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Anotace: 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou identifikace manuálně pracujících 

pracovníků na biometrických terminálech docházkového systému ve společnosti Ardagh 

Metal Packaging Czech Republic s.r.o. Přibližuje problematiku identifikace výrobních 

dělníků v této společnosti, ukazuje konkrétní problémy, se kterými jsem se při 

implementaci dosud setkal a snažím se popsat způsoby řešení, které jsem ve spolupráci 

s dodavatelskou firmou zvolil. 
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Abstract: 

This thesis deals with problemathic of identification manually working employees 

at biometric terminals of attendance system in Ardagh Metal Packaging Czech Republic 

Ltd company. It focusses problematic identification of productive workers in this 

company,  shows concrete issues,  which I have experienced in implemetation so far, and 

tries to describe the ways of solutions which I selected in cooperation with supplier.   
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Seznam použitých zkratek 

CCD  Charge Coupled Device, zařízení s vázanými náboji 

CMOS  Complementary Metallic Oxide Semiconductor, doplňující se kov polovodič 

DPI  Dots Per Inch, body na palec 

ERR  Equal Error Rate, rovná míra chyb 

FAR  False Acceptance Rate, pravděpodobnost chybného přijetí 

FRR  False Rejection Rate, pravděpodobnost chybného odmítnutí 

FTIR  Frustrated Total Internal Reflection, detekce změny intenzity osvětlení 

plochy při dotyku prstu 

PIN  Personal identification number, osobní identifikační číslo 

TFT  Thin Film Transistor, tranzistory v tenké vrstvě 

THP  Technicko hospodářský pracovník 

USB  Universal Serial Bus, univerzální sériová sběrnice. 

VP  Výrobní podnik 
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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je problematika nasazení docházkových terminálů 

s možností biometrické identifikace pomocí otisků prstů ve výrobních podnicích. Toto 

téma je aktuální všude tam, kde zaměstnanci manuálně pracují a kde se z jakéhokoli 

důvodu rozhodli používat terminály s touto technologií. 

Cílem práce je na konkrétním docházkovém terminálu se čtečkou otisků prstů 

analyzovat důvody chybné identifikace pracovníků, zejména manuálně pracujících dělníků. 

Na základě této analýzy navrhnout takové řešení, které by chybovost zcela eliminovalo, 

nebo jí aspoň snížilo na úplné minimum. Nicméně požadavek vedení byl jasný. Vyladit 

systém tak, aby se chybovost eliminovala zcela. 

Biometrie je vědní obor, který se zabývá zkoumáním živých organismů, především 

člověka a měřením jeho jedinečných biologických charakteristik a také jeho chováním. 

Snaha o rozpoznání lidí podle biometrických znaků sahá hluboko do minulosti. Lidé se 

vždy rozpoznávali podle tváře. Každý si pamatuje lidi ve svém okolí dle tohoto tvaru. A ne 

jen podle tohoto tvaru, ale také podle výšky postavy, barvy vlasů a celkově tvaru těla. 

I když se to zdá divné, počátky biometrie sahají hluboko do naší historie. 

V jeskyních byly nalezeny otisky dlaní, které jsou více než 30.000 let staré. První náznaky 

použití biometrie jsou registrovány u civilizací, které žili v období okolo 8. století před 

naším letopočtem. Otisky prstů byly nalezeny na hliněných tabulkách, nádobách a dalších 

předmětech.  

S rozvojem výpočetní techniky dostala identifikace pomocí biometrie zcela nový 

rozměr. Došlo k vývoji nových způsobů identifikace. Ve své podstatě se biometrie, jako 

způsob identifikace osob, vryla do paměti veřejnosti, jako něco co souvisí s výpočetní 

technikou, počítačovou bezpečností a obecně s novými technologiemi. Pokrok jde rychle 

dopředu a nové technologie jsou stále levnější. Proto se tyto technologie dostávají i na 

místa, kam to před tím nebylo možné, hlavně kvůli jejich ceně, nebo kvůli jejich 

dostupnosti. A tak se biometrické metody identifikace, zejména identifikace pomocí otisků 

prstů, dostaly i do docházkových terminálů. Dnes se s mini běžně setkáme nejen 

v kancelářích a na úřadech, ale i ve výrobních podnicích. 
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2 Analýza současného systému 

Původní docházkový terminál již nevyhovoval aktuálním požadavkům na plynulost 

a bezpečnost. Používal dotyková identifikační média, která byla poruchová a při 

dlouhodobém použití se opotřebovávala. Zároveň s médiem se ale opotřebovávala i čtecí 

hlava, která karty četla. Navíc se tento terminál ještě nedal připojit do počítačové sítě. Pro 

komunikaci používal sériové rozhraní a konektor RS232. To také přinášelo jisté problémy, 

které ale nebyly nijak závažné. Komunikace fungovala správně i se zastaralou technologií. 

S narůstajícími problémy s identifikací uživatelů vedení společnosti rozhodlo o výměně 

docházkového terminálu za novější. 

Dodavatel docházkového systému nám nabídl několik variant nových 

docházkových terminálů. Po zvážení všech pozitiv a negativ se vedení společnosti 

přiklonilo k pořízení docházkového terminálu s možností biometrické identifikace, 

konkrétně otisku prstu.  

2.1 Důvody přechodu na biometrii 

Rozhodnutí o výměně stávajícího docházkového terminálu a pořízení 

docházkového terminálu se čtečkou otisků prstů se vedení společnosti rozhodlo zejména 

z těchto důvodů: 

 Snaha eliminace podvodů s identifikacemi 

o Někteří pracovníci si nechávali označovat příchody a odchody svými 

kolegy. Byly zmapovány i případy, že někteří pracovníci měli 

označenou směnu jako odpracovanou, ale prokazatelně vůbec v práci 

nebyli. 

