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Anotace 

 
NOVÁK, S. Spolehlivost autentizace osob při využití biometrických systémů pro vstup 

do objektu. Otrava, 2012. 45 s. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 

 
Tato práce se zabývá využitím biometrických systémů. Konkrétně se zaměřuje 

na popis jednotlivých subsystémů, spolehlivost a obecné principy při práci s biometrickým 

systémem. Podrobně se věnuje autentizačním metodám, koeficientům vyjadřující míru 

spolehlivosti a obecným přístupovým systémem. Součástí práce je praktický návrh 

zabezpečení vstupu do imaginárního objektu s využitím biometrického systému a jeho 

analýza.  
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NOVAK, S. Reliable authentication of persons using biometric systems for access to the 

building. Ostrava, 2012. 45 s. Bachelor Thesis. VSB - TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, Department of Security Services. 

 
This thesis deals with problematic of biometric systems usage. The thesis focuses 

on description individual subsystems, reliability and well-known principles for work 

with biometric system. Thoroughly describes authentication method, coefficients representing 

reliability ratio and the common access system. Also describes the draft of safety entries into 

model building with biometric systems and provides the analysis of used biometric systems. 
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1 Úvod 

Již od pradávna lidé zabezpečovali svá obydlí, kontrolovali vstupující osoby 

do objektu a bránili se proti nežádoucím vniknutím. V posledním století kontrola a řízení 

vstupu do budov nabývá čím dál více na významu. Počet objektů, ve kterých se skladují, 

vyrábějí, zpracovávají nebo využívají nebezpečné, radioaktivní nebo štěpné látky, vojenský 

materiál, citlivé informace anebo majetek vysoké hodnoty, stále roste. Neoprávněným 

vniknutím do těchto objektů může dojít k velkým ztrátám na životech, újmě na zdraví lidí, 

vážné škody na životním prostředí anebo škodě na majetku, proto hodnověrné prokázání 

identity a oprávněnosti osoby při kontrole vstupu do budovy je velice důležité. 

 Oprávněné osoby mohou hodnověrně prokázat svou identitu a na tu vázaná oprávnění 

na základě tří metod, se kterými se setkáváme dennodenně a prokazujeme jimi svou identitu, 

aniž si to uvědomujeme. Svou identitu můžeme prokazovat znalostmi, předměty nebo tím, 

čím jsme. V práci se zaměřím na zautomatizovanou metodu prokázání identity 

prostřednictvím toho, čím jsme - biometrií.  

 S biometrií se setkávají lidé každý den, kdy rozeznávají ostatní kolem sebe podle 

jejich tváře, chůze, hlasu a mnoha jiných pro ně specifických rysů. V případě, že tyto 

charakteristické rysy splní stanovené podmínky, lze je využít pro zautomatizované 

rozpoznávání osob za využití biometrických systémů. V práci je uveden obecný popis 

struktury systému a posloupnost jednotlivých etap při jeho využívání.  

Tato práce je zaměřena pouze na komerční biometrické systémy, které v posledních 

letech získávají na významu a jsou začleňovány do různých oblastí lidské činnosti. Komerční 

systémy se sice využívají v různých oblastech lidské činnosti, ale převážně jsou spojeny 

s bezpečností. Jelikož se používají jako bezpečnostní systémy, je velice důležitá spolehlivost 

při prokazování hodnověrnosti. Způsob prokazování hodnověrnosti identity biometrických 

systémů se výrazně liší od ostatních autentizačních metod, z čehož vychází i jejich 

spolehlivost při autentizaci. 

Na základě získaných teoretických a praktických znalostí při zpracování této práce 

bylo navrhnuto inovativní řešení na imaginární objekt. Navrhovaná opatření budou 

implementována na nejzávažnější rizika, která budou na základě analýz vyhledána 

a ohodnocena. 
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2 Rešerše 

RAK, R. ; MATYÁŠ, V. ; ŘÍHA, Z. a kolektiv. Biometrie a identita člověka 

ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha 7: Grada Publishing, a.s., 2008. 664s. 

ISBN 978-80-247-2365-5. 

 

Tato publikace se zabývá identitou a biometrií, kdy popisuje způsoby prokázání 

identity a navazuje na aplikace využívající biometrii při prokázání identity člověka. Jsou zde 

obsaženy obecné informace k biometrickým systémům i informace stahující se k jednotlivým 

metodám. Pomocí této knihy jsem čerpal jak základní informace, tak mi pomohla utvořit si 

ucelenou představu o této problematice. 

 

ŠČUREK, R.  Předmět Ochrana objektů. Přednášky z roku 2011, VŠB-TU Ostrava,  

Fakulta bezpečnostního inženýrství.  

 

Velmi hodnotný zdroj informací mi poskytly přednášky pana docenta Ščurka týkající 
se zabezpečení objektu a prováděných analýz.  

 

DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F., a kol.: Biometrie. Brno, Komputer Press a.s., 2011. 

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

 

 Kniha Biometrie se zabývá obecným popisem biometrických systémů, jejich 

spolehlivosti a zpracováním signálů a informací. U jednotlivých metod se popisují procesy 

rozpoznávání člověka. Publikace mi poskytla vědomosti ohledně procesů probíhajících 

v rámci rozpoznávání člověka biometrickým systémem, u vybraných biometrických metod 

informace týkající se jejich činnosti. 

 

ŘÍHA, Z., MATYÁŠ, V.: Biometric Authentication Systems [online] Brno: Masarykova 

univerzita, Fakulta informatiky, 2000 [cit. 2012-03-10]. Dostupné z WWW:  

< http://www.fi.muni.cz/reports/files/older/FIMU-RS-2000-08.pdf> 

 

 Tento zdroj popisuje biometrické autentizační systémy a postup práce. Publikace 

Biometric Authentication Systems mi poskytla teoretické vědomosti ohledně postupů při práci 

s obecným biometrickým systémem, zároveň i informace týkající se jednotlivých metod. 
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3 Právní úprava 

Ústava říká, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát založený 

na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Náš právní řád je rozsáhlý a člení se 

na několik okruhů, ale žádný konkrétní zákon, který by kompletně zahrnul problematiku 

bezpečnosti vstupu do objektu není, ať si pod objektem představíme budovu, komplex budov, 

předmět nebo informace. Zákony řeší postupy, povinnosti a práva lidí při zajištění 

bezpečnosti vstupu, ale neposkytují návod. V tomto ohledu napomáhají normy, které sice 

nejsou právně závazné, ale dávají určitý návod jak vstup zabezpečit co možná nejvhodnějším 

a nejefektivnějším způsobem. 

 

3.1 Zákony 

Mezi zákony, které upravují počínání v oblasti kontroly vstupu, patří Listina 

základních práv a svobod, Občanský zákoník, Trestní zákoník, Zákoník práce, Zákon 

o ochraně osobních údajů a další. Avšak žádná z těchto právních norem nenabízí komplexní 

právní úpravu, ale lze v nich najít práva a povinnosti, které musí být dodrženy. V rámci 

problematiky mé práce uvedu důležité zákony a jejich paragrafy, které se vztahují k ochraně 

a bezpečnosti osob, majetku a informací nacházejících se v chráněných prostorách podniku, 

zabezpečení těchto prostor a jiných bezpečnostních zájmů podniku. 

 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky 

a zaručuje práva a svobody, které náleží lidem žijícím na územní České republiky. K omezení 

těchto práv a svobod může dojít pouze na základě zákona. 

Nedotknutelnost lidského života a jeho soukromí (čl. 7); Každý má právo na ochranu 

před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, rovněž i před 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě 

(čl. 10); zaručuje právo člověka vlastnit majetek a poskytuje právní ochranu, proti 

nezákonným zásahům do jeho vlastnických práv (čl. 11); obydlí je nedotknutelné a není 

dovoleno do něj vstoupit ani setrvat bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí (čl. 12). [29] 

  

 

Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy. Je to důležitá právní norma 

ošetřující občanská práva a svobody, a to především ochrany osobnosti a nedotknutelnosti 
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vlastnictví. Dále upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, jestliže se na ně 

nevztahují jiné zákony.  

Člověk má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti 

a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy (§ 11). Jestliže 

hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným 

způsobem zásah sám odvrátit (§ 6). Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého 

vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi (§ 123).  Vlastník má 

právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje (§ 126). 

[34] 

 

Trestní zákoník spadá do hmotného trestního práva. Vymezuje co je trestný čin, uvádí 

podmínky trestní odpovědnosti, okolnosti vylučující trestní odpovědnost, druhy sankcí 

a způsob jejich ukládání, výkon a zánik výkonu.  

Kdo neoprávněně vnikne do obydlí nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán 

s ohledem na vynaložené zdroje na překonání překážek (§178); Kdo překoná bezpečnostní 

opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude 

potrestán. Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a neoprávněně 

data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací užije, vymaže nebo jinak zničí, 

poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu, učiní je neupotřebitelnými, anebo učiní jiný zásah 

do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení 

pro zpracování dat, bude potrestán. (§ 230); kdo v úmyslu spáchat trestný čin porušení 

tajemství dopravovaných zpráv podle § 230 vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, 

proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo 

přechovává zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně 

počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě 

elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo počítačové 

heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze 

získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části, bude potrestán (§ 231). [32] 

 

Předmětem úpravy Zákoníku práce jsou právní vztahy mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem při výkonu práce, včetně práv a povinností, kterými jsou povinni se řídit. 

Ze Zákoníku práce § 31 je dána povinnost zaměstnavatele seznámit před uzavřením 

pracovněprávního vztahu zaměstnance o právech a povinnostech, které by vyplývaly 
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z uzavření pracovní smlouvy nebo přijmutí funkce. § 305 vnitřní řád a § 306 pracovní řád 

umožňuje zaměstnavateli vytvořit v rámci podniku organizační strukturu a pravidla pro 

dosažení ochrany a bezpečnosti zaměstnanců a zájmů zaměstnavatele. Zaměstnavatel je však 

povinen s nimi seznámit zaměstnance. [33] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů chrání každého před neoprávněným zasahováním 

do jeho soukromí. Upravuje povinnosti a práva při shromažďování a zpracování osobních 

údajů, které zpracovávají státní orgány, jiné orgány veřejné moci, orgány územní samosprávy 

nebo fyzické či právnické osoby, ať se jedná o manuální činnost s údaji nebo jde o zcela 

zautomatizovaný proces. § 4 vymezuje základní pojmy, jako je osobní údaj, citlivý údaj, 

zpracování, shromažďování, uchovávání, správce osobních údajů a jiné. V § 15 až 17 jsou 

obsaženy povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů. Podle těchto paragrafů je správce 

a zpracovatel povinen přijmout během zpracování i po jeho skončení taková opatření, aby 

nedošlo k úniku, zcizení, zneužití, neoprávněnému přenosu, ke změně či zničení osobních 

údajů. Zaměstnanci správce nebo zpracovatele popřípadě jiné oprávněné osoby, které v rámci 

zákona přicházejí do styku s osobními údaji u zpracovatele nebo správce, jsou povinni 

zachovat mlčenlivost o osobních údajích a o zabezpečení osobních údajů, jejichž prozrazení 

by mohlo ohrozit bezpečnost údajů. Tato povinnost přetrvává i po skočení pracovního vztahu 

nebo příslušného zpracování.[31] 

 

 3.2 Normy 

 Normy jako takové začaly vznikat od průmyslové revoluce, kdy došlo k rozmachu 

strojů jako pracovní síly a následnému hlubšímu včlenění do výrobních procesů. Začaly 

vznikat požadavky, aby se při výrobě strojů dodržovaly určité postupy, používaly se 

součástky daných rozměrů a vhodné materiály, což by umožnilo zvýšení interoperability 

jednotlivých součástí. Rozmach technologií v posledních desetiletích vedl k ještě větší 

nutnosti dodržovat standardy, a to obzvlášť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, majetku, 

zvířat, informací a životního prostředí, kde je potřeba mít spolehlivé systémy, které zajistí 

patřičnou ochranu. 

