická audioexpertiza. U této metody se kombinují fonoskopické poznatky  

a jazykové analýzy. Srovnávacími materiály mohou být buď záznamy přirozených nebo 

úmyslně vytvořených mluvených projevů, ve kterých vystupuje porovnávaná osoba. 
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S metodou určování mluvčího úzce souvisí i zajišťování obsahu špatně srozumitelných 

nahrávek, jejich pravost a okolnosti, které vedly ke vzniku pořízení nahrávky. [18] 

3.4.2 Rozpoznávání hlasu v bezpečnostně-komerční praxi 

Existují dvě metody rozpoznání mluvčí osoby. Metoda textově orientovaná, takzvaný 

omezený režim, a textově nevymezená, neboli neomezený režim. Výsledkem jazykového 

proslovu jsou pak křivky s časovým průběhem signálu. Skládají se z horizontální osy pro 

vyjádření času a vertikální osy pro znázornění hlasitosti. Systém pro rozpoznání mluvčí osoby 

pak analyzuje frekvenci obsahu řeči a provede porovnání jejích vlastností a rozdílů mezi 

hlasovými vstupy a nahranými hlasovými vzorky, již uloženými v systémové databázi. Dále 

následuje proces srovnání vstupního hlasového vzorku oproti registrovaným autentizačním 

modelům, jejichž výsledkem je takzvaný poměr pravděpodobnosti. Jestliže se poskytnutý 

hlasový vzor skutečně shoduje se vzorem uživatele, systém vyhodnotí výsledek, který se 

podobá autentizačnímu modelu, než modelu od jiných uživatelů. [24] 

V biometrickém systému užívajícím textově orientovanou metodu zpracování artikulace 

je člověk vyzván k vyslovení přednaprogramované fráze ve formě hesla, anebo naveden  

k vyslovení předem nepřipraveného textu či řetězci číslic, například: ,,Vyslovte, prosím, čísla 

33-54-63.“. Hlasový vzorek je snímací metodou převeden ze své původní analogové podoby 

do digitálního formátu, přičemž jsou extrahovány charakteristické prvky hlasu snímané 

osoby, na jejímž základě je vytvořen nový autentizační model. Většina takto operujících 

systémů je postavena na konceptu skrytého Markového modelu (dále jen HMM). HMM jsou 

náhodně generované vzory, které poskytují statistické znázornění zvuků vydaných konkrétní 

osobou. [24] 

Druhá metoda nepoužívá žádnou předchozí znalost artikulace a frazeologie mluvčího 

jsou mnohem flexibilnější a efektivnější. Zejména v situacích, kdy dotyčná osoba není 

ochotna spolupracovat v rámci hlasového zaznamenávání, anebo si není vědoma průběhu 

snímacího procesu. Tato metoda využívá pro mapování lidské řeči Gaussův smíšený model 

(dále jen GMM). Podobně jako HMM, i Gaussův model vzorkuje lidský hlas do typizovaných 

vektorů, jež představují různé zvukové útvary, které jsou charakteristikou fyziologie  

a chování snímaného člověka. [24] 
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3.4.3 Shrnutí 

Byť je tato metoda méně používaná, je na ní zajímavé, že při jejím užití se člověk může 

cítit méně zranitelným, jelikož nemusí nikam vkládat své orgány nebo se upřeně dívat do 

kamery. 

3.5 Geometrie ruky 

Lidská ruka je svým způsobem jedinečná. Její kombinace délky, šířky, tloušťky, tvaru  

a rozměru je spolehlivá pro provedení verifikace osob. Případné změny mohou nastat díky 

změně tloušťky prstů či dlaně, anebo negativním působením některých nemocí, popřípadě 

úrazu. Velkou výhodou tohoto systému je značná akceptovatelnost uživatelů, na rozdíl od 

ostatních méně přizpůsobivých biometrických metod, jako je například snímání duhovky 

nebo sítnice. [20] 

3.5.1 Geometrie ruky v policejně-soudní praxi 

Tato biometrická metoda je pro verifikační proces uplatňována výhradně 

v bezpečnostně-komerční sféře, jelikož neposkytuje značné množství informací pro účely 

identifikace. 