 Ztráta identifikačních médií 

o U některých pracovníků se toto dělo opakovaně. 

 Prestiž 

o  Být první ve skupině Ardagh v Evropě, kdo bude takový terminál 

používat. 
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2.2 Implementace nového docházkového terminálu 

Ještě před samotnou instalací terminálu bylo nutno pro ni připravit podmínky. Šlo 

zejména o zvolení správného místa umístění terminálu vzhledem k požadované dostupnosti 

počítačové sítě a zdroje energie. Instalaci jsem prováděl ve spolupráci s dodavatelskou 

firmou Advent s.r.o. Ve smlouvě byla zakotvena podpora při instalaci teminálu přímo 

v místě implementace. Jak se později ukázalo, pro úspěšné zvládnutí všech kroků instalace 

byla přítomnost technika nezbytná. Jednalo se zejména o tyto kroky: 

 Nastavení defaultních parametrů terminálu včetně správné konfigurace cest a 

pravidel synchronizace. 

 Implementace nových parametrů do databáze docházkového systému 

 Založení nových tabulek do databáze, které jsou nutné k synchronizaci dat, 

nasbíraných terminálem. 

 Založení nového zdroje dat do instalace docházkového klienta. 

Instalace včetně všech nastavení a přizpůsobení parametrů trvala dva dny. Po 

dokončení všech nastavení vše vypadalo dobře a uživatelé si pomalu zvykali na tuto novou 

technologii. Někteří uživatelé, se ale hned na začátku zdráhali poskytnout otisky prstů, 

protože se odkazovali na zákon o ochraně osobních údajů. S touto alternativou ale 

dodavatel počítal a dal nám k dispozici vyjádření, které nakonec pomohlo, aby všichni 

pracovníci otisky prstů poskytli. Úplné znění vyjádření je se souhlasem dodavatele součástí 

této práce v příloze 7. 

2.3 Analýza rychlosti identifikace  

Ne všechno bylo ale takové, jak jsem si představoval. S novými technologiemi 

přichází i potíže a v tomto případě tomu nebylo jinak. Začínaly se objevovat problémy. 

Zejména problémy s identifikací výrobních dělníků a manuálně pracujících pracovníků 

obecně. Toto zařízení je sice primárně určeno pro použití v kancelářích, ale nikde nebylo 

napsáno, že je nasazení tohoto terminálu nějak zásadně problematické. Zde je nutno 

zdůraznit, že ani společnost, která nám terminál dodala, s tímto neměla mnoho zkušeností. 

Dá se s nadsázkou říci, že naše firma se stala takovým pokusným králíkem. Tušil jsem, že 
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to nebude jednoduché, ale realita předčila všechna má očekávání. Zpočátku se nedařila 

identifikace dvacet pět pracovníků ze sta. Terminál vykazoval 25% chybovost identifikace. 

V reálu to vypadalo tak, že se u terminálu tvořily fronty, lidé byli nervózní, netrpěliví a 

výsledkem bylo, že se procento chyb ještě zvýšilo.  

 

Obrázek 1: Docházkový systém při odchodu pracovníků 

Mým cílem ale bylo, toto procento co nejvíce minimalizovat a ideálně dosáhnout 

stavu, že se bude schopno v rozumném časovém intervalu identifikovat 100% všech 

pracovníků. Tento časový interval byl po zohlednění všech kritérií stanoven na 5 sekund. 5 

sekund je čas, kdy se jsou pracovníci schopni jeden za druhým identifikovat a nevznikají 

dlouhé fronty. Pracovník musí položit prst na čtečku, počkat až ho čtečka rozpozná, a pak 

musí stisknout tlačítko příchodu, odchodu nebo jiného přerušení nastaveného na terminálu. 

Aby všechno probíhalo plynule, musí být terminál schopen obsloužit minimálně 80 

pracovníků v časovém intervalu deseti minut. Pokud by to bylo déle, pak by přicházely 

stížnosti od pracovníků na problémy s identifikací. Někteří si stěžovali, že jim kvůli 

nefunkční čtečce ujel autobus. Na obrázku č. 1 vidíte, jak se tvoří fronty, když identifikace 

jednoho pracovníka překročí právě zmiňovaných 5 sekund. 

[vlastní zdroj] 
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2.4 FRR versus FAR 

Ideální zařízení nevykazuje žádnou chybovost a nespolehlivost. To znamená, že 

platí vztah FAR = FRR = 0. Takové zařízení ale neexistuje. V praxi jsou různá zařízení 

různě citlivá na vnější vlivy. Co se týče senzorů na snímání otisků prstů, jsou vnější vlivy 

odvozené zejména od použité technologie. Každá technologie je vhodná do jiného 

prostředí, a také je důležité, kdo tuto technologii používá. 

 Pravděpodobnost chybného odmítnutí, False Rejection Rate [1] 

Pravděpodobnost chybného odmítnutí, FRR  ukazuje, jak je zařízení spolehlivé 

z hlediska bezpečnostního a uživatelského. Tento parametr udává, s jakou 

pravděpodobností biometrický terminál nerozpozná oprávněného uživatele. To znamená, 

že i když je osoba oprávněná a má již v databázi uložen otisk prstu, není vpuštěna do 

objektu nebo není identifikována, a tím pádem se jí nezaznamená příchod nebo odchod. 

Tato osoba musí pokus opakovat a prokázat svou identitu znovu. 

