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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce :  Biometrické identifikační metody 

      

      

Jméno a příjmení : Daniela Goldmannová 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Práce odpovídá svým obsahem zadání. Cíl práce byl splněn. 

 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Práce má logickou strukturu. Jednotlivé kapitoly jsou celistvé a dobře na sebe navazují. 

Návaznost je podmíněna tím, že jednotlivé kapitoly jsou ukončeny dílčími shrnutími a dílčími 

závěry, ve kterých je prezentován subektivní názor autorky. Počet obrázků, tabulek a příloh 

odpovídá charakteru práce.  

 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Jedná se o práci rešeršního charakteru, která je členěna do šesti kapitol. Úvodní část práce 

se věnuje historii biometrie, výkladu pojmů, členění biometrické identifikace, výhodám a 

nevýhodám biometrických metod a biometrickým systémům. Základem práce je přehled 

konkrétních biometrických metod, včetně jejich principů a použití. Poté následuje úvaha o 

využití biometrických metod v České republice a v zahraničí doplněná o nové možnosti 

použití biometrických metod v oblasti bezpečnostně - komerční, policejně - soudní a v oblasti 

bezpečnosti prevence. 

 

 .  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Práce mohla být doplněna o  dotazník ve věci problematiky biometrických systémů a jejich 

používáním v praxi, což by velmi vhodně doplnilo propracované teoretické statě o informaci, 

jak tuto problematiku vnímá a jaké zkušenosti s ní má odborná a laická veřejnost. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Nepřináší. 

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Odpovídá charakteru práce. 

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Bez připomínek.  

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Kvalifikovaný podklad jako podpora pro publikování. 

 

Otázka:  

1. Definujte pojem ezoterická identifikace a uveďte příklad. 

2. Biometrické systémy od svého počátku vyvolávají obavy, v čem tkví podstata obav a jaký 

je Vás subjektivní názor na tento problém.    

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   VELMI DOBŘE. 

      

 

 

 

    Dne 29.4.2016   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