3.5.2 Geometrie ruky v bezpečnostně-komerční praxi 

Snímání geometrických charakteristik ruky je obvykle realizováno CCD digitální 

kamerou. Skener zachycuje pouze obrys dlaně a prstů, nikoliv celé otisky. Ruka se klade na 

horizontální snímací plochu ozářenou infračerveným paprskem, na které jsou speciální fixační 

kolíčky sloužící pro zachycení vždy stejné polohy ruky. Snímací deska je vytvořena 

z leštěného a hladkého materiálu, který zaručuje kvalitní optický odraz. Naměřené 

geometrické rozměry se konvertují do několikabajtové biometrické šablony, díky čemuž je 

možné uchovávat až desítky tisíc referenčních šablon v jediném zařízení. Výhodou těchto 

systémů je možnost užití v prostředí těžkého průmyslu pro jejich jednoduchost a spolehlivost. 

Používají se zejména za účelem rychlé verifikace v prostorech se známým počtem lidí. 

Nejčastěji se aplikují do přístupových objektů, místností, či skladů, kde není zapotřebí 

vysokého zabezpečení. Obvykle se kombinují s dalšími biometrickými systémy za účelem 

dvoustupňové autentizace pro zajištění vyšší bezpečnosti. [20, 23]  
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3.5.3 Shrnutí 

Tato metoda není moc rozšířená a spolehlivá, a proto se používá jako dílčí technologie 

pro přístup do určitých prostor. 

3.6 Skenování krevního řečiště 

Lidská dlaň má obšírnou a složitou cévní strukturu, jež může být rovněž využita  

k unikátní identifikaci. Tyto cévní charakteristiky představují věrohodnou a velmi bezpečnou 

metodu autentizace i identifikace vzhledem k faktu, že s rostoucím věkem člověka se nemění 

a jsou náročné k replikaci, jelikož se nachází pod kůží. Tato skutečnost dělá tuto metodu 

těžko padělatelnou. Výpočetní náročnost pro rozeznávání cév je však extrémně vysoká ve 

srovnání s jinými systémy, ale má jednu velkou výhodu, která se týká hygieny. Uživatelé se 

totiž nemusí dotýkat snímacího povrchu, což je pro většinu lidí mnohem přijatelnější. [19] 

3.6.1 Skenování krevního řečiště v policejně-soudní praxi 

I přesto, že je tato metoda velmi spolehlivá, v policejně-soudní sféře ještě nenašla stálé 

uplatnění. 

3.6.2 Skenování krevního řečiště v bezpečnostně-komerční praxi 

Tato biometrická technologie může aplikovat několik způsobů snímání krevního řečiště. 

První se týká snímání cévního obrazce horního hřbetu ruky, prstu nebo dlaně. [20, 26] 

Snímaný hřbet ruky uživatele je ozářen LED-diodovým světlem (dále jen LED) ve 

spektru blízkému infračervenému záření. Toto světlo proniká skrze kůži a díky odlišné 

absorbanci cév a ostatních tkání, se na senzoru vytváří obraz krevního řečiště. Ten je pak 

následně digitalizován a zpracován za účelem extrahování cévní sítě. Naměřená data 

v podobě různých bodů větvení cév, jejich úhlů a tloušťky jsou uložena ve formě šablony pro 

pozdější porovnání. [26, 30] 
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Způsob snímání krevního řečiště prstu pracuje podobným způsobem jako v předchozím 

případě. Horní plochou do skenovaného prstu proniká 

infračervené světlo vyzařované pomocí LED, které 

způsobí kontrast mezi cévním řečištěm 

prstu a kůže, jak znázorňuje obrázek 8. Tomuto 

kontrastu vypomáhá oxyhemaglobin, který na sebe váže 

kyslík a okysličuje okolní tkáně. Místa, ve kterých jsou 

paprsky absorbovány, jsou vykreslena do tmavých 

odstínů šedi a pomocí CCD kamery se vytvoří obraz 

krevního řečiště. Ten je následně digitalizován  

a komprimován, aby mohl být dále použit jako 

referenční šablona. [20, 26, 30] 