Pravděpodobnost chybného odmítnutí je definována: 

𝐹𝑅𝑅 =
𝑁𝐹𝑅

𝑁𝐸𝐿𝐴
 [%] 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝐹𝑅𝑅 =

𝑁𝐹𝑅

𝑁𝐸𝑉𝐴
 [%],  

NFR  -  Number of False Rejection (počet chybových odmítnutí) [-] 

NELA  -  Number of Enrole Identification Attempts (počet pokusů oprávněných osob o 

identifikaci) [-] 

NEVA  - Number of Enrole Verification Attempts (počet pokusů oprávněných osob o 

verifikaci) [-] 

Není žádoucí, aby v praxi systém odmítal mnoho oprávněných osob. To by 

znamenalo, že není moc uživatelsky přívětivý a spolehlivý. Navíc klesá důvěra v dané 

zařízení a přicházejí stížnosti na adresu systému a jeho správce. Nejedná se ale o kriticky 

negativní stav. Pouze je to nepříjemné pro oprávněnou osobu, která se musí identifikovat 

několikrát. 
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 Pravděpodobnost chybného přijetí, False Acceptance Rate [1] 

Pravděpodobnost chybného přijetí, FAR ukazuje, jak je zařízení bezpečné. To 

znamená, že při špatném nastavení vpustí do objektu nebo identifikuje i osoby, které jsou 

nežádoucí. Nemají v databázi nahrán otisk prstu. Ve většině případů, je chybné přijetí 

neoprávněné osoby, bráno jako bezpečnostní incident. Obecně je požadováno vysoce 

bezpečné biometrické zařízení, které nesmí akceptovat neoprávněné osoby. Tento parametr 

je asi důležitější, než FRR, nicméně zaleží na konkrétní situaci. 

Pravděpodobnost chybného přijetí je definována: 

𝐹𝐴𝑅 =
𝑁𝐹𝐴

𝑁𝐼𝐼𝐴
 [%]  𝑛𝑒𝑏𝑜 𝐹𝐴𝑅 =

𝑁𝐹𝐴

𝑁𝐼𝑉𝐴
 [%], 

NFA  - Number of False Acceptance (počet chybných přijetí) [-] 

NIIA  - Number of Impostor Identification Attempts (počet pokusů neoprávněných osob 

o identifikaci) [-] 

NIVA  - Number of Impostor Verification Attempts (počet pokusů neoprávněných osob o 

verifikaci) [-] 

 Vztah mezi FRR a FAR [1] 

Případ, kdy by byly všechny osoby spolehlivě na 100% rozpoznány a žádná osoba 

nebude neoprávněně akceptovaná, prostě nemůže nastat. Zařízení, které nevykazuje 

žádnou chybovost a nespolehlivost, neexistuje. Každé reálné zařízení je různě citlivé na 

okolní vlivy a ty ovlivňují jeho výslednou činnost. V ideálním případě totiž platí FAR = 

FRR = 0, což je v realitě nemožné. Na obrázku č. 2 je graficky znázorněn ideální stav. 
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Obrázek 2: Ideální stav, FAR=FRR  

Realita je ale jiná. Každé biometrické zařízení může mít v daný čas pouze jedno 

nastavení. Nastavuje se podle určitých kritérií. Správci objektů by byli nejradši, kdyby 

FAR = 0, to znamená, že se do objektů nedostane žádná neoprávněná osoba. Marketingoví 

specialisté by byli rádi kdyby FRR = 0, to znamená, že všichni oprávnění uživatelé budou 

identifikovaní hned na první pokus. Na obrázku č. 3 je graficky znázorněn reálný stav. 

 

Obrázek 3: Reálný stav 

[http://www.posterus.sk/?p=11511#] 

 

 

 [http://www.tis-inbraak.be/content/Varia/FAR_FRR_EER.JPG] 

http://www.tis-inbraak.be/content/Varia/FAR_FRR_EER.JPG
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3 Analýza problému s technickými prostředky pro 

identifikaci 

Biometrika je způsob identifikace osob na základě jejich charakteristických rysů. 

Jde o metodu, ve které měříme určitou charakteristickou vlastnost osob, díky které ji pak 

můžeme s určitou přesností autorizovat nebo identifikovat. Mezi tyto metody patří např. 

otisk prstu, geometrie ruky, oční sítnice či duhovka. Také se využívá při identifikaci 

různých vlastností chování. Například stisk kláves, dynamika podpisu, vlastnosti chůze atd. 

3.1 Technologie a snímače otisků prstů 

Konkrétně se zde budu zabývat otisky prstů. Snímačů otisků prstů je několik druhů. 

Zde jsou některé z nich: 

 Optické snímače [1] 

Tyto senzory pracují na různých technologiích. Například technologie FTIR 

Frustrated Total Internal Reflection je technologie, která pracuje na principu osvětlení 

povrchu prstu, který se dotýká průhledné desky senzoru. Odražené světlo je snímáno CCD 

prvkem. Množství odráženého světla je závislé na hloubce papilárních linií a brázd. Více 

světla odrážejí papilární linie, brázdy ho odrážejí méně. Kvalita sejmutého otisku záleží 

v tomto případě na čistotě prstů. Nečistoty v brázdách mohou zkreslovat otisk a výsledný 

sejmutý obraz může být nekvalitní do té úrovně, že dojde k odmítnutí identifikované 

osoby. 

Jsou i další optické snímače, které nejsou založené na technologii FTIR. Například 

metody využívající hustý svazek optických vláken, které jsou kolmé ke snímací ploše 

senzoru. Zde se také používá odrazu světla od povrchu senzoru. Jiná metoda snímání 

používá technologii CMOS. 

Optické senzory, které používají pouze dvourozměrné snímání, mohou mít 

problémy s rozpoznáním napodobeniny prstu. Proto moderní optické senzory již používají 

výhradně trojrozměrné technologie. Ty pracují tak, že jsou schopny sejmout nejen kůži ale 

i prostor pod kůží. To mimo jiné znamená, že taková čtečka rozpozná „živý“ prst. 
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Optické snímače se již dnes vyrábí v bezkontaktní verzi. Fungují na stejném 

principu, jako kontaktní optické snímače, jen není nutno pokládat prst na čtečku, ale otisk 

prstu je sejmut světelným paprskem ze vzdálenosti cca 30 – 50 milimetrů. Tento způsob 

eliminuje znečištění senzoru doteky špinavých prstů a nezůstávají zde otisky po předešlých 

pracovnících. 