 V této práci uvedu výčet mnou vybraných technických norem týkajících se 

zabezpečení vstupu do objektu nebo biometrie. Normy nebudou dále rozváděny, protože to 

není cílem této práce. Výčet je rozdělen na tři oblasti poplachové systémy, mechanické 

zábranné systémy a biometrické systémy. 
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 Poplachové systémy jsou řešeny normami ČSN EN 5013y-z, kdy y nabývá hodnot 

od 0 do 7 a značí jednotlivé skupiny norem. Každá norma ze skupiny je tvořena stejnou 

strukturou, která je značena proměnou z a ta nabývá hodnot od 1 do 7. Hodnota 1 značí 

systémovou normu – co systém má umět a jaké má funkce, všeobecné požadavky, definice 

a kategorizace. Hodnota 2 až 6 obsahují jasné a podrobné požadavky na výrobky spadající 

pod normu, uvádí povinné zkoušky těchto výrobků a metodiku průběhu zkoušky. Poslední 

hodnota 7 definuje návrh a fáze návrhu systému, instalaci, montáž a údržbu systému. V rámci 

mé práce bych uvedl tyto normy: [4] 

- ČSN EN 50131 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy, 

- ČSN EN 50132 Poplachové systémy – Systémy uzavřených televizních okruhů, 

- ČSN EN 50133 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích, 

- ČSN EN 50137 Poplachové systémy – Systémy kombinované nebo integrované. 

 

 Druhou oblastí technických norem jsou normy týkající se mechanických zábranných 

systémů, protože mechanické zábranné systémy jsou nedílnou součástí kontroly vstupu 

do objektu nebo přístupu k objektu. Mezi tyto normy patří: [4] 

- ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry, odolnost proti násilnému vniknutí, 

požadavky a klasifikace, 

-  ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – zkušební metoda pro stanovení odolnosti 

proti manuálním pokusům o násilné vniknutí, 

- ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti při vloupání,  

- ČSN 916010 – Úschovné objekty, zkušební metody, klasifikace odolnosti proti 

vloupání. 

 

 Třetím a posledním okruhem jsou normy o biometrických systémech: 

- ČSN ISO 19092 Finanční služby - Biometrika - Struktura bezpečnosti, 

- ČSN ISO/IEC 19794 Informační technologie – Formáty výměny biometrický dat, 

- ČSN ISO/IEC 19795 Informační technologie – Testování a hodnocení výkonnosti 

biometrik. 
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 4 Biometrie 

 Počátky biometrie jako vědního oboru sahají ke konci 19. století, kdy se Francis 

Galton a Alphonse Bertilon zabývali měřením rozměrů lidského těla. Vzniká nový vědní obor 

antropometrie (Bertillionáž), který se zabývá měřením a zaznamenáváním lidských rozměrů 

pro využití při verifikaci nebo identifikaci osob. Na základě antropometrického zkoumání 

bylo prokázáno, že tělesné rozměry zůstávají po 20. roku života relativně neměnné. 

Pod pojem biometrie lze nalézt význam ve smyslu souhrnu vědeckého poznání pocházejícího 

převážně ze statického a analytického přístupu, jež také zkoumá a hledá praktické využití 

měřitelných biometrických charakteristických rysů člověka za účelem jeho následné 

identifikace nebo verifikace. Definice biometrie je však závislá na oboru, který tento pojem 

využívá. Pro mou práci je výstižná definice z oboru informačních technologií a to: Biometrie 

je automatizované rozpoznávání lidských jedinců na základě jejich charakteristických 

anatomických rysů a behaviorálních rysů1. [8,21] 

 Jak je uvedeno v definici rozpoznání může být buď podle fyziologicko-anatomických 

nebo behaviorálních vlastností. Fyziologické-anatomické vlastnosti jsou statické, časem 

neměnné a špatně ovlivnitelné stavem člověka. Mezi tyto vlastnosti patří otisk prstu, obličej, 

geometrie ruky, termogram obličeje a ruky, duhovka, sítnice oka, dlaň atd. Behaviorální 

vlastnosti jsou dynamické, spojené s projevy člověka. Behaviorální metody jsou snadno 

ovlivnitelné stavem člověka a mohou dávat různé výsledky, i když jsou provedeny tou samou 

osobou. 

 Každá fyziologická nebo behaviorální vlastnost je do jisté míry měřitelná, ale ne každá 

je využitelná pro automatizované biometrické technologie. Rozhodnutí, zda daná vlastnost je 

vhodná pro automatizované zpracování závisí na splnění daných kritérií: 

 

- Univerzálnost: Každý člověk by danou charakteristiku měl mít. Toto kritérium nelze 

zaručit vždy a u všech. Mohou se najít případy, a většinou se najdou, kdy člověku není 

možno sejmout biometrický charakteristický rys, např. přijde o ruce nebo oči. 

- Jedinečnost: Vlastnost je unikátní pro každého člověka. Vlastnost má vysokou míru 

entropie a pravděpodobnost, že dvě osoby mají totožnou vlastnost je minimální. 

- Stabilita: Vlastnost se časem nemění a zůstává zachována. 

                                                 
1 DRAHANSKÝ, M., ORSÁG, F., a kol.: Biometrie. Brno, Komputer Press a.s.,  2011. ISBN 978-80-254-8979-6 
    str. 13. 
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- Získatelnost: Vlastnost je kvantitativně měřitelná. 

- Výkonnost: Zaručení vhodných pracovních a přírodních podmínek pro správný chod 

technologie a získání spolehlivých a přesných dat. 

- Přijatelnost: Je ochota lidí akceptovat měření biometrické vlastnosti. 

- Odolnost: Jak je vlastnost odolná proti falzifikaci. [8,21,22,24] 

 

 

4.1 Základní pojmy 

 V biometrii jsou využívány základní pojmy, které jsou si svým významem dosti 

podobné, ale nesou s sebou určité nuance. Tyto rozdíly dávají pojmu podobný, ale ne zcela 

stejný význam. 

 

Rozpoznávání je proces, při němž dochází k rozpoznávání člověka na základě vhodné 

tělesné vlastnosti. Jedná se o druhotný termín, jenž nemusí znamenat nutně verifikaci nebo 

identifikaci. [24] 

Verifikace (ověřování) je proces, při němž dochází k ověření identity osoby 

systémem, jemuž je od začátku předložena ověřovaná identita. Při tomto procesu dochází 

k porovnání nasnímaného biometrického vzorku a referenční šablony. Verifikace je také 

nazývána porovnání  1 : 1 (při verifikaci může dojít k porovnávání  1 ku několika, jestliže je 

k identitě přirovnáno více šablon). [8,21,24] 

Identifikace je nazýván proces, při němž dojde k porovnání sejmutého biometrického 

vzorku se všemi referenčními šablonami v databázi. Identifikace se též označuje jako 

porovnání 1 : N nebo 1 ku mnoha. Tento proces je časově náročnější než verifikace a je 

závislý na velikosti databáze. [8,21,24] 

Autentizace při tomto procesu dochází k potvrzení hodnověrnosti identity dané osoby 

a přidělení statusu např. „oprávněný“ nebo „neoprávněný“, k němuž se pojí předem stanovená 

práva. Autentizace může probíhat jak při identifikaci, tak verifikaci. [8,21,24] 

 

 Při automatizovaném zpracování biometrických charakteristických rysů se setkáváme 

se čtyřmi základními pojmy, které jsou pro ně společné. Postupný proces změn od jednoho 

pojmu k druhému je znázorněn na Obrázku 1. 
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Biometrický vzorek je zobrazení ve vnějším světě způsobené anatomicko-fyziologickými 

charakteristikami nebo projevy chování jedince. 

Biometrické charakteristiky jsou měřitelné údaje biometrického vzorku jakoukoliv měřící 

metodou. 

Biometrické markanta je část biometrických charakteristik využitelných k verifikaci nebo 

identifikaci osoby. 

Biometrická šablona je výsledek procesu vhodného zpracování biometrického vzorku pro 

identifikační nebo verifikační účely. Je to minimální množina markant, která má dostatečnou 

entropii pro verifikační a identifikační účely. [21] 

 

 
Obrázek 1: Základní filosofie porovnání je založena podobenství biometrických šablon [21] 

 

4.2 Biometrický systém 

 Biometrické systémy rozlišujeme na přístupové (komerční) biometrické systémy a na 

forenzní biometrické systémy. U forenzních systémů se klade velký důraz na spolehlivost 

systému a na vyloučení možné chyby. Dalším rozdílem oproti přístupovým systémům je, že 

se vždy ukládají mimo šablon i neupravované biometrické vzorky pro případ nutnosti 

předložení jako důkazního materiálu. U těchto systémů převládá identifikační proces nad 
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verifikačním, kdy závěrečnou fázi rozhodování zhodnocuje člověk, zda identifikační proces 

proběhl zcela korektně a jde skutečně o identifikovanou osobu. [21] 

 Přístupové systémy jsou oproti forenzním zcela automatizované. U přístupových 

biometrických systémů hraje důležitou roli potřebný čas autentizace, proto u nich převládá 

verifikační proces nad identifikačním. Nedochází k ukládání biometrických vzorků z důvodu 

zvýšení nutné kapacity paměťových medií, navíc by tyto biometrické vzorky bylo potřeba 

chránit, neboť se považují za osobní údaje. [21] 

 Norma definuje biometrický systém jako: automatizovaný systém schopný zachytit 

biometrická senzorová data uživatele, extrahovat data charakteristik z těchto zpracovaných 

získaných dat, porovnat zpracovaná data charakteristik s daty obsaženými v jedné nebo více 

biometrických šablonách, rozhodnout do jaké míry se shodují a indikovat, zda bylo nebo 

nebylo dosaženo identifikace nebo ověření identity.2. Tyto systémy pracují na různých 

technologiích, fyzikálních principech, algoritmech a na biometrických charakteristických 

rysech, i přesto si nesou společné prvky, principy a postupy. Všechny systémy lze popsat 

obecným systémem nebo je popsat z pohledu procesu práce s biometrickým systémem.  

 

 Obecný systém, který je zobrazen na obrázku 2 a  je tvořen strukturou subsystémů, 

kdy každý subsystém plní určitou funkci: 

 

                                                 
2 ČSN ISO/IEC 19794: Informační technologie – Formáty výměny biometrických dat – Část 1: Struktura, 2008, 

Český normalizační institut str.5 
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Obrázek 2: Struktura obecného biometrického systému [6] 

 

Zachycení dat:  Senzor sejme předložený biometrický charakteristický rys a předává 

ho v podobě biometrického vzorku na výstup senzoru. [6,8] 

Komunikace: Tento subsystém přenáší biometrické vzorky, charakteristiky a šablony 

mezi ostatními subsystémy. Při těchto přenosech může dojít k znehodnocení v důsledku 

šumu, během procesu komprese či expanze nebo úmyslným zásahem, proto je potřeba chránit 

přenosové cesty a zaručit autenticitu, integritu a důvěrnost biometrických dat. [6,8,21] 

Zpracování signálu: Z biometrického vzorku se získávají matematickými postupy 

a algoritmy charakteristiky, ze kterých se tvoří referenční šablona. V tomto subsystému je 

zařazena kontrola kvality vzorku, která s určitou pravděpodobností zaručí, že charakteristiky 
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centrální databáze. [6,8] 
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porovnávané charakteristiky a šablony. Při procesu verifikace dochází k porovnání s jednou 

šablonou (může jich být i několik), a to vede ke skóre podobnosti. Při identifikaci je 
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porovnávána charakteristika se všemi nebo jenom s určitou množinou šablon, čímž je 

vytvořen soubor skóre podobnosti. [6,8] 

Rozhodování: Rozhodování probíhá na základě skóre porovnání. Způsob rozhodnutí 

závisí na tom, zda jde o verifikaci nebo identifikaci. U verifikace dochází k prohlášení 

identity jako hodnověrné, jestliže skóre podobnosti přesáhne práh citlivosti. Při identifikaci, 

jestliže dojde k přesažení prahu citlivosti, je šablona přiřazena na seznam možných kandidátů, 

z něhož je identita osoby vybraná na základě nejvyšší hodnoty skóre podobnosti. Politika 

rozhodování může umožnit nebo vyžadovat více porovnání, než je rozhodnuto o verifikaci 

nebo identifikaci. [6,8,21] 

 

 Z pohledu procesu práce s biometrickým systémem, lze tento rozdělit do posloupnosti 

kroků, které jsou společné pro všechny: 

 

 První měření biometrického vzorku senzorem: Většinou jde o první konfrontaci 

uživatele s biometrickým systémem, proto je důležité, aby tato konfrontace byla pod 

dohledem zkušeného pracovníka, který dohlédne na korektní průběh prvního měření 

a popřípadě uživateli poradí co a jak. První měřením se získává referenční šablona, podle níž 

se bude v budoucnu ověřovat nebo vyhledávat identita uživatele, proto je nezbytné, aby 

uživatel vhodně postupoval a byl mu sejmut kvalitní biometrický vzorek. Pokud dojde 

k opětovnému sejmutí nekvalitního vzorku nebo není vzorek možno sejmout, musí být 

uživatel zařazen do zvláštní evidence, kam spadají i uživatelé, kterým ze zdravotních důvodů 

nelze sejmout biometrickou vlastnost. [6,8,21,22] 

 Vytvoření referenční šablony: Některé biometrické technologie vyžadují vytvoření 

více šablon, obvykle 3 až 5. Po sejmutí kvalitního vzorku se odfiltrují nežádoucí vlivy (např. 