Poslední dobou se začalo hojně používat skenování krevního řečiště dlaně ruky, 

fungující na stejném principu. Nejvíce se tento systém používá v bankomatech, přístupových 

systémech do zabezpečených oblastí, k přihlášení na serverové systémy nebo pro přístup 

k výpočetní technice. [20] 

Největší výhodou těchto biometrických systémů je jejich použitelnost jak pro 

identifikační, tak pro verifikační procesy. Buďto se využívají v rámci identifikačních karet, na 

kterých je nahraný obrazec krevního řečiště dané osoby, anebo se pořízený vzorek porovnává 

s celou databází uložených šablon. [30] 

3.6.3 Shrnutí 

Skenování krevního řečiště má dle mého názoru před sebou slibnou budoucnost. Zaprvé 

se jedná o velmi spolehlivou metodu a zadruhé je téměř nemožné ji obejít. Jelikož vyžaduje 

interakci osob má podobné využití jako například skenování duhovky nebo sítnice. 

3.7 Dynamika podpisu 

Další biometrická metoda je dynamika podpisu, která slouží k rozpoznání anatomických 

a behaviorálních vlastností, které daný subjekt projevuje při psaní svého jména nebo jiných 

slovních spojení. Tento biometrický systém se často zaměňuje s technologií elektronického 

podpisu, která však jen zachycuje grafický obraz signatury a používá se zejména v obchodní 

        Obrázek 8: Krevní řečiště [5] 
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sféře pro povolení transakcí. Informace jako jsou sklon, směr tahu, tlaku a tvaru písma lze 

považovat za spolehlivého ukazatele identity jedince. [18, 24] 

3.7.1 Dynamika podpisu v policejně-soudní praxi 

Zkoumání ručního písma se zabývá písemným projevem člověka s cílem identifikovat 

pisatele, tedy osobu, která text napsala a současně identifikovat autora, který text vymyslel. 

Zkoušky písma pro účely grafické expertizy jsou prováděny ve formě diktátu, opisu, 

dokončování vět nebo obrázkovou metodou. [18] 

3.7.2 Dynamika podpisu v bezpečnostně-komerční praxi 

U této metody převládají spíše dynamické vlastnosti nad statickými a geometrickými 

rysy. Princip spočívá v měření rychlosti, zrychlení, času, tlaku a směru tahu podpisu. Všechny 

tyto charakteristiky jsou zaznamenané v trojrozměrném souřadnicovém systému pomocí  

os X, Y a Z. Obrázek 9 ilustruje zaznamenané dynamické charakteristiky podpisu. Osy X a Y, 

které jsou vyznačeny bílou a žlutou křivkou, slouží pro zobrazení změn rychlosti, zatímco 

červená osa Z se používá pro označení změn tlaku v závislosti na čase. [24] 

Některé algoritmy pro rozpoznání dynamiky podpisu dokáží zachytit i přirozené změny 

stylu písma v průběhu života jedince. Tuto metodu je téměř nemožné kopírovat, na rozdíl od 

elektronického podpisu, který si může kdokoliv natrénovat nebo si pořídit jeho fotokopii. 

Zásadní problém spočívá v široké škále variabilit signatury jednice, což rozpoznání dynamiky 

Obrázek 9: Dynamické charakteristiky podpisu [24] 
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podpisu ztěžuje. Úspěšným řešením tohoto problému je zavedení analýzy statických vzorů 

rukopisu do systému. [24] 

3.7.3 Shrnutí 

Dynamika podpisu je méně používanou a spolehlivou behaviorální metodou, tudíž bych 

ji nepovažovala za nejoptimálnější způsob ochrany. Nejvhodnější uplatnění může mít  

v e-business nebo finanční sféře. Musí se však počítat s hlavní nevýhodou rozdílnosti 

výsledků podpisu při různých psychických stavech jedince.  