 Optoelektronické snímače [1] 

Tyto senzory se skládají ze dvou základních vrstev. První je vyrobena z polymeru 

TFT, který má schopnost po dotyku eliminovat světlo. Toto světlo se zachytí na druhou 

vrstvu. To je skleněná vrstva, která obsahuje mnoho fotodiod. Tyto diody převádějí 

světelný impuls na impuls elektrický. Tímto způsobem je vytvořen elektronický obraz 

otisku prstu.  

 Kapacitní snímače [1] 

Tyto snímače využívají rozdílu kapacity mezi deskou snímače a povrchem prstu. 

Snímač představuje jednu desku kapacitoru a druhou představují jednotlivá místa na prstu. 

Pro sejmutí obrazu přiložíme prst na citlivou plochu osazenou velkým množstvím elektrod. 

Protože mají kapilární linie otisku prstu větší kontakt se snímačem než prohlubně, tak i 

jejich kapacitní odpor je větší. Tím se vytvoří elektronický obraz otisku. Nevýhodou je to, 

že pokud je prst znečištěn, tak tyto nečistoty můžou být vodivé. Například se jedná o sůl, 

cukr, různé pleťové krémy a podobně. Tyto senzory mají také problémy sejmout otisk ze 

suchého prstu.   

 Teplotní snímače [1] 

Tyto snímače obsahují malý citlivý čip, který se nazývá pyrodetektor. Pyrodetektor 

snímá rozdíl teplot mezi jednotlivými papilárními liniemi a prostoru mezi nimi. K získání 

otisku prstu je nutno přejíždět prstem přes citlivou plochu. Na výstupu vznikne obraz 

otisku ve formě digitálních rámců (frames). Tyto digitální rámce se poté skládají do 

výsledného obrazu otisku prstu. Zde je ale problém s nízkou kvalitou výstupu. Dále také 

s algoritmy zpracování markant, protože se snímá pouze pohybem prstu, a proto se stává, 

že dojde k sejmutí pokaždé jiného obrazu. Tím pádem se obtížně vytváří databáze otisků. 
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Tato metoda není vhodná pro použití k identifikaci. Důvodem je právě špatná kvalita 

obrazu otisku prstu. 

 Elektronické snímače [1] 

Senzory tohoto typu pracují na principu vzniku elektrického pole mezi dvěmi 

vodivými deskami. Horní deska je plocha prstu, do které je pouštěn řídící elektrický signál. 

Pod vrchní vrstvou pokožky je vysoce vodivá vrstva, která obsahuje slanou tekutinu. 

Vodivá vrstva kopíruje povrch kůže. Husté pole snímacích antén, které obsahuje dotyková 

vrstva, pak zachytí elektrické pole deformované tvarem povrchu kůže, papilárními liniemi 

a brázdami. Signál je poté zesílen a transformován do elektronické podoby 

daktyloskopického otisku. Výhodou tohoto typu senzoru je jeho odolnost proti nečistotám. 

Ty na podobu sejmutého otisku nemají prakticky žádný vliv, protože senzor snímá vrstvu 

pod povrchem kůže. 

 Tlakové snímače [1] 

Tyto senzory reagují na tlak papilárních linií na povrch snímacího senzoru. Povrch 

tohoto senzoru je tvořen elastickými piezoelektrickými krystaly. Papilární linie vyvolávají 

větší tlak na snímací plochu než brázdy. Výhodou této technologie je zejména to, že 

kvalitu otisku neovlivňuje vlhkost. Pracuje stejně dobře v suchém prostředí jako ve 

vlhkém. Dále je pak výhodou, že snímá otisky stejně dobře u mokrých nebo naopak 

suchých rukou, na rozdíl od kapacitních senzorů. V současné době jsou tyto senzory téměř 

nepoužívané.  

kapacita 1500 šablon rozšiřitelná na 5000 

paměť transakcí 30000 

komunikace RS232, Ethernet (10/100) 

rychlost identifikace <= 2 sekundy 

FAR <= 0,0001 % 

FRR <= 1 % 

LCD 3.5" TFT display 

 

Tabulka 1: Parametry terminálu S 900 
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3.2 Terminál S 900 

Nyní používáme docházkový terminál S 900. Fotografii terminálu naleznete 

v příloze 8. Jde o docházkový terminál s možností identifikace heslem, otiskem prstu nebo 

použitím identifikačního média. Tento docházkový terminál má 3.5 palcový TFT display, 

používá pro čtečku otisků prstů technologii Lumidigm. Tato technologie pracuje na 

principu multispektrálního zobrazování, je schopna snímat a zpracovat vlastnosti prstu i 

pod povrchem kůže. Snímá informace ve třech rozměrech, jde tedy o 3D1 technologii. Tato 

technologie skýtala určitou naději, že bude mít při skenování otisků prstů více informací o 

otisku, a tak se povede splnit úkol a „donutit“ čtečku vykazovat nulovou chybovost. 

Způsob, jakým je tato technologie schopna otisk prstu sejmout, je patrná z obrázku č. 4. 