šumění), nepotřebné a nadbytečné informace. Dochází k extrakci biometrických markant 

a vytvoření referenční šablony. Tyto procesy jsou ztrátové a dochází ke kompresi dat, což má 

za následek, že nelze opětovně vytvořit biometrickou vlastnost ze šablony. [6,8,21,22] 

Uložení referenčních šablon: V podstatě se nám nabízejí čtyři možnosti uložení: 

do centrální databáze, na token, do čtečky biometrických vlastností nebo libovolná 

kombinace. Uložením referenčních šablon do centrální databáze získáme jednoduchou správu 

systému, můžeme jednoduše z jednoho místa měnit nastavení oprávnění všech uživatelů. 

Nevýhodou je nutná ochrana komunikačního prostředí mezi centrální databází a čtecím 

zařízením před útoky. V případě výpadku sítě z jakéhokoliv důvodu ztrácíme celý systém 
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vstupu do objektu nebo jednotlivých zón. Při uložení do čtecích zařízení dochází k rychle 

interakci při autentizaci, čtecí zařízení systému pracují nezávisle na sobě a při poruše jednoho 

neovlivní čtečka ostatní. Nevýhodou tohoto řešení je omezená paměťová kapacita a nutnost 

jednotlivého zápisu, aktualizace, nahrání zálohy a nastavení každého zařízení zvlášť. 

Při uložení na token dochází k dvoufaktorové autentizaci, tudíž ke zvýšení bezpečnosti. Navíc 

dochází k odstranění předchozích nevýhod, ale na úkor ceny a zvýšení složitosti systému. 

Poslední možností volby úložiště je kombinace způsobů uložení. To se provádí tam, kde je 

potřeba zaručit funkčnost a spolehlivost systému za všech okolností. U všech je však společná 

potřeba chránit šablony pomocí kryptografických metod, aby nemohly být snadno zneužitelné 

útočníkem. [6,8,21,22] 

Autentizační vzorek: Biometrické systémy jsou využívány na různých místech 

za různých podmínek, což zhoršuje spolehlivost a výkonnost systému, proto by měly být 

vytvořeny v místě autentizace podobné podmínky jako při vytváření referenční šablony. 

Dalším aspektem, který může neblaze ovlivnit správný chod systému je špatná kvalita vzorku 

při opětovném snímání uživatele. Při prvním snímání byli obvykle vedeni zkušenými 

pracovníky, nyní musí sami postupovat správně, aby se dosáhlo dobré kvality. Nevýhodou je, 

že uživatel nemá při snímání náhled na sejmutý vzorek. [6,8,21,22] 

Zpracování vzorku: Nový vzorek zpracovává stejný algoritmus jako při procesu 

vytvoření šablony a vyextrahuje biometrické markanty potřebné k porovnání. Obvykle je 

k dispozici pouze jedno sejmutí, proto může dojít ke zhoršení kvality nebo menšímu množství 

biometrických charakteristik, proto je vhodné, aby systém zkontroloval kvalitu sejmutého 

vzorku a v případě špatné kvality vyzval uživatele k novému sejmutí. [6,8,21,22] 

 Srovnání: Po zpracování vzorku na biometrickou markantu dojde k porovnání 

s databází šablon. Počet porovnání je závislý na využité biometrické technologii, a zda jde 

o verifikaci či identifikaci. [6,8,21,22] 

 Rozhodování: Posledním krokem je rozhodnutí „ano“ či „ne“ na základě stanoveného 

prahu citlivosti. Nastavení hodnoty prahu citlivosti určuje, na jakou nejnižší míru musí být 

biometrická markanta shodná s referenční šablonou, aby systém verifikoval uživatele, anebo 

ho zařadil na kandidátskou listinu a následně prostřednictvím nejvyššího skóre podobnosti 

identifikoval. [6,8,21,22] 
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4.3 Spolehlivost biometrického systému 

 V předchozí kapitole jsem popsal strukturu obecného biometrického systému a jak 

pracuje. Je důležité si uvědomit, že z podstaty technologického provedení systém nemůže 

při autentizaci osobu na 100 % verifikovat nebo identifikovat. Jestliže dojde k tomu, že skóre 

podobnosti dosáhne 100 % při autentizaci jde téměř jistě o útok na systém, protože počet 

faktorů, které autentizaci ovlivňují je vysoký a je vysoce nepravděpodobné, že by tatáž osoba 

dosáhla naprosto shodných výsledků. 

 Rozhodnutí závisí na míře ztotožnění biometrického vzorku a šablony, která je 

vyjádřena porovnáním skórem podobnosti a prahové hodnoty T. Obě tyto hodnoty leží 

v intervalu <0;100>. Při porovnání dochází ke dvěma výsledkům: [8] 

 

a) jestliže Ts ≥ je osoba přijmuta, 

b) jestliže Ts < je osoba zamítnuta. 

 

 

 
Obrázek 3: Oblast přijetí a odmítnutí v závislosti na prahu citlivosti (T) [8] 

 

Na základě těchto porovnání může systém dojít ke čtyřem závěrům: 

1) správné přijetí – oprávněnou osobu přijme jako oprávněnou, 

2) správné odmítnutí – neoprávněnou osobu zamítne jako neoprávněnou, 

3) chybné přijetí – neoprávněnou osobu přijme jako oprávněnou (chyba II. typu), 

4) chybné odmítnutí – oprávněnou osobu zamítne jako neoprávněnou (chybu I. typu). 

 

3. a 4. stav jsou negativní a nežádoucí jevy, které slouží k hodnocení spolehlivosti 

a bezpečnosti biometrických systémů. Vyjadřují se jako míra chybného přijetí a míra 

chybného odmítnutí. Míry jsou velmi důležité k hodnocení výkonnosti systému a spolu 

s koeficientem vyrovnané chyby, dobou zápisu šablony a dobou ověření slouží jako ukazatelé 

při porovnávání jednotlivých systémů. Obrázek 4 ukazuje rozdělení ztotožnění oprávněných 

a neoprávněných uživatelů 

100 % 0 % T 

⇒≥ Ts osoba přijata ⇒< Ts osoba zamítnuta 
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Obrázek 4: Základní histogram rozdělení ztotožnění oprávněných a neoprávněných uživatelů [21] 

 

Míra chybného přijetí označována jako FAR (False Acceptance Rate) se stanovuje jako 

podíl zaznamenaných transakcích provedených s nulovým úsilím útočníka, které byly chybně 

přijaty3. Je to vyjádření pravděpodobnosti, že systém dojde k chybnému závěru 

a neoprávněnou osobu přijme jako oprávněnou. FAR se stanoví: [7,21] 
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kde: 

NFA – počet chybných přijetí. 

NIIA – počet pokusů neoprávněných osob o identifikaci. 

NIVA – počet pokusů neoprávněných osob o verifikaci. 

 

Hodnota FAR je důležitá z pohledu bezpečnosti, protože značí s jakou pravděpodobností 

může dojít k bezpečnostnímu incidentu bez vynaložení prostředků útočníkem.  

 

                                                 
3 ČSN ISO/IEC 19795 Informační technologie – Testování a hodnocení výkonnosti biometrik – Část 1: Principy 
a základní struktura, 2008, Český normalizační institut, str. 31 
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Míra chybného zamítnutí označovaná jako FRR (False Rejection Rate) se stanovuje 

jako podíl zaznamenaných oprávněných transakcí, které byly chybně zamítnuty4. Vyjadřuje 

pravděpodobnost, že oprávněnou osobu systém zamítne jako neoprávněnou. Stanovuje se 

následovně podle: [7,21] 

 

EIA

FR

N

N
FRR =  nebo 

EVA

FRA

N

N
FRR =         (2) 

 

kde: 

NFR – počet chybných přijetí. 

NEIA – počet pokusů neoprávněných osob o identifikaci. 

NEVA – počet pokusů neoprávněných osob o verifikaci. 

 

FRR nemá tak velký vliv na bezpečnostní hledisko jako FAR, ale je uživatelsky nežádoucí. 

Dochází ke ztrátě důvěry v biometrický systém uživateli, kteří jsou donuceni podrobit se 

opětovnému snímání biometrické vlastnosti. 

 

Míra selhání snímání je označována jako FTA (Failure To Acquire) je podíl verifikačních či 

identifikačních pokusů, u kterých systém selže při snímání či lokalizaci vzorku s dostatečnou 

kvalitou5. Tato hodnota zahrnuje pokusy, při nichž nedošlo k autentizaci oprávněné osoby 

z důvodu, jestliže nemůže být sejmuta nebo dočasně předložena biometrická vlastnost (např. 

nemoc), jestliže algoritmem nebudou stanoveny biometrické charakteristiky ze vzorku, 

a jestliže biometrická charakteristika nedosahuje požadované kvality. Tato hodnota vypovídá 

o vhodnosti senzoru pro snímání dané biometrické vlastnosti. [7] 

 

Míra selhání registrace je označována jako FTE (Failure To Enroll) je podíl populace, 

pro kterou systém selže při kompletaci procesu registrace6. V této hodnotě jsou zahrnuti lidé, 

kteří z důvodu nemožnosti předložení biometrické vlastnosti nebo ti, kteří nemají dostatečnou 

kvalitu vzorků při zápisu a nemohou být registrováni. [7] 

 

                                                 
4 Tamtéž str. 31 
5 Tamtéž str. 30 
6 Tamtéž str. 29 
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Míra chybné neshody označována jako FNMR (False Non-Match Rate) je podíl vzorků 

získaných z pokusů oprávněných uživatelů, které jsou chybně deklarovány jako neshodné se 

šablonou stejné vlastnosti od stejného uživatele, poskytnuvšího vzorek.7  

 

Míra chybné shody označována jako FMR (False Match Rate), je podíl vzorků získaných 

z pokusů neoprávněných uživatelů, které jsou chybně deklarovány jako shodné se šablonou 

jiné vlastnosti od jiného uživatele, poskytnuvšího vzorek.  

 

 Tyto dvě hodnoty se podobají hodnotám FAR a FRR, ale nejsou do nich zahrnuty 

hodnoty vycházející z nemožnosti těch lidí, co se nemůžou zaregistrovat do systému (FTE), 

nebo těch, jejichž biometrická vlastnost nemohla být sejmuta (FTA). Hodnoty FTA a FTE 

ovlivňují jejich vypovídací hodnotu, kdy FTA zvyšuje hodnotu FRR a FAR snižuje a u FTE 

je to zcela naopak. [8,21] 

 

 Míra vyrovnání chyb (obr.5) je označována jako EER (Equal Error Rate) a vyjadřuje 

hodnotu prahu citlivosti, při které bude míra chybné shody a neshody rovna, takže bude 

na základě chybného závěru chybně přijat a odmítnut stejný počet lidí. To umožňuje 

nastavení prahu citlivosti podle požadavků. [7,8,21] 

 Míra vyrovnání chyb slouží k porovnání jednotlivých systémů, kdy slouží jako 

ukazatel přesnosti. Porovnání samo o osobě však není jednoduchou záležitostí. Výrobci často 

demonstrují nejlepší dosažené výsledky, ale již neuvádějí jak k nim dospěli. To má 

za následek, že hodnota EER se pohybuje v dokumentaci kolem 1 % a ve skutečnosti to může 

být více než 10 násobně.[7,8,21,22] 

 

                                                 
7 Tamtéž str. 30 
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Obrázek 5: Reálná biometrická aplikace [8] 

 

4.4 Vybrané biometrické technologie 

V dnešní době je komerčně využíváno přibližně 10 biometrických technologií a další 

jsou ve vývoji a výzkumu. Vybral jsem si tři technologie, u nichž popíši jak fungují, jejich 

slabé stránky a jejich využití.  

 

4.4.1 Rozpoznávání podle otisku prstů 

Technologie rozpoznávání podle otisku prstů je jedna z nejpropracovanějších 

a v automatizované podobě nejstarší, což vycházelo z kriminalistických potřeb. Rozsah 

kriminalistických databází otisků prstů neustále rostl a vyhledávání v nich bylo závislé 

na počtu lidí, kteří ji prohledávali. Prohledání databáze trvala několik dní. Přechod mezi 

manuálním a automatizovaným vyhledáváním podstatně usnadnil kriminalistům činnost 

a zrychlil řešení kriminálních činů. 