3.8 DNA 

Analýza DNA porovnává genetickou informaci člověka uvnitř struktury kyseliny 

deoxyribonukleové, která se nachází v jádrech buněk živých organismů. Kromě identických 

dvojčat neexistují lidé se stejným vzorkem DNA, a proto je považována za jednu 

z nejpřesnějších metod identifikace. Ačkoli se zdá, že tato metoda s sebou nese mnoho 

možností praktického užití, odkrývá spíše více rizik a nevýhod. Hlavním problémem je fakt, 

že ověření identity jedince se pohybuje okolo 90 minut, z čeho vyplývá nevhodnost pro 

bezpečnostně-komerční použití, kde právě čas hraje důležitou roli. [22] 

3.8.1 DNA v policejně-soudní praxi 

DNA obsahuje 5 % genů a 95 % nekódujících sekvencí, které jsou identicky opakující 

se posloupnosti i 30krát za sebou. Tyto sekvence se nazývají variabilní počty tandemových 

opakujících se sekvencí (dále jen VNTRs), které jsou u každého jedince různé. Čím vyšší je 

počet VNTRs, tím je menší pravděpodobnost najít dvě osoby se stejným DNA profilem. [22] 

Hlavním krokem k sestavení DNA profilu jedince je oddělit DNA od vzorků krve, slin, 

vlasů nebo tkání, rozdělit je do krátkých úseků obsahujících VNTR oblasti a tyto úseky 

porovnat podle velikosti s ostatními profily, které jsou uloženy v databázi. Lidská DNA 

odhaluje také informace o zdravotním stavu jedince a predispozice k  různým onemocněním. 

[22] 
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3.8.2 DNA v bezpečnostně-komerční praxi 

Jelikož je metoda DNA analýzy velice drahá a časově náročná, je pro autentizaci 

uživatelů zcela nepoužitelná. I kdyby se do budoucna podařilo tato stěžejní fakta odbourat, 

stále zde bude nevýhoda ve snadném získání biologického materiálu obsahující DNA bez 

vědomí dané osoby. Pravděpodobnost zneužití by pak byla mnohem vyšší v porovnání 

s ostatními dosavadními biometrickými metodami. [22] 

3.8.3 Shrnutí 

Analýza DNA i přes všechny pozitiva v sobě skrývá zatím doposud neřešitelnou otázku 

existence jednovaječných dvojčat, která mají stejnou genetickou informaci.  

3.9 Méně časté biometrické identifikační metody 

3.9.1 Analýza vůně a potu 

Tato technologie využívá skutečnosti, že vůně a pot každého člověka se mírně liší. 

Používají se senzory, které jsou schopné zachytit těkavé chemické látky jako jsou právě vůně 

a pot, jež jsou poté systémem extrahovány a je vytvořena biometrická šablona jedince. 

Nevýhodou této technologie je především nedostatek nutných senzorů, příliš velká závislost 

na parfémech, potravě nebo léčivech a odkrývá i diagnostiku několika nemocí nebo nedávné 

fyziologické aktivity. Z výše zmíněných důvodů proto není tato metoda komerčně rozšířena  

a užívána. [22] 

3.9.2 Tvar ucha 

Struktura lidského ucha se příliš nemění, pouze s několika výjimkami, které jsou však 

předvídatelné. Automatizované modely pro identifikaci osob podle ucha jsou nejčastěji 

implementovány ve formě grafu sousednosti vytvořeného z Voroného diagramu křivek ucha, 

ve kterém leží centrální body v těžišti jednotlivých oblastí původního diagramu. Nejdříve je 

pořízen černobílý snímek ucha, na kterém jsou nalezeny jeho hrany a na základě těchto 

informací je vytvořen zobecněný Voroného diagram. Identifikační či verifikační závěry se 

určují podle množiny vytvořených identifikačních markantů, kterými jsou uzly grafů, jak je 

znázorněno na obrázku 10. [20, 22] 
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3.9.3 Způsob psaní na klávesnici 

Tato metoda verifikace identity uživatele funguje na základě způsobu práce s klávesnicí 

počítače. Dokáže rozeznat profesionálního písaře od amatérského uživatele používajícího 

k psaní pouze jeden nebo dva prsty. Biometrický systém měří buďto délku stisku kláves, 

anebo čas mezi jednotlivými stisky tlačítek. Princip měření délky stisku kláves bývá zpravidla 

přesnější. Samotné srovnávání dat lze provést dvěma způsoby. První možnost je založena na 

algoritmech srovnávání vzorců a druhá spočívá v neuronových sítích. Aplikace pomocí 

neuronových sítí bývá přesnější, avšak je schopna pracovat jen s několika málo 

registrovanými uživateli. Velkou výhodu této technologie představuje pouze nutnost instalace 

speciálního softwaru. [22] 