Snímací senzor otisků prstů této technologie se skládá ze dvou hlavních částí: zdroje světla 

a zobrazovacího systému. Tento systém používá více osvětlovacích soustav o rozdílných 

vlnových délkách. Světlo poté proniká až pod povrch kůže a senzor je schopen zaznamenat 

a shromáždit z prstu více identifikačních údajů [3]. Na obrázku č. 5 je schéma principu 

                                                 

1 3D - trojrozměrný 

Obrázek 4: Způsob sejmutí otisku technologií Lumidigm 

[http://www.comfis.cz/wp-content/uploads/2014/05/lumidigm-papilarni-linie.jpg] 
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snímání. Předpokládal jsem, že pokud pořídíme toto zařízení s relativně novou a 

spolehlivou technologií snímání, tak se vyvarujeme možných problémů s identifikací. 

 Výrobcem tohoto terminálu je firma Confis. Terminál ale disponuje jiným 

softwarovým řešením. Náš dodavatel tohoto terminálu firma Advent s.r.o. používá své 

vlastní řešení, které je založeno na operačním systému Windows CE. K vyhodnocování 

otisku prstu používá algoritmus ZKFinger. Tento algoritmus je do terminálu 

zakomponován jako ovladač. Parametry nastavení software řeší náš dodavatel. S ním jsem 

také diskutoval všechny problémy a s jeho pomocí nastavoval parametry. 

Terminál se sice pyšní procentem odmítnutých registrací méně než jedno procento, 

viz parametry terminálu v tabulce 1, realita je jiná. Tohoto procenta jsem nedocílil ani u 

THP pracovníků, kteří alespoň v zaměstnání nepracují manuálně. Ještě horší je výsledek u 

výrobních dělníků a nejhorší výsledky vykázali pracovníci středisek údržba a nástrojárna. 

Tam se přes veškeré úsilí nepovedlo procento odmítnutých registrací stlačit pod 10 

procent. To samé platí o rychlosti registrace. Tento parametr výrobce uvádí menší než 2 

sekundy. V ostrém provozu u nás v podniku je to mezi 4 a 5 sekundami. Tento parametr 

hodně ovlivňuje spokojenost pracovníků. Protože, když je rychlost registrace jednoho 

pracovníka přes 5 sekund, tvoří se fronty. 

Obrázek 5 Schéma Lumingm technologie 

[http://www.comfis.cz/wp-content/uploads/2014/05/technologie.jpg] 
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 3.3 Databáze otisků prstů 

Při vytváření databáze pracovníků bylo nutno sejmout všem otisky prstů. Pro 

sejmutí otisků prstů byl použit snímač ZK 4500, na obrázku č. 6. Pokud to bylo možné, 

všem 142 pracovníkům byly sejmuty 3 prsty. Zpravidla šlo o oba palce a pravý 

ukazováček. Vzhledem k tomu, že byli takoví jedinci, kterým tyto 3 konkrétní prsty nebylo 

možno sejmout, byly vyzkoušeny další kombinace. Pracovníci poté dostali za úkol 

postupně nasnímané prsty vyzkoušet, zjistit který z nich je na tom nejlépe a ten pak  

 

 

 

 

 

používat pro identifikaci. 

Čtení otisku probíhá ve třech krocích:2  

 senzor sejme otisk, algoritmus ho převede na binární řetězec a tento řetězec 

uloží v databázi terminálu 

 senzor znovu sejme otisk, algoritmus ho převede na binární řetězec a ten 

porovná s právě vytvořeným řetězcem, pokud najde shodu, následuje krok 3 

                                                 

2 Pixel (picture element) – nejmenší jednotka digitální rastrové grafiky 

Barva senzoru zelená 

typ senzoru 
ZK optický 

senzor 

rozlišení 500 DPI 

rozměry čtecí 

plochy 
15 mm x 18 mm 

rozměr obrazu 280 x 360 pixelů¹ 

roměry zařízení 53 x 80 x 66 mm 

Obrázek 6: Snímač ZK4500 

Tabulka 2: Parametry snímače ZK4500 

[vlastní zdroj] 

[http://www.ratiotechnologies.com/En/ReaderZK4500.aspx] 



Václav Růžička: Biometrické terminály ve VP a problematika identifikace osob 

2015           14  

 senzor znovu sejme otisk, algoritmus ho převede na binární řetězec, tento 

řetězec porovná s tím v databázi, na základě určitých kritérií řetězec zpřesní 

a tento poté uloží na místo původního řetězce 

Třetí krok se opakuje tak dlouho, dokud není výsledek dostatečně kvalitní. 

V naprosté většině případů stačí první 3 kroky. Pokud tyto proběhnou hladce, vznikne 

kvalitní šablona otisku a uživatelé nemají s identifikací žádné problémy. 

Tímto procesem neprošlo celkem osm pracovníků, kterým otisky prstů nebylo 

možno sejmout v takové kvalitě, aby bylo porovnání binárních řetězců možné. Tito 

pracovníci poté obdrželi identifikační médium, na obrázku č. 7, a dalšího zkoumání se již 

nezúčastnili, viz kapitola 5.  

Jedná o novou technologii, proto byli někteří pracovníci nedůvěřiví a zdráhali se 

poskytnout své otisky prstů. Nelíbilo se jim, že je musí poskytnout, a proto hledali cesty, 

jak se tomu vyhnout. Odkazovali se na zákon o ochranu osobních údajů. Náš dodavatel se 

s tímto problémem již setkal, protože implementace zařízení s čtečkou biometrických 

údajů je pro něj již běžnou rutinou. Proto má s touto problematikou bohaté zkušenosti. 

Nebyli jsme jediný zákazník, který řešil problémy tohoto rázu a dá se říci, že dodavatel 

tuto nepříjemnost předpokládal. Poskytl nám prohlášení o tom, že toho řešení, způsobu 

Obrázek 7: Identifikační média [vlastní zdroj] 



Václav Růžička: Biometrické terminály ve VP a problematika identifikace osob 

2015           15  

ukládání otisků prstů, je v souladu s českým právem, zejména se zákonem o ochraně 

osobních údajů. 