 Podstata této technologie spočívá na tom, že téměř všichni lidé mají na bříškách prstů 

obrazce tvořené papilárními liniemi (vyvýšené reliéfy kůže vysoké 0,1 až 0,4 mm, o šířce 0,2 

až 0,5 mm). Obrazce jsou tvořeny základními markanty (krátká linie, začátek a konec, háček, 

můstek, křížení, zdvojení, posunutí, dvojitá vidlice, trojitá vidlice, tečka, očko, ostrůvek, 

ostrůvek s čárkou, uzavřená smyčka a speciální markanty), které dávají vysokou míru 

entropie a zaručují vysokou spolehlivost identifikace. 

 Proces autentizace podle otisku prstu lze shrnout do tří fází: 

1) sejmutí biometrického vzorku, 

2) zpracování biometrického vzorku a extrakce biometrických markant, 

12,5 

20 

17,5 

15 

10 

  7,5 

  5 

  2,5 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ERR 

Falešné 
odmítnutí (FRR) 

Falešné přijetí 
(FAR) 

Th – práh citlivosti 

Th 

Pr
oc

en
to

 c
hy

b 
FA

R
, F

R
R

 



 19  

3) vyhodnocení. [21] 

 

Sejmutí biometrického vzorku je prováděno senzory, které pracují na různých 

fyzikálních principech. Jednotlivé druhy senzorů mají oproti druhým výhody a nevýhody 

pocházející ze způsobu a fyzikálního principu snímání otisku. Krom toho je nežádoucně 

ovlivňováno snímání biometrického vzorku psychickým a fyzickým stavem člověka, 

technický stavem senzoru a okolním prostředí. Senzory lze rozdělit podle toho, na jakém 

fyzikálním principu pracují: 

  

Optický: Digitalizace otisků prstu u kontaktních optických senzorů je provedena 

prostřednictvím ozáření povrchu bříška prstu přiloženého k ochrannému sklu senzoru 

a snímání zpětného odrazu světla. Intenzita odraženého světla je závislá na tom, zda se 

odrazila od hřebenu linie nebo brázdy. [8,21,22,24] 

Velikost senzoru je oproti ostatním větší a jeho minimalizace je obtížná. Autentizaci 

uživatelů může neblaze ovlivnit čistota ochranného skla, na kterém mohou ulpět otisky prstů 

z předchozích autentizací. Lze je oklamat jednoduchým falzifikátem, jestliže není součástí 

technologie detekce živosti. 

 Bezkontaktní optické senzory snímají otisk prstu ze vzdálenosti 3 až 5cm, čímž 

nedochází k znečištění senzoru a nelze ho oklamat jednoduchým napodobením papilárních 

linií např. průhledná fólie s otiskem prstu. [8,21,22,24] 

 

Kapacitní: Kapacitní senzor se skládá z pole miniaturních navzájem izolovaných 

vodivých ploch. Při přiložení prstu na vodivé pole dojde k propojení jednotlivých ploch 

papilárními liniemi a brázdy se chovají jako izolanty. Obrazec se vykreslí na základě napětí 

a úbytku kapacity. [8,21,22,24] 

Tyto senzory jsou velmi náchylné na elektromagnetický šum a jsou citlivé 

na znečištění pokožky. Také suchá nebo mokrá pokožka neposkytuje dostatečně kvalitní 

biometrický vzorek. Velkou výhodou je možnost miniaturizace a umístění senzoru např. 

na bankovní kartu. [8,21,22,24] 

 

Elektrooptický: Tyto senzory se skládají z několika vrstev. Dotyková první vrstva je 

polymer, který při dotyku lidské kůže emituje světlo a to je následně zpracováno fotodiodami 

na elektrický signál, ze kterého je zpracován obraz papilárních linií. [8] 
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Tlakový: Senzor je tvořen ze tří vrstev, kdy mezi dvě vodivé vrstvy, přičemž dotyková 

vrstva je elastická, je vložen nevodivý gel. Při přiložení prstu dochází k tlaku na elastickou 

vrstvu a nevodivý gel a dochází k propojení vodivých vrstev. V místě, kde jsou na bříšku 

papilární linie, dochází k většímu tlaku, než tam kde jsou brázdy, čímž dochází k digitalizaci 

otisku prstu. Tato technologie není citlivá na mokré nebo suché prostředí. [8,21,22,24] 

 

Termický: Pyroelektrická buňka senzoru snímá tepelné záření lidského těla při přejetí 

prstu přes senzor. Papilární linie vyzařují vyšší intenzitu tepelného záření oproti brázdám, 

čímž senzor může vykreslit papilární obrazec prstu. Tím že senzor snímá tepelné záření, 

dochází k vyloučení některých pokusů o autentizaci falzifikátem. [8,21,22,24] 

 

Ultrazvukový: Senzor se skládá z vysílače a přijímače, kdy obě části senzoru rotují 

kolem osy prstu. Vysílač vysílá krátké impulzy, které se odráží od prstu, kde se deformují 

v závislosti na tom, zda se odrazí od brázdy či linie. Impulzy pronikají až pod kůži, takže 

lehce mohou odhalit falzifikáty. [8] 

 

Po sejmutí biometrického vzorku senzorem dochází k předzpracování a následné 

extrakci biometrických markant. Při předzpracováním vzorku dochází k odstranění 

nežádoucích vlivů, které nemají požadovanou informační hodnotu (jizvy, nečitelné 

a nekvalitní oblasti ….). Po odstranění nežádoucích vlivů dochází k vyrovnání barevných 

odstínů a ztenčení papilárních linií do velikosti jednoho pixelu. [8,21,22,24] 

Po předzpracování biometrického vzorku dochází k vyhledání a extrakci markant. 

Vyhledávají se pouze nejjednodušší markanty – ukončení a dvojitá vidlice, všechny ostatní 

jsou kombinací těchto dvou. Každý nalezený markant je definován svou polohou, typem 

a gradientem. Výsledná extrakce je porovnána se šablonou a výsledkem je skóre podobnosti. 

[8,21,22,24] 

Velkou výhodou rozpoznávání podle otisku prstů je obrovský potencionál jejího 

využití, což se projevuje na implementaci do různorodých technologií (telefony, notebooky, 

pouzdra na pistoli …), čemuž napomáhá možnost různého způsobu snímání. Určitou 

nevýhodou může u rozpoznávání podle otisku prstu být asociace na kriminální činnost. 

Mnohem podstatnější nevýhodou může být „jednoduchost“ snímání některých senzorů 
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(na vytvoření jednoduchého systému stačí kvalitní skener a počítač) a z toho vyplívající 

možnosti předložení falzifikátu otisku prstu (vytisknutý otisk na fólii). 

 

Popis biometrické technologie u notebooku IBM ThinkPad T43 

 Notebook ThinkPad T43 od firmy IBM je notebook starší série. Byl navrhován 

pro uživatele, kteří potřebují bezpečný, spolehlivý a výkonný notebook na práci. Software 

od výrobce umožňuje zabezpečit notebooku proti nežádoucí manipulaci s daty, 

neoprávněnému přístupu do operačního systému nebo BIOSu a šifrování disku. Při autentizaci 

máte možnost zvolit si metodu autentizace mezi heslem nebo biometrií. V notebooku je 

implementována čtečka otisku prstů a pracuje jako kapacitní snímač.  

 Software umožňuje uchovat v paměti 21 šablon. Registrace probíhá sejmutím tří 

vzorků jednoho prstu, z nichž jsou vyextrahovány biometrické charakteristiky. Šablona se 

skládá z průměru biometrických charakteristik. V případě, že odchylka od průměru alespoň 

jednoho ze tří vzorků je přes mezní hodnotu není šablona přijata (Příloha 1/4) a proces 

registrace se vrátí na počátek.  

 Biometrický systém hlídá natočení prstu při přejetí prstu přes senzor, a jestliže dojde 

k velkému odchýlení od osy senzoru, upozorní na to uživatele a vyzve ho k novému předání 

biometrické informace (příloha č. 1/2). 

 Z vlastní zkušenosti posuzuji tento systém jako velmi zdařilý. Umožňuje mi zvolit 

silné přihlašovací heslo, aniž by to pro mě bylo uživatelsky nepříjemné a zdlouhavé. Senzor 

převážně akceptuje otisk při prvním pokusu o autentizaci a doba autentizace trvá kolem 3 

sekund. 

 

4.4.2 Rozpoznávání podle tváře 

 Rozpoznávání podle tváře v sobě nese velký potencionál, co se týče nasazení 

v bezpečnosti, proto je v současnosti jednou z nejvíce zkoumaných biometrických metod, 

čemuž napomáhá rozvoj výpočetní techniky a videotechniky. Automatizovaná metoda 

spočívá na dvou důležitých etapách. První etapou je detekce a lokalizace tváře a druhá etapa 

spočívá v nalezení biometrických charakteristik a jejich extrakce. [8,21,22,24] 

 Při detekci a lokalizaci tváře je potřeba vzít v potaz za jakých podmínek bude proces 

fungovat. Je velký rozdíl zda bude tvář vyhledávána v jednolitém pozadí, určitém koridoru 

nebo průchodu či v dynamickém prostředí, kde se může vyskytovat více osob. Mezi další 

vlivy, které ovlivňují detekci obličeje, může být osvětlení, orientace, pozice obličeje a další. 
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To lze řešit detekcí obličeje na základě expertních znalostí nebo strojového učení. 

[8,21,22,24] 

 Metod pro rozpoznávání podle tváře je několik, ale lze je zařadit do jedné ze dvou 

skupin. První skupinou jsou algoritmy měřicí charakteristické rysy ve tváři jako je nos, ústa, 

oči a jiné. Příkladem této skupiny může být metoda EBGM, která určí na tváři uzlové body 

a propojením vytvoří síťovanou strukturu obličeje. [24] 

 Druhou skupinou jsou tzv. eigenfaces (vlastní obličej), které využívají neuronové sítě 

s její vlastností, že se sama učí. Do této skupiny patří metody PCA (Principál Component 

Analysis) a LDA (Linear Discriminant Analysis). U PCA jde o učení bez učitele a eigenfaces 

se získávají z množiny normalizovaných tváří, bez ohledu na to komu tvář patří. Tváře se 

převedou na vektory, kdy každý prvek vektoru vyjadřuje intenzitu obrazového bodu. 

Z vektorů se vypočítá průměrný vektor a následně z kovariační matice jsou stanoveny vlastní 

čísla a vektory. Na základě vlastních čísel se určuje, jak moc je vlastní vektor vypovídající 

pro danou množinu tváří, a množství vlastních vektorů se redukuje jen na stanovený počet n 

vlastních čísel, těch nejcharakterističtějších. Při porovnání dvou tváří se převedou do množiny 

vlastních vektorů, a tím získáme dva vektory o n prvcích. Podobnost určuje vzdálenost těchto 

dvou vektorů. Eigenfaces lze přirovnat k policejním databázím, kdy je výsledný obličej složen 

z prvků různých množin. [8,21,22,24,30] 

 LDA pracuje na podobném principu jako předchozí PCA. Rozdíl spočívá v tom, že 

LDA je metoda využívající učení s učitelem a je vždy známa identita každé tváře v množině.  

V podstatě jde o minimalizaci vnitrotřídní variability a maximalizaci mezitřídní pro co 

nejspolehlivější určení identity. [8] 

 Tyto technologie pracují buď jako 2D, 3D nebo termosnímky, a patří mezi nejlépe 

přijímané biometriky, protože v uživateli to nevyvolává žádné negativní asociace. Navíc 

ukládaná data v databázi šablony neobsahují žádná tajemství, neboť zobrazení tváře nenese 

žádné skryté tajemství. Spolehlivost systému je vysoce závislá na okolních podmínkách 

a  na času, který uběhne od sejmutí šablony. Systém neblaze ovlivní brýle, různé módní 

doplňky, růst vlasů a vousů a světelné podmínky.  

 Problém nastává v případě, jestliže by někdo chtěl obejít falzifikací biometriky  

systém. Technologie 2D rozpoznávání pracuje s obrazem našeho obličeje jako s fotografií, a 

tudíž není problém ji při vytisknutí 1 : 1 za obličej zaměnit. 3D technologie snímají naši tvář 

z více pohledů, proto fotka nebude fungovat, ale lze ji zaměnit za bystu. Proto je potřeba 

zavést kontrolní mechanismus detekci živosti. Spolehlivou ochranu poskytuje snímání tváře, 
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krom obyčejné kamery, termokamerou, která určí, zda se jedná o neživý falzifikát. 

Termokameru lze obejít sofistikovanými prostředky, ale již je to mnohem náročnější, než si 

doma vytisknout fotografii.  Další možností detekce živosti je požadavek určité mimiky 

obličeje nebo pohybu v obličeji při snímání, např. úsměv. 