3.9.4 Styl chůze 

Metoda identifikace založená na rozpoznání osoby podle způsobu chůze je skvělým 

doplňkem k ostatním biometrickým technologiím. Zaprvé k identifikaci není zapotřebí 

spolupráce zkoumaného subjektu a zadruhé pro získání vstupního biometrického vzorku může 

být použita libovolná kamera. Výhodou je například identifikace pachatelů trestných činů, 

kteří mají maskovanou tvář, jelikož styl chůze skrýt nelze. [22] 

3.9.5 Tvar nehtu 

Přímo pod nehtem se nachází epidermální struktura nehtového lůžka, která je pro 

každého člověka specifická. Mezi lůžkem nehtu se nachází keratinová struktura mikrožilek, 

která je dvojlomná, a právě proto ji lze využít k identifikaci díky detekci polarizovaných 

Obrázek 10: Voroného diagram [20] 
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fázových změn. Vzorek je zpracován na jednorozměrnou mapu lůžka nehtu, která je využita 

jako referenční záznam pro následné srovnávání. [22] 

3.9.6 Délka kostí 

Měření délky kostí bylo jako biometrická metoda využito v antropometrickém systému 

pod názvem „bertillonáž“. V praxi se tato technologie již přespříliš nevyskytuje, protože byla 

efektivně nahrazena metodou geometrie ruky. [22] 

3.9.7 Tvar rtů 

K identifikaci člověka lze použít i tvar rtů a způsob jejich pohybu. Jelikož však tato 

aplikace není vhodná pro jednoznačnou charakteristiku člověka, používá se spíše jako součást 

víceúčelových biometrických systémů, například jako doplněk k technologii rozpoznání 

obličeje. Tato metoda se modeluje a srovnává pomocí uzavřených kvadratických B-spline 

aproximačních křivek, jež je využívaná zejména v počítačové grafice. U některých systémů se 

sledují i změny tvaru rtů jako způsob kontroly živosti, většinou ve spojení s ústním 

požadavkem. [22] 

3.10 Dílčí závěr 

Na závěr této kapitolu musím podotknout, že srovnání výše uvedených biometrických 

identifikačních metod dle mého názoru nemá jasného vítěze. Každý uživatel si přece může 

navolit konfiguraci a způsob využití, které odpovídá jeho potřebám a specifikám daného 

oboru a prostředí. Právě proto, jsem se v této kapitole snažila nastínit přehled těch 

technologií, o kterých si myslím, že jsou nejznámější. Osobně mě však nejvíce zaujala 

metoda rozpoznávání obličeje. Zaprvé má téměř nulový negativní psychický dopad na 

uživatele (je příjemnější než soustředit svůj pohled do skeneru a čekat) a zadruhé nevyžaduje 

žádnou spolupráci, tudíž je možné získat několik biometrických vzorků v relativně krátké 

době. Jak už jsem uvedla výše, mohl by však nastat problém v narušení svobodného pohybu 

osob. Obecně si myslím si, že u uživatelů vyhraje vždy ta biometrická technologie, která bude 

co nejvíce příjemnější. 
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4.2 Využití biometrických metod v České republice 

Jako za největší průlom biometrické identifikační metody, která byla převzata 

z kriminalistiky a aplikovala se do komerční sféry, považuji daktyloskopii, tedy otisky prstů. 

Tato technologie našla uplatnění v široké škále možností, především v oblasti evidence 

docházky zaměstnanců a kontroly přístupů do různých podniků, firem nebo objektů. V pozadí 

nezůstávají ani společnosti mobilních telefonů. Nejznámějším developerem v oblasti nasazení 

čteček otisku prstu do mobilních zařízeních je společnost Apple. Ostatní výrobci se však 

nechali inspirovat a zavedli podobný princip do notebooků a počítačových systémů pro jejich 

autentizaci k odemknutí. Biometrická identifikační metoda založena na otisku prstu se 

osvědčila také u ověřování pravosti osobních průkazů na hraničních přechodech a je dokonce 

i součástí biometrických pasů České republiky, což v současné době při zvýšení hrozeb 

terorismu považuji za praktické řešení. 