Protože většina výrobních dělníků jsou členy odborové organizace, vložil se do 

tohoto sporu odborový právník, kterému bylo toto prohlášení poskytnuto. Na základě 

jeho analýzy bylo zaměstnancům sděleno, že se opravdu neděje nic nezákonného a že se 

nemusí obávat poskytnout otisky prstů. Prohlášení, poskytnuté dodavatelem, bylo 

umístěno vedle terminálu tak, aby bylo veřejně přístupné a každý uživatel se mohl 

přesvědčit, že je zařízení v souladu s platnou legislativou. Úplné znění tohoto dokumentu 

uvádím se souhlasem vedení společnosti Advent s.r.o. v původním znění v příloze 7. 

3.4 Způsob sejmutí otisku prstu 

Naše legislativa nedovoluje komerčním subjektům uchovávat biometrické údaje, 

v našem případě otisky prstů, v jejich grafické podobě. Toto je dovoleno pouze policii a 

výkonné moci. Proto dojde po sejmutí otisku prstu k jeho převedení do binárního řetězce, 

který je poté uložen v databázi. Z tohoto řetězce již není možné tento otisk prstu získat 

v grafické podobě zpět. O proces převedení obrazu otisku prstu se v tomto konkrétním 

případě stará algoritmus ZK finger. Naše čtečka používá ZKFinger SDK ve verzi 4.0. 

 ZK Finger algoritmus [5] 

ZKFinger algoritmus je rychlý a přesný algoritmus porovnávání otisků prstů, který 

podporuje verifikaci (porovnání 1:1) a identifikaci (porovnání 1:N). Jedná se o otevřené 

řešení, které je plně k dispozici pro programátory, výrobce software a systémové 

integrátory. Při použití ZKFinger algoritmu pro identifikaci otisků prstů proběhne celá 

identifikace v rozmezí 1 až 5 sekund, v závislosti na kvalitě otisku a jeho protějšku 

v databázi. Tato technika již nevyžaduje žádné další ověření jako například ověření dle 

jména, PIN kódu nebo dalších technik ověření. ZKFinger algoritmus má následující 

výhody: 

 ZK Finger vývojový balíček je rychle integrovatelný do systémů zákazníka, 

podporuje mnoho skenovacích zařízení a čteček otisků prstů. 
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 ZK Finger software je schopen sejmout i nekvalitní otisk, který obsahuje 

poškozené papilární linie. 

 ZKFinger identifikační algoritmus podporuje převedení otisku prstu do 

binárního kódu ve všech polohách natočení prstu. 

4 Návrh řešení docházkového systému 

Hned na začátku musím prohlásit, že všechna nastavení, která jsem prováděl, jsem 

konzultoval s naším dodavatelem a jeho pracovníky. To znamená, že řešení, které jsem 

nakonec přijal, není jen mé a není jen mou zásluhou, že nyní terminál funguje správně a 

procento chybných identifikací se ustálilo na průměru 10,2 %. Máme sice podepsanou 

smlouvu o podpoře, ale mnoho užitečných rad přicházelo nad rámec této podpory. 

4.1 Poděkování 

Rád bych touto cestou poděkoval panu ing. Michalu Kreiglovi, jednateli firmy 

Advent s.r.o., který je mozkem celého projektu. Poskytl mi cenné rady o funkci terminálu. 

On mi nastínil možné okruhy problémů, o které se mám zajímat. Byl to on, který nakonec 

přesně odhadl, co tyto problémy způsobuje a které parametry se musí nastavit, aby vše 

fungovalo, jak má. 

Musím zde zmínit jméno Milana Špánka, který je ve firmě odborník na firmware. 

Přesto, že toto firmware je know-how firmy Advent, tak mě částečně zasvětil do této 

problematiky a pomohl mi pochopit funkci jednotlivých částí. Firmware sice ovlivňuje 

problém chybné identifikace jen okrajově, přesto mi pochopení problematiky nakonec 

pomohlo ke změně mého pohledu na věc. 

Zvláštní poděkování patří všem pracovníkům technické podpory, kteří mě museli 

mít někdy „plné zuby“, protože jsem se na ně stále s něčím obracel. První měsíce nasazení 

nového terminálu a celého systému byly tak trochu hektické. Oni mi v tom mém boji 

hodně pomohli, a to i nad rámec svých povinností. 
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4.2 Vysvětlení problematiky 

V úvodu je třeba zdůraznit, že nebylo lehké, se s touto problematikou poprat, a také 

nebylo moc možností, jak ovlivnit výsledek. Celkový výsledek v podstatě závisí zejména 

na těchto aspektech: 

 Sejmutí otisku prstu 

 Firmware terminálu 

 Nastavení prahu citlivosti 

Tyto tři parametry nejvíce ovlivňují celkový výsledek. Byla také důležitá správná 

volba postupu od prvního parametru k poslednímu. To, jak postupovat, mi navrhli 

pracovníci podpory ze zkušeností z předešlých instalací. Navrhli postup od kvalitního 

sejmutí otisku prstu, přes úpravu firmware až po parametr prahu citlivosti. Oni v podstatě 

neměli žádné zkušenosti s instalací tohoto zařízení ve výrobním podniku. Jejich předešlé 

instalace byly v podstatě jen v kancelářských budovách. 

4.3 Sejmutí otisku prstu 

První, a dle zkušeností zcela zásadní parametr, je opravdu pečlivé sejmutí otisků. 

Zpočátku se mi toto zdálo jako banální záležitost, ale po nějaké době používání jsem zjistil, 

že striktní dodržování postupu sejmutí otisků je opravdu klíčové. Osvojením techniky 

sejmutí otisku prstu jsme dosáhli významného dílčího úspěchu. V podstatě, až od tohoto 

okamžiku, mělo teprve smysl nastavovat nějaké parametry. 