 

4.4.3 Rozpoznávání podle dynamiky stisku kláves 

 Technologie biometriky dynamiky stisku kláves má své počátky již za druhé světové 

války, kdy se s ní ověřovala identita agenta posílajícího zprávu. V současnosti tato metoda 

nabyla na významu, jelikož s počítačem se setkáváme dennodenně. Biometrika dynamika 

stisku kláves ověřuje uživatele na základě způsobu psaní na klávesnici během přihlašování 

do systému (statické) nebo během práce s počítačem (kontinuální). [8,21,22] 

 Identita pisatele je dána časovými intervaly mezi stisknutím dvou po sobě jdoucích 

kláves, časem stisku klávesy a celkovou rychlostí psaní. V případě, že je k dispozici 

i speciální klávesnice, lze určit polohu prstu na klávese během psaní a síla úhozu. 

Při kontinuálním ověřováním pisatele je možno měřit frekvenci výskytu chyb. [8,21,22] 

 Mezi nejnovější způsob verifikace patří metoda tzv. n-graf, při níž se měří pouze časy 

mezi stiskem klávesy a stiskem následné n-té klávesy. Takže pokud si např. zvolíme, že n je 

rovno 3 (trigraf), bude měřen časový úsek od stisknutí prvního písmene do třetího, zároveň při 

stisku druhého písmene začne být měřen nový časový úsek od druhého písmene po čtvrté atd., 

než konec časového intervalu bude na posledním písmenu. Např. slovo „klávesa“, které je 

podle trigrafu rozloženo na množinu prvků následovně klá; láv; áve; ves; esa, kdy u každého 

prvku je změřen čas obvykle v milisekundách. Prvky jsou seřazeny sestupně podle 

výsledných časů. [8,21,22] 

Při získání biometrické šablony se poskytuje podobně. Akorát uživatel při registraci 

zadávání vybraného slova několikrát opakuje a jako šablona slouží průměr časů jednotlivých 

shodných prvků daného slova. Průměry jednotlivých prvků množiny jsou rovněž seřazeny 

sestupně podle času. Dochází k porovnání a určení celkového rozdílu pořadí prvků v množině 

obrázek 6, (neuspořádanost). Ze které se určí míra neuspořádanosti (skóre podobnosti) podle 

vzorce: 
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Kde: di je rozdíl pořadí jednotlivých prvků, 

 V je počet prvků v množině. 

 

 
Obrázek 6: Porovnání trigramů 

 

 Míra neuspořádanosti vychází v intervalu <0;1>, kdy čím se bude více blížit 

k jedničce, tím je skóre podobnosti nižší a jde o jiného uživatele. 

 

 Výhodou této metody je její nenáročnost na uživatele a prostředky, kdy se nainstaluje 

pouze program. Metoda je neinvazní a je dobře přijímána uživateli. Nevýhodou této metody 

jsou nároky na uživatele, u nichž se vyžaduje, aby psali pokud možno stejně nebo co 

nejpodobněji. To není problém u zkušených uživatelů, u kterých dochází k nepatrným 

změnám a mají už zažité své návyky, ale uživatelé píšící dvěma prsty můžou mít vysokou 

hodnotu FRR, a navíc prolomení programu napodobením uživatelova stylu psaní není 

náročný, narozdíl od zkušených pisatelů. [8,21] 

 

Popis biometrické technologie dynamiky stisku kláves BioPassword 

 BioPassword je aplikace, po jejímž nainstalování nahradí dosavadní průběh 

přihlašování. Aplikace funguje na principu měření času mezi úhozy a času stisknutí klávesy. 

Při prvním spuštěním aplikace vyžaduje založení administrativního účtu. Poté má 

administrátor možnosti nastavit parametry FAR, FRR a počet zadání přihlašovacího jména 

a hesla při registraci. Zobrazení grafického rozhraní je uvedeno v Příloze č. 2. 

 Jak bylo uvedeno výše, tato technologie je závislá na zkušenostech uživatele. Kdy 

jsem s dobrovolníky vyzkoušel obejít aplikaci napodobením způsobu psaní. Napodobení 

zkušeného uživatele bylo velmi obtížně a povedlo se to pouze 4 krát na nejnižší stupeň 
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zabezpečení. U pisatelů píšících dvěma prsty bylo napodobení mnohem jednoduší a 

k chybnému přijetí docházelo velmi často v závislosti na stupni zabezpečení.  

  

 Srovnávat různé biometrické systémy rozpoznávání není jednoduché a vyžaduje to 

dlouhodobý výzkum, který vede ke koeficientům jejich spolehlivosti a výkonnosti. Zde je 

neuvádím, protože by neměly seriozní vypovídací hodnotu. Koeficienty udávané výrobcem 

jsou obvykle měřené v laboratorních podmínkách profesionály a z marketingových důvodů 

uvádí nejlepší dosažené výsledky. Pro dosažení vypovídajících hodnot srovnatelných s jinými 

biometrickými systémy norma ČSN ISO/IEC 19795 uvádí nástroje, metodiku a postupy, jak 

provést měření.   

 Říci, který z výše uvedených systému je lepší, není zcela korektní. Systémy mají své 

pro i proti, ale a je důležité si uvědomit, k čemu systém má sloužit. Určité srovnání, na 

základě parametru obtěžování uživatele při snímání, přesnosti, dostupnosti a pořizovací ceny, 

uvádí tabulka 1. 

Tabulka 1: Srovnání vybraných biometrických metod [24] 
 

Metoda Komfort Přesnost Dostupnost Cena 

Otisk prstu 7 7 4 3 

Tvář 9 4 7 5 

Dynamika stisku kláves 4 1 2 1 
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5 Autentizace 

Při ochraně objektu se čím dál častěji využívají zautomatizované přístupové systémy, 

které vymezují okruh lidí, které vpustí do objektu. Mezi hlavní součásti těchto systému patří 

ta, která ověřuje věrohodnost identity osoby usilující o vstup do objektu nebo přístup 

k systému. Proces, na jehož základě ověří identitu osoby a poskytne ji určitá práva, se nazývá 

autentizace. Autentizace může probíhat na základě tří mechanismů k určení míry 

hodnověrnosti identity vstupujícího. Tyto mechanismy určují identitu tím:  

1) co člověk zná, 

2) co člověk vlastní, 

3) a čím člověk je. 

 

Na základě míry hodnověrnosti autentizace norma ČSN EN 50133-1 klasifikuje 4 

třídy, které reprezentují hodnověrnost, že se skutečně jedná o osobu přijatou systémem. 

Při klasifikaci se bere v potaz riziko prozrazení oprávnění bez ztráty zachování možnosti 

vlastní autentizace: 

a) Třída identifikace 0 – žádná přímá identifikace – osoba se neprokazuje a je vpuštěna 

pouze na základě požadavku (tlačítko, senzor ...), 

b) Třída identifikace 1 – informace uložené v paměti (osobní identifikační čísla, čárové 

kódy, hesla …), 

c) Třída identifikace 2 – identifikační prvek nebo biometrie (tokeny, fyzické klíče, otisky 

prstů …), 

d) Třída identifikace 3 – identifikační prvek nebo biometrie spolu s informací uloženou 

v paměti (vícefaktorová autentizace). [5] 

 

5.1 Autentizace znalostí 

Zde osoba prokazuje svou identitu prostřednictvím znalosti, kterou by měla znát pouze 

ona, a tím zvýšit hodnověrnost svého tvrzení o identitě. Forma předkládané znalosti může mít 

podobu hesla, PINu, postupu, pass fráze nebo kombinací uživatelského jména v systému 

a hesla. 

Autentizace znalostí je jednou z dosud nejpoužívanějších forem autentizace. Vychází 

to ze své jednoduchosti, malých finančních nároků na zavedení systému a jeho spravování. 

Tato metoda autentizace poskytuje velmi malou úroveň bezpečnosti a to kvůli možnosti 
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vypozorování, vylákáním, útokem hrubou silou, slovníkovým útokem nebo zapomenutím 

hesla. 

 Udržení hesla ve stavu dostatečné bezpečnosti klade nároky na prokazující se osobu 

a na správce systému. Správce má dvě možnosti, a to: nechat výběr hesla na osobě, nebo ji 

vygenerovat heslo. Při volbě hesla osobou hrozí, že si bude volit hesla, která si lehce 

zapamatuje, ale budou náchylná na prolomení. V opačném případě hrozí, že heslo bude silné, 

ale osoba ho zapomene nebo si jej někam poznamená. Při volbě silného hesla by se měly 

dodržovat zásady, které zaručí určitou bezpečnost i proti útokům hrubou silou, a to: 

[19,20,23] 

 

a) délka osm a více znaků, 

b) nemělo by to být běžné slovo nebo fráze, 

c) nemá žádnou spojitost s dotyčnou osobou, 

d) obsahuje velká i malá písmena, číslice a speciální znaky, 

e) heslo není nikde napsáno, 

f) dochází k pravidelné obměně, 

g) přednost má větší variabilita znaků před délkou. 

 

Útočník, který pro dosažení vstupu do systému prolomením hesla použije hrubou sílu 

nebo slovníkový útok, je odkázán svým úspěchem na sílu hesla. Principem útoku hrubou silou 

je, že postupně vyzkouší veškeré možné kombinace. Nejprve otestuje všechna samostatná 

písmena, číslice a speciální znaky, poté všechny dvojznakové kombinace, následně 

trojkombinace atd. Čas k prolomení je dán podílem výsledku vzorce 4 pro výpočet všech 

možných kombinací znaků a rychlostí počtu vyzkoušených hesel počítačem za sekundu. [23] 

 

npk =            (4)  

 

Kde k = počet všech možností, 

 p = počet znaků, 

 n = počet znaků v hesle. 

 

 Útočník má druhou možnost slovníkový útok. Tento útok využívá toho, že většina lidí 

si volí za heslo nějaké slovo, které si dobře zapamatují nebo jim je blízké, což dává prostor 
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pro využití slovníkového útoku. Slovníkový útok zkouší postupně zadávat slova daného 

jazyka načítaných ze souboru. Útok lze doplnit přidáváním čísel a permutacemi.[2,23] 

 

5.2 Autentizace předmětem 

Při autentizaci předmětem jde o prokázání identity vlastnictvím předmětu, který má 

osoba u sebe. Jednotlivé předměty by měly být jedinečné a přiřazené ke konkrétní osobě. 

Nosič musí splňovat základní předpoklady, jako je velmi obtížná padělatelnost, spolehlivá 

verifikace, mechanická odolnost a trvanlivost, bezpečná komunikace mezi nosičem a čtecím 

zařízením.  Jedinečnosti je dosaženo buď fyzickou vlastností (elektrický odpor, elektrická 

kapacita …), nebo obsaženými daty. 

Jako tokeny se nejčastěji používají karty o rozměrech danými mezinárodními normami 

(54x85,5x0,8). Nejjednodušším typem jsou karty s magnetickým pruhem. Nosičem informace 

a jedinečnosti je magnetický proužek, který nese informace sloužící k verifikaci. Tento 

způsob je již na ústupu, jelikož neposkytuje dostatečnou ochranu proti přečtení informací 

a vytvoření kopie karty. Navíc dochází k rychlému opotřebení karty. [18,19] 

Jiným druhem karty je čipová karta. Čipové karty mohou sloužit pouze jako paměťové 

a předávat informaci, a nebo mohou komunikovat se čtecím zařízením a zpracovávat data. 

Podle způsobu čtení komunikace lze čipové karty rozdělit na dotykové a bezdotykové. 

Pro dotykové karty je potřeba přímý kontakt se čtecím zařízením. Bezdotykové karty fungují 

na přenosu radiového nízkofrekvenčního signálu mezi kartou a čtecím zařízením. Tento 

způsob je pro uživatele příjemnější a pohodlnější, nemusí vyndavat kartu, např. z peněženky. 

Nevýhodou je, že komunikace může být napadena nebo monitorována útočníkem bez vědomí 

uživatele. [3, 18,19,28] 

 Dalším předmětem sloužícím jako token je autentizační kalkulátor, jehož činnost je 

založena na sdílení tajemství nebo synchronizovaných hodinách mezi kalkulátorem 

a systémem. Uživatel komunikuje s kalkulátorem prostřednictvím alfanumerické klávesnice, 

k dispozici jsou i kalkulátory, které komunikují prostřednictvím infraportu nebo přímo 

s počítačem. [18,19] 

V rámci komunikace mezi čtecím zařízením a identifikačním tokenem je lze 

klasifikovat na tokeny: 

a) paměťové – obsahují identifikační řetězec jednoznačně přiřazený konkrétní 

osobě (magnetické karty), 
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b) udržující heslo – pro vyslání identifikačního řetězce tokenem je potřeba 

zadat jednoduché heslo, 

c) s logikou – token je schopen zpracovávat příkazy a reagovat na ně, 

d) inteligentní – může komunikovat s uživatelem přes vlastní vstupní zařízení, 

může obsahovat časovou základnu atd.  