I když je vývoj biometrických systémů v zahraničí mnohem rychlejší než je tomu 

v České republice, vnímám to především jako výhodu v možnosti budoucího uplatnění na 

našem území. Zahraniční trhy jsou v předstihu, a proto mají možnost jako první otestovat  

a zavést své inovativní biometrické technologie do praxe. Existují různé organizace 

provádějící veřejné průzkumy v oblasti spokojenosti a praktičnosti identifikačních metod  

u zákazníků. Díky těmto všem získaným údajům se může český trh biometrie inspirovat  

a zároveň ponaučit v budoucím nasazení konkrétní biometrické identifikační technologie. 

5 Nové možnosti použití biometrických metod 

Příchod nového milénia s sebou již přinesl v oblasti biometrie mnohá technická 

vylepšení a lze s jistotou konstatovat, že se blíží doba, jejímž mottem bude „Lidské tělo jako 

heslo“. Je však rovněž samozřejmostí, že pro naplnění této myšlenky bude ještě potřeba 

překonat a vyřešit mnohá úskalí. Zejména v právní či technické oblasti a v neposlední řadě 

také najít schůdné řešení v rámci zachování osobního soukromí. 

V závěrečné kapitole rozebírám některé nedávno publikované návrhy identifikace 

v bezpečnostně-komerční praxi. Dále prezentuji svůj názor na možná nová využití 

biometrické identifikační metody v komerční sféře, navrhuji přijatelná řešení identifikace 

osob v policejně-soudní praxi a popisuji, jak by biometrické metody mohly přispět ke zvýšení 

bezpečnosti. 
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5.1 Oblast bezpečnostně-komerční 

V této podkapitole se věnuji nejnovějším identifikačním metodám a myšlenkám, které 

by mohly v budoucnu najít své uplatnění v komerční oblasti. 

5.1.1 Identifikace pomocí karpální kosti 

Tato inovace spočívá v identifikaci člověka na základě kůstek v kostře zápěstí za užití 

rentgenového záření, které však není z dlouhodobého hlediska zdraví prospěšné. Metoda je 

založena na předpokladu, že kostra každého člověka je jedinečná, tudíž ji lze použít 

k identifikaci i jiných částí lidského těla. Nejdostupnější takovou částí však stále zůstává ruka, 

která může být pro účely biometrické identifikace kombinována s dalšími technologiemi jako 

jsou například čtečky otisků prstů nebo skenery dlaní. [1, 16] 

5.1.2 Srdeční rytmus 

Další testovanou biometrickou formou je ověření identity užitím typizovaného tenkého 

náramku, který mapuje srdeční činnost jedince. Uvádí se, že tento způsob je dokonce 

bezpečnější než skenování lidského obličeje nebo sítnice. Tato převratná technologie by měla 

v budoucnu komunikovat s bankomaty a pokladnami, což by znamenalo eliminaci finanční 

hotovosti či potřeby platebních karet, čímž by navíc mohlo dojít i ke snížení kriminality. 

Dalšími diskutovanými možnostmi aplikace jsou například dálkové otevírání dveří na 

pracovištích, startování automobilu, identifikace osob na hraničních přechodech a v hromadné 

dopravě, anebo ovládání domácí elektroniky. [26] 

5.1.3 Identifikační čipové karty 

V budoucnu by také mohlo dojít k rozvoji další možnosti verifikace fyzických 

charakteristik jedinců a to za pomoci speciálních identifikačních čipových karet. Ty by 

sloužily k autentizaci nositele karty porovnáním jeho charakteristik oproti biometrickým 

údajům, jež by na kartě byly předem uloženy. Kromě dat by mohly obsahovat i informace 

potřebné pro pojišťovny, sociální nebo daňové úřady. [9] 
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5.1.4 Finger vein 