Jak identifikace probíhá? Uživatel přiloží prst ke čtečce, čtečka jeho otisk rozpozná, 

algoritmus srovná řetězce a najde shodu, identifikace proběhla úspěšně. Pokud shodu 

najde, terminál uživatele identifikuje a zobrazí se jméno uživatele. Nebo uživatel přiloží 

prst ke čtečce, čtečka jeho otisk nerozpozná a zobrazí se chybové hlášení “nekvalitní 

otisk“. V tomto případě musí uživatel postup opakovat tolikrát, dokud ho čtečka 

nerozpozná. 
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4.4 Úprava firmware terminálu 

Firmware terminálu je celé vytvořeno společností Advent s.r.o. a je to jejich Know-

How. Zdroje nejsou veřejně přístupné. Snažil jsem se zapojit i do procesu úpravy, ale 

nebylo mi to umožněno s tím, že jde o důvěrnou záležitost. Pokud se upravovalo firmware, 

tak jsem kontaktoval pana Špánka a on na dálku vše provedl sám. Když jsme terminál 

zakoupili, byl v něm nahrán firmware 2.01.07. Po dobu třech měsíců, kdy náš terminál 

procházel zkušebním provozem, se firmware upravoval celkem třikrát. Upravoval pouze 

jeden parametr. Zjednodušeně řečeno jde o parametr citlivosti snímače. Tato problematika 

je složitější, ale protože jsem neměl možnost se do řešení aktivně zapojit, není to 

předmětem mé práce. Jen V původním nastavení byl parametr citlivosti snímače nastaven 

na hodnotu 60 %. Rozsah možného nastavení je 1 – 100 %. Při hodnotě 60 % ale terminál 

odmítl identifikovat skoro 25% pracovníků. Zvyšováním tohoto parametru bylo 

dosahováno stále lepších výsledků. Bohužel až do okamžiku, kdy začal terminál sám, bez 

přiložení prstu, identifikovat otisk. Bylo to způsobeno tím, že předchozí pracovník 

zanechal obraz otisku na čtečce, pravděpodobně pro to, že měl mastné ruce. A také začal 

být více náchylný na okolní světlo. To se projevovalo tím, že i když nikdo prst na čtečku 

nepřikládal, terminál začal v pravidelných intervalech uměle identifikovat vstup. Každých 

8 sekund pípnul a zobrazil chybové hlášení „neznámá osoba“. Řešení, které mě napadlo 

jako první, bylo vyrobit něco jako clonu, aby na senzor dopadalo méně okolního světla. 

Obrázek 8: Clona z nerezového plechu [vlastní zdroj] 
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Konzultoval jsem tento nápad s pracovníky údržby a ti mi přislíbili pomoc. Terminál 

vybavili clonou z nerezového plechu. Jak tato clona vypadá, je zřejmé z obrázku č. 8. 

Bohužel tato úprava pomohla jen částečně. Na základě těchto skutečností jsme byli nuceni 

zase snížit citlivost senzoru. Nakonec se citlivost ustálila na hodnotě 74 %. Tato hodnota 

garantovala dobrou funkci terminálu, ale bohužel procento odmítnutých pracovníků se 

snížilo pouze o 4 % na hodnotu 21 %. Toto bylo stále ještě vysoké číslo. Upravený 

firmware byl uvolněn pouze pro naši firmu s číslem 2.02.08.A. 

4.5 Práh citlivosti 

Třetí a poslední parametr je práh citlivosti. Je to hodnota, která nabývá hodnot od 0-

100 %. Tato hodnota určuje, s jakou pravděpodobností je právě vytvořený řetězec shodný s 

tím, který je již uložen v databázi. Algoritmus neporovnává otisky prstů jako takové, ale 

jen binární řetězce, které jsou z otisků prstů vytvořeny. Postup, jak k tomu dochází, je 

uveden v kapitole 3.3. 

Mým cílem je nalezení takového prahu citlivosti, aby počet odmítnutých registrací 

oprávněných uživatelů byl co nejmenší a zároveň aby nedocházelo k tomu, že proces 

identifikace zamění registrovanou osobu za někoho jiného. Výchozí hodnota tohoto 

parametru je 55 %. Postupně budu snižovat práh citlivosti a zkoumat, kolik bude 

odmítnutých požadavků na identifikaci. 

Vzhledem k tomu, že používáme biometrický terminál pouze jako identifikaci 

k docházkovému systému, je zbytečné se zabývat parametrem pravděpodobnost chybného 

přijetí. Mě bude zajímat pouze křivka FRR – pravděpodobnost chybného odmítnutí. Čím 

více budu snižovat práh citlivosti, tím více se bude FRR blížit k ose x a bude se snižovat i 

pravděpodobnost chybného odmítnutí. Je logické, že tuto hodnotu nelze snižovat do 

nekonečna. Čím více se tato hodnota bude snižovat, tím je větší pravděpodobnost, že při 

identifikaci algoritmus vybere nesprávnou osobu. Jde mi o to, aby tato hodnota byla co 

nejnižší, ale také je důležité, najít hranici, kdy se algoritmus nesplete a identifikuje vždy 

správného uživatele. 
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4.6 Výběr způsobu měření 

Mým cílem je dosáhnout co nejnižší hodnoty pravděpodobnosti chybného 

odmítnutí. Ve společnosti nyní pracuje 146 pracovníků, rozdělených do osmi středisek. 