 

Velkou výhodou je, že ztráta tokenu je rychle zjistitelná a může být neprodleně 

zablokován. Může obsahovat více informací a může sloužit k prokázání do více systémů. Je 

obtížné ho padělat, a tím se zvyšuje bezpečnost. Nevýhodou je, že bezpečnost je závislá 

na složitosti tokenu a tudíž i na jeho ceně. Bez tokenu se nelze autentizovat do systému, 

a jestliže je token poškozen nebo nefunkční, lze to jen velmi špatně zjistit. [18,19,24] 

 

5.3 Biometrická autentizace 

Poslední způsob je autentizace prostřednictvím biometrie. Vychází z principu identity, 

že každá osoba je identická jen a pouze sama se sebou8. Využívá se toho, že některé fyzické 

nebo psychické charakteristické rysy člověka jsou unikátní, měřitelné a dále zpracovatelné, 

časově stálé a lze je využít pro biometrickou identifikaci či verifikaci. U tohoto způsobu 

autentizace není co ztratit, ukrást, předat, vypozorovat či vyzradit, což z ní dělá vysoce 

spolehlivou metodu při zabezpečení přístupu. [21,24] 

Při biometrické autentizaci dochází k prokázání hodnověrnosti oprávněné osoby, že 

skutečně je tou oprávněnou osobou, v případě verifikace. Při identifikaci je hledaná osoba 

ztotožněna s identitou nebo neztotožněna s žádnou identitou v prohledávané množině identit. 

Zásadní rozdíl oproti předchozím způsobům autentizace spočívá ve faktu, že nelze 

při autentizaci jednoznačně odpovědět, zda předložená biometrická vlastnost skutečně patří 

oné osobě. Vždy tu bude nějaká nejistota, vyplývající z nemožnosti sejmout biometrický 

vzorek pokaždé naprosto shodě (uživatel neprovede snímání zcela shodně, dojde ke zkreslení 

signálu, podmínky snímání budou jiné atd.). 

Dalším závažným rozdílem, který musí být u biometrických systému řešen, je 

nezrušitelnost biometrických vlastností. Některé biometrické vlastnosti lze odebrat uživateli 

bez jeho vědomí poměrně snadno, např. otisky prstů zanecháváme všude. V případě, že dojde 

                                                 
8 RAK, R. ; MATYÁŠ, V. ; ŘÍHA, Z. a kolektiv. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních 

aplikacích. Praha 7: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2365-5. str. 90. 
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k napodobení vlastnosti vyskytne se bezpečnostní problém, jelikož prokázání touto vlastností 

již není hodnověrné. Řešením tohoto problému může být prověření živosti předkládaného 

vzorku nebo více faktorová biometrie. [8] 

Ověření živosti biometrického vzorku spočívá v tom, že systém ověří, zda vzorek patří 

živé osobě. Toto ověření je závislé na použité biometrické vlastnosti a technologii použité 

pro snímání. Např. ověření živosti při rozpoznávání podle obličeje se využívá toho, že obličej 

není statický a dochází při snímání ke změnám. To samé platí pro rozpoznávání 

prostřednictvím duhovky. Při rozpoznávání podle otisku prstu se využívá detekce potu, 

osvětlení povrchu nasnímaného prstu a jeho zpětná detekce, teplota a jiné.  

U multimodální autentizace dochází k tomu, že uživateli je sejmuto více 

biometrických vlastností. Při tomto způsobu se snižuje míra chybného přijetí a zvyšuje míra 

chybného odmítnutí, protože útočník musí mít všechna skóre podobnosti vyšší než práh 

citlivosti, dochází k velkému snížení FAR, což vyjadřuje: 

 

NC FARFARFARFAR ⋅⋅⋅= ...21         (5) 

 

kde: 

FARC je celková míra chybného přijetí, 

FARi je dílčí míra chybného přijetí, počet dílčích mír udává počet použitých čidel. 

 

 Nežádoucí je to však pro uživatele, protože stačí, aby jednou bylo skóre podobnosti 

menší než je práh citlivosti, a bude označen jako neoprávněný, čímž dochází ke zvýšení FRR 

vyjádřené vzorcem: 

 

NC FRRFRRFRRFRR +++= ...21         (6) 

 

kde:  

FRRC - je celková míra chybného odmítnutí, 

FRRi - je dílčí míra chybného odmítnutí, počet dílčích mír udává počet použitých čidel. 
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 Jak vyplývá ze vzorců výhodou multimodální autentizace je, že při zvýšení 

bezpečnosti přidáním biometrických senzorů dochází k mnohem rychlejšímu poklesu míry 

chybného přijetí než zvýšení míry chybného odmítnutí.  

 

5.4 Porovnání autentizací 

 Jednotlivé způsoby autentizace mají své výhody i nevýhody. Nejslabší metodou je 

autentizace znalostí, ač je tento systém jednoduchý a levný, jeho úroveň zabezpečení je silně 

závislá na chování uživatele, způsobu zabezpečení databáze a prostředí, ve kterém je heslo 

zadáváno. Nejslabším článkem je uživatel, který je nejnáchylnější k únik znalosti třetí osobě. 

Metod, jak se dostat k heslu, je mnoho a pouze spolehlivý a svědomitý uživatel je schopen 

zaručit bezpečnost hesla, ale i přesto jsou způsoby získání hesla bez jeho vědomí. Proto jsou 

hesla využívána pouze pro nejnižší stupeň zabezpečení. 

 Druhý způsob autentizace je prostřednictvím předmětu. Zde se využívá unikátního 

předmětu, jímž se uživatel prokazuje. Tokeny můžou mít různou formu jako jsou klíče, karty 

až po vysoce sofistikovaná zařízení. Podstatnou nevýhodou stejně jako u autentizace znalostí, 

je přenositelnost. Výhodou oproti heslu je, že ztráta je obvykle rychle zjistitelná, ale 

v  případě, že předmět komunikuje bezdotykově se čtecím zařízením hrozí, že komunikace 

bude odposlechnuta třetí stranou a zneužita bez vědomí uživatele. Autentizace předmětem se 

využívá pro střední úroveň zabezpečení.[3,19]  

 Posledním způsobem je autentizace biometrií. Biometrie oproti předchozím způsobům 

vyniká vlastností, že je nepřenositelná, a nemůže být jednoduše předána třetí osobě. Biometrie 

však z technologického důvodu podléhá možné chybě, kdy vpustí do objektu neoprávněnou 

osobu. Biometrické systémy poskytují vysokou míru zabezpečení. 

 

 Jednotlivé způsoby lze kombinovat, tzv. dvoufaktorová autentizace, čímž se zvyšuje 

úroveň bezpečnosti. Kombinace token a heslo se užívají pro vyšší stupeň zabezpečení, kdy 

obvykle token nebo autentizační kalkulátor vyžadují pro komunikaci se čtecím zařízení PIN, 

takže pro neoprávněný vstup do objektu je potřeba získat obě složky autentizace, ale pořád je 

tu podstatná nevýhoda, že token lze zapůjčit a heslo prozradit. Dvoufaktorová autentizace 

biometrie a tokenu poskytuje vysoký stupeň zabezpečení. Na tokenu je uložena šablona, se 

kterou je porovnána biometrická vlastnost oprávněného uživatele. Je důležité zabezpečit buď 

token, nebo systém proti podvrhu tokenu se šablonou neoprávněné osoby, např. 

kryptografickými prostředky.  
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 Nejvyšší stupeň zabezpečení, který můžou autentizační metody poskytnout, je 

třífaktorová autentizace. V třífaktorové autentizaci má každá metoda zastoupení. Uspořádání 

by mělo být v podobě, že token snímá nebo zpracuje biometrický vzorek. Heslo je zadáno 

do čtecího zařízení. Průběh by mohl vypadat následovně: Token se vloží do čtecího zařízení 

a následně zadá heslo. Heslo je odesláno pouze do tokenu, kde je ověřeno. Po ověření hesla 

sejme token uživatelův biometrický vzorek a po zpracování ho porovná se šablonou. 

Po ověření token začne komunikovat se čtecím řízením na základě protokolu výzva-odpověď. 

Poté je uživatel systémem autentizován. [18] 

  

 Každý způsob zabezpečení systému automatizovaného řízení a kontroly vstupu je 

napadnutelný a závisí na úrovni zabezpečení systému za jakou dobu bude prolomeno a zda 

nebude potřeba vynaložit příliš mnoho zdrojů na jeho prolomení. Biometrická autentizace 

svými vlastnostmi poskytuje nepostradatelný bezpečnostní prvek pro vysoký stupeň 

zabezpečení.   
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6 Systémy řízení a kontroly vstupu 

Trend současné doby směřuje k nahrazení lidské činnosti automatizovanými systémy. 

Tento krok spočívá především ve vyšší výkonnosti, spolehlivosti a nižších finančních 

nákladech. U zautomatizovaných systémů odpadají nároky na kontrolu jejich činnosti, nejsou 

nedbalí, nepotřebují si odpočinout, neonemocní a pracují trvale. Tento trend se promítá 

i při kontrole a řízení vstupu do objektu. 

Přístupové systémy poskytují zaměstnavateli možnost vytvořit spolehlivě chráněné 

prostory či úložiště informací a poskytnou přehled o pohybu zaměstnanců ve velmi krátkém 

čase (některé systémy umožňují okamžitý náhled, kdo je přítomen v zabezpečeném prostoru). 

Důležitou vlastností přístupových systému je vymezení oprávnění jednotlivým zaměstnancům 

podle potřeby výkonu pracovní činnosti, vytvoření více úrovňového zabezpečení objektu 

a omezení volného pohybu zaměstnanců a návštěvníků po objektu.  

Zaměstnanci nebo návštěvníci prokazují svou identitu autentizačními metodami. 

Jednotlivé metody včetně jejich klasifikace jsou popsány v předchozí kapitole, proto o nich 

zde již nebudu psát.   

 Obecně se přístupový systém skládá z několika prvků: 

Identifikační prvek: Je to předmět, znalost nebo biometrický charakteristický rys 

předkládaný pro proces autentizace. [28] 

Snímací zařízení: Jsou zařízení, kterým se předkládá, nebo se do nich zadává 

identifikační prvek. Snímací zařízení se dělí podle toho, jaký identifikační prvek má snímat na 

snímače předmětů, znalostí, biometrie a kombinovaný snímač. Snímač je obvykle volně 

dostupný, proto musí být odolný jak proti okolnímu prostředí, tak proti vandalismu. Navíc 

musí zaručit svou důvěryhodnost vůči systému, že se skutečně jedná o čidlo systému, 

a nikoliv o útočníkem nahrazené čidlo. [28] 

Řídící jednotka: Zpracovává elektrické signály od snímacího zařízení a na jejich 

základě rozhoduje o povolení, nebo zamítnutí vstupu osoby. Řídící jednotka může ukládat do 

paměti provedené operace a na jejich základě může dojít ke zlepšení a efektivnějšímu pohybu 

zaměstnanců, nebo mohou být nalezeny a vyhodnoceny pokusy o neoprávněnou autorizaci.  

Centrální jednotka: Z centrální jednotky se spravuje a řídí celý systém. Hlavním 

úkolem centrální jednotky je sběr informací z jednotlivých řídících jednotek, vyhodnocování 

informací a reakce na ně. To může probíhat buď v reálném čase (on-line systémy) nebo 

zpětně (off-line systémy). [28] 
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Blokovací zařízení: Je to zařízení, které blokuje, nebo uvolňuje mechanickou zábranu 

v místě přístupu. [28] 

Jednotka zápisu: Zaznamenává provedené operace, a kdo operace vykonal. [28] 

 

 U některých systémů se vyskytuje ještě zařízení pro odběr návštěvnických karet. 

Při vložení návštěvnická karta bude uložena do zásobníku a dojde k uvolnění místa vstupu 

(výstupu), čímž se zaručí, že návštěva nebude mít možnost se neoprávněně vrátit zpět 

do objektu. [28] 

 Norma ČSN EN 50133 zabývající se kontroly vstupu, klade požadavky na základní 

funkce systému, které musí minimálně splňovat. Požadavky na tyto funkce se liší podle 

zařazení do jedné ze dvou tříd přístupu definované normou. U první třídy A není objekt 

rozložen na jednu nebo několik úrovní zabezpečených v určitém časovém intervalu 

a neukládá údaje provedených operací. Druhá třída B tyto funkce vyžaduje, a navíc se 

vztahuje na místa přístupu zahrnutá pod časový interval zabezpečení, ale nevyžaduje ukládání 

údajů o vykonaných operací. Základní funkce systému jsou zobrazeny na obrázku 7.  