Krevní řečiště prstu je spolehlivou biometrickou charakteristikou člověka, jež zůstává 

v průběhu života neměnná. Při skenování cévní soustavy navíc nedochází k získání otisku 

prstu, čímž odpadá možnost jeho falzifikace a zneužití. Další bezpečnostní výhodou je 

samotná funkce systému, jež zaznamenává pouze cévní mapy pomocí jednosměrných operací, 

což znemožňuje rekonstrukci podoby krevního řečiště. Této technologie je možno využít při 

identifikaci i verifikaci osob. [31] 

5.1.5 Měření aury 

Aura je druh elektromagnetického pole oválného tvaru, které je vyzařováno do všech 

směrů a ve všech barvách frekvenčního spektra, avšak pro člověka je běžným okem 

neviditelná. Díky technickým výdobytkům moderní doby je možné tuto emitovanou energii 

převést do široké škály barev a tím tak získat obraz energetického obalu, který obklopuje 

každého člověka. Tato reprezentace jedinců by mohla skýtat slibné uplatnění v oblasti 

identifikace osob.  

5.1.6 Otisk mozku 

Dalším spekulativním uplatněním v oblasti biometrie je identifikace na základě reakce 

nervových buněk v lidském mozku, které mezi sebou neustále komunikují výměnou 

elektrických signálů. Tento jev vytváří dynamické elektrické pole, jehož tvar se ohýbá  

a přizpůsobuje dle aktuálních myšlenek snímaného subjektu. V praxi to pak znamená, že se 

provádí mapování reakcí lidského mozku, jemuž je několikrát za sebou prezentován stejný 

podnět (například určité slovo). Reakce každého snímaného jedince bude vždy stejná, a proto 

se odezvy různých mozků budou vždy lišit. Elementární výhoda této metody spočívá v její 

adaptabilitě na zpracování rozmanitých vstupních podnětů. Pro srovnání se nabízí příklad 

zpracování otisku prstu, kdy neexistuje možnost změny papilárních linií, na rozdíl od snímání 

aktivity mozku, která se variabilně přizpůsobí změně podnětu přetvarováním elektrického 

pole. [17] 
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5.1.7 Vylepšení biometrických senzorů 

Nové průmyslové návrhy biometrických sensorů mohou například poskytovat možnost 

snímání vzorku uzavřeného za sklem metodou osvětlování studenými LED diodami. Rovněž 

snímače otisků prstů budou zdokonaleny na obranu proti falešným vzorkům, protože jsou 

stále relativně snadno padělatelné. Asi nejběžnější implementaci těchto senzorů bude 

představovat nasazení v mobilních telefonech a dalších technických zařízeních. [1] 

5.1.8 Nová technologie skenování oční duhovky 

Většina biometrických systémů založených na rozpoznávání oční duhovky vyžadují 

hodně spolupráce od uživatelů, aby mohl být pořízen kvalitní snímek. Tato nová technologie 

je schopna zachytit obraz duhovky do vzdálenosti 8 metrů s rozlišením 200 pixelů v celém 

průměru. Pokud je rozlišení sníženo na 150 pixelů, pak stejný systém může být použit pro 

zachycení snímků až z 12 metrů. Technologie obsahuje moduly pro odhad rychlosti  

a zaostřování na dálku, tudíž může být použita i v případech, kdy se sledovaný subjekt 

pohybuje. Tento způsob identifikace by mohl v budoucnu ulehčit práci policejním orgánům 

při dopravních situacích. Postačí, aby se pronásledovaná osoba podívala do zpětného zrcátka 

a speciální fotoaparát zachytí obličej a vyhledá duhovku jedince. Tyto data pak odešle do 

počítače s příslušným systémem, přičemž dojde k následnému porovnání s údaji uloženými 

v databázi. [16, 28, 30] 

5.2 Oblast policejně-soudní 

Obecně se v policejně-soudní sféře těžko uplatňuje testování biometrických systémů, 

jelikož hrozí nebezpečí ztráty cenných stop. Takové aplikace se proto zpravidla nejprve testují 

v komerční oblasti a na základě získaných dat se dále rozhoduje o jejich zavedení do 

policejně-soudní praxe. 

Pokud by se ujalo například užití speciálních kamer, které dokáží na dálku zachytit oční 

duhovku jedince společně s jeho tváří, mohla by tato technologie najít uplatnění například ve 

vězeňských institucích. Každému pachateli by při nástupu do vězení byly sňaty jeho 

biometrické údaje, které by dále byly uloženy do globálního registru. Po skončení výkonu 

trestu by pak užitím tohoto systému bylo mnohem snazší dosáhnout jejich opětovné 

identifikace v případě opakovaného protiprávního jednání. 



52 
 

Další myšlenkou, která by mohla mít praktické využití ve fázi zajišťování 

kriminalistických stop, je použití speciálně upraveného ručního skeneru, jež by byl schopen 

načíst kriminalisticky relevantní stopy na místě činu, a tedy by se již nemusely zajišťovat  

in natura, anebo pořízením jejich kopie. 

Revoluci v sestavování globálního biometrického registru by pak dále představovalo 

odebírání vzorku DNA každého člověka již při výrobě občanského průkazu. Tato databáze by 

byla přímo propojena s informačním systémem FODAGEN, který funguje jako počítačové 

pracoviště kriminalistického technika. Tímto způsobem by se odboural problém nedostatku 

kriminalistických stop či pouze nepřímých důkazů vyskytujících se na místě činu, které 

nemohou být užity k jednoznačnému určení totožnosti pachatele. 

Dalším závratným usnadněním kriminalistické praxe by bylo propojení a vzájemná 

interoperabilita mezi jednotlivými informačními systémy, které by dokázaly provést 

porovnávání všech nasnímaných biometrických šablon různých jedinců a vytvořily by tak 

jednotný profil každé osoby s veškerými dostupnými identifikačními údaji. 

5.3 Oblast bezpečnosti a prevence  

Zpočátku se biometrie uplatňovala pouze v kriminalistice při zjišťování totožnosti 

pachatelů a později nacházela své uplatnění v jiných oblastech z důvodu zvýšení komfortu 

uživatelů. Možná se v dnešní době začíná uplatňovat třetí způsob využití, který neslouží ani 

k prokázání viny ani ke komfortu, ale k bezpečnosti a prevenci. K tomuto účelu však lze 

použít pouze ty biometrické metody, které nevyžadují přímou interakci s uživatelem, což je 

především metoda rozpoznávání obličeje pomocí kamerových systémů. Tento systém by 

automatizovaně rozeznával a vyhodnocoval lidské tváře. K tomu by byl zapotřebí především 

značný výpočetní výkon serveru pro komparaci šablon s referenčními databázemi  

a vysokorychlostní redundantní datové připojení.  

Takže z důvodu případných hrozících útoků by bylo užitečné tento systém nasadit 

zejména ve veřejných prostorech, letištích, přístupových bodech do každého státu a snažit se 

jim tímto předejít. To by vyžadovalo vzájemnou spolupráci všech zemí a certifikovaný 

sdílený systém pro ukládání a vyhodnocování šablon. 
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6 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit vývoj a implementaci biometrických 

identifikačních metod s poukázáním na nové možnosti jejich využití. S použitím všech 

dostupných zdrojů jsem se nejdříve zaměřila na definici základních pojmů biometrie, jejich 

přínosů a nevýhod. Popsala jsem princip fungování biometrického systému a uvedla 

spolehlivost těch nejvíce používaných v komerční praxi. 

Značná část mé práce je věnována konkrétním biometrickým metodám, jejich 

principům a možnostem užití v policejně-soudní a bezpečnostně-komerční praxi. A právě 

díky popisu jednotlivých metod by tato práce mohla sloužit jako brožura pro přehled funkce  

a realizaci biometrických identifikačních metod v různých oblastech použití. 

V závěru své bakalářské práce jsem popsala nové potenciální možnosti aplikace 

biometriky v oblastech bezpečnostně-komerční a policejně-soudní. Rovněž jsem uvedla třetí 

oblast, a to oblast bezpečnosti a prevence, kde jsem poukázala na možné řešení pomocí 

biometrického automatizovaného systému rozpoznávání obličeje. Tato metoda má sloužit 

jako odezva na současný stav bezpečnostních opatření jak v České republice, tak ve světě.  
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