 

    
Obrázek 7: Základní funkce systému kontroly vstupů [5] 
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 Požadavky na základní funkce zpracování, napájení, samoochrany, programování, 

ovládání místa přístupu, identifikace, zobrazení, hlášení a komunikace s ostatními systémy 

jsou uvedeny v normě ČSN EN 50133. Požadavky jsou závislé na třídě vstupu a třídy 

identifikace. 

Kromě základních funkcí, které jsou pro systém kontroly vstupu povinné, lze ho 

rozšířit o další funkce jako: 

- Antipassback: zamezuje opakovanému průchodu uživatele do jedné zóny. Tato funkce 

pracuje na logickém (pro nový vstup do zabezpečené zóny vyžaduje potvrzení 

o opuštění této zóny), časovém (neumožňuje vstup do chráněné zóny z jakéhokoliv 

místa přístupu v určitém časovém úseku začínajícím od vstupu do zóny) 

a prostorovém (pro vstup do zabezpečené zóny vyžaduje přítomnost v určeném 

zabezpečeném a ovládaném prostoru) pracovním režimu. [5] 

- Definování vstupních modelů: přiděluje skupině uživatelů stejná oprávnění, nebo 

přidělí uživatelům oprávnění jednotlivě a vytvořit víceúrovňové zabezpečení objektu.  

- Sledování průchodů přes místa přístupu: umožňuje stanovit trasu průchodů 

jednotlivých uživatelů nebo skupin. Stanovit časový úsek uživatelů strávený 

v jednotlivých zónách zabezpečení. [3] 
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7 Návrh zabezpečení vstupu do podniku použitím biometrického systému 

 V této práci navrhnu, co nejvhodnější způsob zabezpečení kontrolovaného vstupu 

do podniku za využití biometrického systému kontroly a řízení vstupu. Návrh se bude 

vztahovat k imaginární budově, sloužící k administrativní činnosti, vývoji a výzkumu 

informačních technologií. Objednavatel projektu návrhu zabezpečení objektu má za hlavní 

požadavek zabezpečit 1. patro proti neoprávněnému vniknutí a pohybu osob a požaduje třídu 

bezpečnosti identifikace podle normy ČSN EN 50133-1 je 3. 

  

7.1 Charakteristika podniku 

 Podnik je součástí mezinárodní korporace zabývající se výrobou a prodejem 

informačních technologií. Podnik se konkrétně zabývá vývojem a výzkumem nových 

informačních technologií a jejich komponentů. V rámci své činnosti pracuje s obchodními 

tajemstvími zahrnujícími technologie, dokumentaci k technologiím a data. Prozrazení by 

korporaci způsobilo újmu velkého rozsahu. Podnik má tedy enormní zájem na ochraně těchto 

technologií, dokumentace a dat, včetně majetku v budově, jehož hodnota je vysoká. Mimo 

vývoje a výzkumu se zabývá administrativní činností spjatou s provozem podniku 

a korporace. 

 Budova podniku má jedno nadzemní patro. Do budovy vedou 4 vstupy. První vstup 

(hlavní vchod) jsou prosklené dveře, otevírající se na pohybový senzor nebo bezkontaktní ID 

kartu, a směřují do vstupní haly. Druhým a třetím vstupem jsou požární únikové dveře, 

vedoucí do volného prostoru. První únikový východ vede z přízemí a druhý z prvního patra 

po požárním schodišti. Posledním vstupem jsou okna. 

 Přízemí slouží k administrativní činnosti podniku, nachází se zde vstupní hala, 

recepce, místnost pro ostrahu budovy, technické zázemí budovy a schodiště. Schodiště je 

stavebně odděleno od vstupní haly a přístup ke schodišti je omezen dveřmi umožňujícími 

průchod autentizací ID kartou. V přízemí se volně pohybují jak zaměstnanci, tak návštěvníci. 

Administrativní část budovy je oddělena od vstupní haly nízkým turniketem. Turniket slouží 

ke kontrole docházky administrativních pracovníků a zaměstnance propouští po autentizaci 

docházkovou kartou. 

 V prvním patře probíhá výzkum a vývoj nových technologií a pouze zde je uložena 

jejich dokumentace a výsledky výzkumu. Do tohoto patra mají přístup pouze zaměstnanci 

s příslušným oprávněním. V Příloze č.3 je schematické znázornění budovy s vyznačenými 

prvky PZS. 
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Bezpečnostní opatření 

Technická bezpečnostní opatření: Hlavní vchod jsou prosklené dveře opatřené 

bezpečnostní fólií, které se od 06:30 do 16:30 otevírají pohybovým čidlem. V časovém 

intervalu od 16:30 do 06:30 se otevírají prostřednictvím ID karty. Otevření dveří v časovém 

intervalu od 16:30 do 06:30 je signalizováno do místnosti ostrahy. Prostor schodiště je 

od vstupní haly oddělen bezpečnostními dveřmi umožňujícími průchod po autentizaci ID 

kartou. Vstupní dveře spadají do bezpečnostní třídy 2 a jsou zachyceny ve vybetonovaných 

zárubních.  

V objektu je nainstalován systém EPS, ionizační detektory v přízemí doplněné 

o tlačítkové hlásiče. V prvním patře jsou nainstalovány detektory teplotní a tlačítkové hlásiče. 

Protipožární zabezpečení splňuje zákonné podmínky a bylo schváleno příslušnými úřady. 

Budova je rozdělena do dvou zabezpečených úseků. Prvním úsekem je přízemí a jsou 

zde nainstalovány čidla PIR, umístěna v uzlových bodech a vstupní hale. Do druhého úseku 

spadá první patro a schodiště. První patro je rozděleno do menších zón, kdy menší zóny tvoří 

jednotlivé kanceláře či laboratoř, kde jsou nainstalovány pasivní akustická čidla rozbití 

skleněných ploch. Aktivace čidel jednotlivých zón druhého úseku se provádí při odchodu z 

dotyčné zóny posledním zaměstnancem. Všechna čidla jsou napojena na zastaralou ústřednu, 

kdy výstup ústředny je umístěn v místnosti ostrahy.  

Okna (otevíravá) v přízemí jsou zařazena do bezpečnostní třídy 2 a opatřena 

bezpečnostní fólií. Okna v prvním patře (sklápěcí) jsou rovněž 2. třídy 2. Požární dveře jsou 

3. bezpečnostní třídy. Všechny dveře a okna jsou klasifikována podle norem ČSN P ENV 

1627 a ČSN P ENV 1630. 

 

Fyzická ostraha: Po celý den jsou v budově přítomni dva zaměstnanci SBS. Jeden 

zaměstnanec má neustálý dohled nad PZS a EPS v místnosti ostrahy a druhý zaměstnanec 

SBS od 06:30 do 16:30 dohlíží na pohyb ve vstupní hale z recepce, kde dohlíží na pohyb osob 

ve vstupní hale, a popřípadě řeší vzniklé bezpečnostní incidenty. Na základě vnitřního řádu 

podniku mohou členové SBS kontrolovat vcházející nebo odcházející osoby.  

 

Režimová ochrana: Návštěvy jsou zapsány po předložení občanského průkazu 

do návštěvní knihy na recepci a poté setrvají, než si je vyzvedne osoba, za kterou přišly. 

Do návštěvní knihy se poznamenává jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, čas příchodu 
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a odchodu. Vedoucí administrativních pracovníků přichází první a odchází poslední, kdy 

deaktivuje nebo aktivuje PZS v administrativní části. 

 

  

7.2 Ohrožení budovy a identifikaci rizik 

Největší újmu může podnik utrpět při neoprávněném úniku technologie, dokumentace 

nebo výsledků výzkumu, a proto se zaměřím pouze na zabezpečení vstupu do prvního patra, 

kde jsou uloženy.  Z tohoto důvodu si pro analýzu stromu poruchových stavů, kterou použiji 

na vyhledání a identifikaci rizik, zvolím jako vrcholovou událost neoprávněný průnik do 

prvního patra a v rámci tohoto faktu budu i hodnotit nalezená rizika. Modelování rizika je 

znázorněno v Příloze č.4. 

 

Ohrožení bezpečnosti budovy: 

- Zcizení majetku – v budově se nachází majetek vysoké hodnoty, a to převážně 

v prvním patře, kde jsou přístroje, informační technologie a laboratorní zařízení. 

- Zcizení technologií, její dokumentace nebo výsledků výzkumu, anebo vytvoření 

duplikátu – neoprávněné vynesení, nakládání nebo předání druhé osobě. 

- Úmyslné poškození podniku – založení požáru, teroristický útok, vandalismus, 

nespokojený zaměstnanec a jiné. 

 

7.3 Analýza rizik podniku 

Za účelem snížení nebo zabránění identifikovaných rizik, provedu analýzu rizik 

na základě metody FMEA, kdy zhodnotím rizika týkající se zabezpečení vstupu bránícího 

vniknutí neoprávněných osob do prvního patra. Hodnocení rizik bude provedeno přiřazením 

indexů jednotlivým rizikům a prostřednictvím těchto indexů bude stanovena míra rizika podle 

vzorce 7. 

 

HNPR ⋅⋅=            (7) 

 

 Index P u míry rizika vyjadřuje pravděpodobnost, že identifikované riziko nastane: 

1) vysoce nepravděpodobné, 

2) velice nepravděpodobné (zřídka), 

3) spíše nepravděpodobné (nahodilé), 
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4) pravděpodobné (reálné riziko), 

5) velmi pravděpodobné (často), 

6) trvalé. 

 

Index N hodnotí riziko z pohledu následku na majetek a finance podniku, na život a 

zdraví lidí a životní prostředí: 

1) malý delikt nebo malá škoda, 

2) větší delikt nebo větší škoda, 

3) střední delikt nebo vyšší škoda, 

4) těžký delikt nebo vysoká škoda, 

5) velmi vysoká škoda na majetku. 

 

Index H reflektuje rychlost a nutné úsilí odhalení rizika: 

1) rizika odhalitelná v době jejich spáchání, 

2) snadno odhalitelné riziko během pár minut, 

3) odhalitelné riziko do jednoho dne, 

4) nesnadno odhalitelné riziko, 

5) neodhalitelné riziko. 

 

  Míra rizika R je stanovena na základě výše uvedených stupnic a je přímo závislá na 

subjektivním názoru hodnotitele. Stanovení hranice rizik přijatelných a nepřijatelných bude 

provedeno podle Paretova principu 80 ku 20, kdy 80 % jsou nepřijatelná rizika a zbývající 

jsou přijatelná. Pro nepřijatelná rizika přijmu opatření, která by měla zabránit jejich vzniku, 

anebo snížit jejich následky.  

 Mnou identifikovaným rizikům byly přiděleny indexy a následně spočítána míra 

rizika, výčet rizik s vypočítanou hodnotou míry rizika je uveden v tabulce 2, kdy červeně jsou 

zvýrazněna nepřijatelná rizika. Hraniční hodnota nepřijatelnosti míry rizika byla výpočtem 

stanovena na 30.  
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Tabulka 2: Výčet rizik a jejich míra rizika 
 

i Identifikace nebezpečí R 

1 Rozbití okna jednoduchým nástrojem (1.patro) 8 

2 Průnik překonáním rámu (1.patro) 60 

3 Otevřené okno (1. patro) 60 

4 Sabotáž akustických čidel 60 

5 Roztažení zárubní protipožárních dveří 1. patro 30 

6 Vypáčení závěsu protipožárních dveří 1. patro 30 

7 Vyražením protipožárních dveří 1. patro 5 

8 Neuzavřené protipožární dveře 48 

9 Vypáčení závěsu dveří do 1. patra 5 

10 Roztažení zárubní dveří do 1. patra 5 

11 Selhání samozavírače dveří do 1. patra 60 

12 Průnik dovírajícími dveřmi do 1. patra 60 

13 Znemožnění dovření dveří do 1. patra 40 

14 Průnik neoprávněné osoby do prvního patra 40 

15 Probourání těžkým předmětem (hlavní vchod) 3 

16 Dveře se otevírají mimo časový interval 3 

17 Zásah do otevírání dveří (hlavní vchod) 12 

18 Průchod nežádoucí osoby (hlavní vchod) 16 

19 Pohyb neoprávněné osoby (vstupní hala) 30 

20 Útok na ostrahu 4 

21 Volný přístup k ACS (vstupní hala) 40 

22 Sabotáž PIR čidel (vstupní hala) 36 

23 Podlezení nebo přeskočení turniketu 4 

24 Pohyb neoprávněné osoby (administrativní část) 12 

25 Založení požáru  12 

26 Sabotáž PIR čidel (administrativní část) 36 

27 Otevřené okno (přízemí) 12 

28 Rozbití okna jednoduchým nástrojem (přízemí) 18 

29 Průnik překonáním rámu (přízemí) 12 

30 Roztažení zárubní protipožárních dveří v přízemí 12 

31 Vypáčení závěsu protipožárních dveří v přízemí 12 

32 Vyražením protipožárních dveří v přízemí 2 

33 Nezavřené protipožární dveře v přízemí 24 

34 Průnik do systému ACS a zneužití uložených dat 60 
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35 Zneužití odcizené ID karty  90 

36 Zneužití duplikátu ID karty 100 

37 Zásah do čtečky (vstupní dveře 1. patro) 15 

38 Zásah do čtečky (hlavní vchod) 12 

 

 Na základě zhodnocených jednotlivých rizik a výpočtu míry rizika při analýze FMEA 

(viz. Příloha č.5) je sestaven Graf č.1 a vyznačena Lorentzova křivka. 
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Graf 1: Uplatnění Paretova principu na 80 ku 20 

 

7.4 Návrh opatření pro zvýšení zabezpečení a minimalizaci rizik 

 Na základě provedených analýz byla identifikována a zhodnocena rizika (viz. 

Tabulka 2) a nejhůře dopadla rizika vztahující se k odcizení nebo vytvoření duplikátu ID 

karty. Odráží se zde podstatná nevýhoda autentizace tokenem, a to její přenositelnost. 

Zabránit okopírování by bylo možné zvýšením bezpečnosti ID karet, což by si vyžádalo 

kompletní výměnu všech ID karet a po určitém čase bychom museli řešit obdobný problém. 

Proti odcizení nebo předání tokenu však toto řešení úspěch již nesklidí. Řešení poskytuje 

biometrická autentizace vyznačující se vysokou bezpečností a hlavně nepřenositelností. 

Systém ID karet zůstane zachován pro umožnění otevírání hlavních dveří, kdy opatření zde 

nemusí být tak vysoká, neboť vede do vstupní haly, kde se nachází ostraha budovy. Systém 

však bude nahrazen novějším a bezpečnějším. Následujícími nejhůře hodnocenými riziky jsou 
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rizika spojena s nezpozorovaným průnikem vstupními dveřmi do prvního patra v důsledku 

možnosti proklouznutí nežádoucí osoby před dovřením dveří, vložením překážky bránící 

dovření dveří, anebo průchodu více osob po autentizaci. Pro snížení tohoto rizika navrhuji 

instalaci vysokého turniketu, jehož ovládání je napojené na výstup čtečky biometrického 

charakteristického rysu. 

 

Pro zabezpečení kontroly a řízení vstupu navrhuji: 

- Tříramenný plnorozměrný turniket ERA 1 MT ovládaný biometrickým systémem 

Suprema BioEntry Plus. Technické specifikace biometrického systému jsou uvedeny 

v Příloze č.6.  

- K hlavnímu vchodu bude nainstalován novější typ čtečky karet R4-MF, který umožní 

zachovat stávající ID karty. 

 

Poplachový zabezpečovací systém 

 PZS je při ochraně objektu důležitým prvkem, který vykoná mnoho práce při kontrole 

pohybu neoprávněných osob nebo snaze o proniknutí. V tomto objektu je stav PZS 

nevyhovující. Ústředna a čidla jsou zastaralé a je potřeba kompletně nahradit ústřednu 

a detektory.  

 Za nevyhovující stav bylo vyhodnoceno zabezpečení oken 1. patra.  Dosavadní 

bezpečnostní třída oken je dostačující, ale je vhodné doplnit okenní tabule o bezpečnostní 

fólii. Pasivní akustické čidlo jsou nevhodné z důvodu použití bezpečnostní fólie, proto budou 

nahrazena kombinací magnetického a vibračního čidla. Vibrační čidlo nahlásí pokus o průnik 

oknem a magnetický kontakt upozorní na otevřené okno při aktivaci bezpečnostní zóny.  

 

Pro nahrazení zastaralé ústředny navrhuji ústřednu: 

 Bezdrátovou ústřednu INTEGRU 32 rozšířenou o příslušné moduly (např. expandér 

CA-64 E), čímž se zajistí dostatečné rozdělení na potřebné zóny. Ústředna umožňuje vytvořit 

až 32 zón, což je dostatečný počet. Ústředna bude rozšířena o moduly ABAX ACU 100 

(umožňuje obousměrnou bezdrátovou komunikaci) a CA-64 E (rozšiřovací moduly ústředny).

   

 

Pro zabezpečení oken navrhuji: 
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- Bezdrátový detektor vibrací – AVD -100. Toto čidlo je kombinací vibračního čidla a 

magnetického, čímž dojde k signalizaci při pokusu o překonání okna nebo při jeho 

otevření. Citlivost čidla jde nastavit dálkově, což umožní snížení planých poplachů 

na minimum z důvodu přirozených vibrací. 

- Bezpečnostní fólii SC7. 

 

Za pohybová čidla PIR navrhuji: 

- Bezdrátový digitální detektor – APD – 100. Čidlo PIR digitálně zpracovává signál a je 

chráněno proti otevření krytu a odtržení ze zdi tamper kontakty. 

 

 Závažným rizikem jsou protipožární dveře, které z důvodu požární bezpečnosti 

nemohou být uzamčeny. Mechanická odolnost dveří je dostatečná, ale chybí kontrola nad 

pokusy o překonání nebo nedovření dveřního křídla. Instalace pohybových čidel na chodbě 

v 1. patře je nevhodná z důvodu volné pracovní doby zaměstnanců, proto jsem se rozhodl pro 

magnetická čidla v trvalém stavu střežení a dohled CCTV systémem. 

 

Magnetické kontakty: 

- zápustné magnetické kontakty – S-2 BR. Čidlo je odolné proti nepříznivým 

povětrnostním podmínkám a je jištěné proti sabotáži ochranou smyčkou. 

 

CCTV systém 

- venkovní kameru CDR-805JC Den/Noc s IR - CDR-805JC 

- do vstupní haly kameru s IR - DS-2CC192P-IR_3.6 

 

Režimová opatření 

 Uvést v platnost vnitřní řád podniku podle Zákoníku práce a zakotvit v něm osobní 

zodpovědnost zaměstnanců za porušení režimových opatření. Mezi režimová opatření bych 

zařadil zneužití protipožárních dveří a nedbalost při uzavírání oken při odchodu. Dále by měl 

definovat povinnosti zaměstnanců a ponechat pravomoc fyzické ostraze na prohlídku 

osobních věcí osob vstupujících nebo odcházejících z objektu. 

 

 Cena jednotlivých komponentů je uvedena v Příloze č.7. 
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7.5 Analýza spolehlivosti biometrického systému 

 Na základě teoretických znalostí nabytých při vypracování této bakalářské práce 

a informací poskytnutých od distributora biometrického systému Suprema BioEntry Plus 

provedu analýzu stromu poruchových stavů (Příloha č.8). Za vrcholovou poruchu jsem zvolil 

stav systému, kdy přijme nesprávný závěr. Z pohledu bezpečnosti je nežádoucí, jestliže 

systém dojde k chybě II. typu a neoprávněná osoba bude vyhodnocena jako oprávněná. 

Hodnoty FAR a FRR nejsou distributorem uvedeny, proto na základě teoretických znalostí 

nabitých v průběhu psaní práce stanovím hodnotu FAR 0,001 a FRR 0,01, která by mohla 

odpovídat systému. Záměrně jsem zvolil vyšší FAR z důvodu nepoddimenzování rizika. 

 Po využití Booleovské algebry dojde systém k chybnému závěru jednou z 90 pokusů o 

autentizaci. Z toho k chybě II. typu dojde každým 1 000. pokusem. Tyto čísla mohou být i 

více nepříznivé jak tomu nasvědčuje práce [12]. Hodnoty FAR a FRR využiji k určení 

nejpravděpodobnější příčiny vedoucí k chybnému závěru I. typu a II. typu prostřednictvím 

analýzy stromu poruchových stavů.  

 Největší vliv na chybné odmítnutí mají u optického čidla latentní otisky, kdy 

při snímání dochází ke kombinaci dvou otisků, a tudíž skóre podobnosti je nižší, než je práh 

citlivost. FRR zvyšuje špatná kvalita biometrického vzorku, jejíž příčinou může být 

mechanické poškození bříška prstu, kdy dochází ke splývání papilárních linií a brázd.  

 Velkou bezpečnostní hrozbou u optických senzorů je vyhodnocení latentního otisku na 

snímači, proto je důležitá pravidelná údržba. Možnou příčinou může být, taktéž absence 

kontroly kvality, kdy jsou uloženy nekvalitní šablony nebo malá množina biometrických 

markant, což snižuje rozlišovací schopnost systému. 
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Závěr 

 V mé bakalářské práci se věnuji tématu ochrany vstupu do objektu za využití 

biometrických systémů. Ochrana vstupu do objektu před neoprávněným vniknutím je dána 

spolehlivostí použitého ACS. Tato spolehlivost, ať ACS využívá jakoukoliv autentizační 

metodu, závisí na mnoha faktorech a je jen natolik mocná jako nejslabší článek řetězu, kdy 

síla článku řetězu lze vyjádřit potřebnými prostředky pro překonání systému.  Nejslabším 

článkem je převážně člověk. Můžeme mít sebelepší ACS, ale přesto nežádoucí vlivy jako 

neukázněnost, nedbalost nebo úmysl uživatele není schopen zcela potlačit, avšak 

nejúspěšnější v tomto pohledu je biometrická autentizace.  

Pro biometrickou autentizaci si můžeme zvolit z několika biometrických metod 

rozpoznávání. Nelze říci, kterou metodu preferovat při zabezpečování ochrany vstupu 

do objektu, protože každá z metod má své, ale měla by se použít ta, která bude splňovat 

požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany objektu a bude nejvíce netečná vůči okolním 

vlivům ovlivňujícím její spolehlivost. 

Cílem této bakalářské práce je na základě získaných teoretických a praktických 

znalostí navrhnout ochranu vstupu do objektu za využití biometrických systémů. Pro tento 

účel jsem si vytvořil imaginární budovu nesplňující požadavky majitele na zabezpečení. 

Na základě provedených analýz pro modelování a hodnocení rizika jsem vytvořil sestupné 

pořadí nejzávažnějších rizik a prostřednictvím Paretova principu 80 ku 20 jsem je rozdělil 

na přijatelná nebo nepřijatelná. Pro nepřijatelná rizika jsem navrhl inovativní řešení, která by 

měla tyto rizika redukovat nebo potlačit jejich následky. 

V rámci navrhovaných inovativních řešení jsem použil biometrický systém na 

rozpoznávání podle otisku prstu Supremu BioEntry Plus. Pro zvýšení jeho spolehlivosti jsem 

použil analýzu stromu poruchových stavů s hlavní událostí „přijmutí chybného závěru“ a 

navrhl opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku této nežádoucí události. 

Ochrana objektu je dynamický nekončící proces, který je pro zajištění bezpečnosti lidí 

a jejich majetku nepostradatelný. Při ochraně objektu je důležité přijímat komplexní opatření 

zajišťující bezpečnost objektu. 
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Seznam zkratek 

ACS Access Control Systems - Systémy řízení a kontroly vstupů 

CCTV  Closed Circuit Television  - Uzavřený televizní okruh 

EBGM Elastic bunch graph matching - Elastický srovnávací diagram 

EER  Equal Error Rate - Míra vyrovnání chyb 

EPS Elektrická požární signalizace 

FAR  False Acceptance Rate - Míra chybného přijetí 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis - Analýza selhání a jejich dopadů  

FMR  False Match Rate - Míra chybné shody 

FNMR  False Non-Match Rate - Míra chybné neshody 

FRR  False Rejection Rate - Míra chybného zamítnutí 

FTA  Failure To Acquire - Míra selhání snímání 

FTE  Failure To Enroll - Míra selhání registrace 

LDA Linear Discrinant Analysis - Analýza hlavních částí 

PCA Principal Component Analysis – Lineární diskriminační analýza 

PIR Pasivní infračervené čidlo 

PZS Poplachový zabezpečovací systém 

SBS  Soukromá bezpečnostní agentura 
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