Těmito středisky jsou: 

 středisko 24200 brigádníci 

 středisko 25500 expedice 

 středisko 20400 výroba 

 středisko 23202 elektroúdržba 

 středisko 23000 kvalita 

 středisko 23200 zámečníci 

 středisko 23201 nástrojárna 

 středisko 24100 THP pracovníci 

Nebylo by asi vhodné hned z několika důvodů zde uvádět všechny pracovníky 

jmenovitě. Hlavním důvodem je neochota některých pracovníků být v mé práci uvedena 

jmenovitě a také to, že se ukázalo, že to není potřeba. Provedl jsem pokus sběru dat po 

jednotlivých jménech a výsledky byly téměř totožné. Z toho vyplývá, že součty za 

jednotlivá střediska jsou pro tento účel dostatečná. Proto budu ve sběrech dat uvádět jen 

název střediska a počet pracovníků v tomto středisku. V průběhu vyhodnocování dat se 

počet pracovníků v jednotlivých střediscích měnil. Na výsledek ale ani tato skutečnost 

neměla zásadní vliv. 

4.7 Vyhodnocení sběru dat 

Vzhledem k tomu, že mi šlo o zevrubnou analýzu nasbíraných dat, rozhodl jsem se 

pro týdenní vyhodnocování. Vyhodnocování na denní bázi bylo v tomto případě zbytečně 

administrativně náročné a nemělo by na celkový výsledek vliv. Parametr prahu citlivosti 

jsem nastavil na hodnotu 55 %. Tato hodnota je defaultní hodnotou, která je nastavena 

přímo od výrobce. Budu jí snižovat o 5 % jednotek každý týden. Ze zkušenosti pracovníků 

technické podpory vyplývá, že správná hodnota by měla být mezi 30 – 35 %. Nutno ale 
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podotknout, že tato hodnota je výsledkem nastavení převážně v kancelářích. Naše prostředí 

je ale specifické. Odhaduji, že výsledná hodnota pro naši společnost bude mezi 35 – 40 %. 

 1. týden – práh citlivosti je nastaven na hodnotu 55 % 

První týden se sběru dat zúčastnilo celkem 146 pracovníků. Vyhodnocení dat 

prvního týdne nepřineslo žádné překvapení. Očekával jsem, že na začátku budou čísla 

horší. Procento odmítnutí bylo přes 25%. Brigádníci a zámečníci měli výrazně vyšší 

procento odmítnutí než ostatní střediska. Zde se také ukázalo jako problematické, středisko 

brigádníci.  Přesto, že zde až na výjimky, nejsou žádní problémoví pracovníci (otisky jim 

byly sejmuty bez problémů), mají srovnatelné procento chybného odmítnutí, jako středisko 

nástrojárna. Z grafu 1 je dobře patrné, jak je procentuální křivka rozházená. Tyto rozdíly 

předpokládám i v dalších měřeních, jen procenta by se měla postupně snižovat. Souhrn 

prvního týdne je uveden v tabulce č. 3. 

Tabulka 3: Vyhodnocení dat prvního týdne [vlastní zdroj] 

kód 

střediska 

název 

střediska 

počet 

pracovníků 

střediska 

počet pokusů 

o identifikaci 

počet 

odmítnutí 

procento 

odmítnutí 
FRR 

20400 Výroba 65 766 168 21,93% 0,22 

24100 THP 24 246 49 19,92% 0,20 

23200 zámečníci 12 132 52 39,39% 0,39 

23201 nástrojárna 18 198 53 26,77% 0,27 

23202 elektroúdržba 3 41 12 29,27% 0,29 

23000 kvalita 3 34 9 26,47% 0,26 

24200 brigádníci 8 84 31 36,90% 0,37 

25500 expedice 7 72 21 29,17% 0,29 

  Celkem 140 1573 395 25,11% 0,25 
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Graf 1: Data prvního týdne [vlastní zdroj] 
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Graf 2: Data druhého týdne [vlastní zdroj] 

 

Tabulka 4: Vyhodnocení dat druhého týdne [vlastní zdroj] 

kód 
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název 
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počet 

pracovníků 

střediska 

počet pokusů 

o identifikaci 

počet 

odmítnutí 

procento 

odmítnutí 
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se hodnota odmítnutých registrací u tohoto střediska za týden snížila o 6 procentních bodů. 

Naopak nepříjemným překvapením byli pracovníci střediska THP. U tohoto střediska se za 

týden změnilo procento odmítnutých identifikací jen nepatrně. 

Tabulka 5: Vyhodnocení dat třetího týdne [vlastní zdroj] 

kód 

střediska 

název 

střediska 

počet 

pracovníků 

střediska 

počet pokusů 

o identifikaci 

počet 

odmítnutí 

procento 

odmítnutí 
FRR 

20400 Výroba 66 781 132 16,90% 0,17 

24100 THP 24 244 29 11,89% 0,12 

23200 zámečníci 12 132 30 22,73% 0,23 

23201 nástrojárna 18 186 25 13,44% 0,13 

23202 elektroúdržba 3 33 6 18,18% 0,18 

23000 kvalita 3 35 6 17,14% 0,17 

24200 brigádníci 5 58 17 29,31% 0,29 

25500 expedice 7 74 14 18,92% 0,19 

  Celkem 138 1543 259 16,79% 0,17 

 

Graf 3: Data třetího týdne [vlastní zdroj] 
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chtěl dostat, ale změny v nastavení skýtají určitou naději, že by mohlo klesnout dokonce 

pod 10 procent. Zde je již ale vidět, že výpočet kazí hlavně tři střediska: nástrojárna, 

údržba a brigádníci. Konečně dosáhli pracovníci THP střediska procenta odmítnutí, které 

jsem očekával. Výsledek okolo pěti procent jsem očekával hned v prvním týdnu. 

Tabulka 6: Vyhodnocení dat čtvrtého týdne [vlastní zdroj] 

kód 

střediska 

název 

střediska 

počet 

pracovníků 

střediska 

počet pokusů 

o identifikaci 

počet 

odmítnutí 

procento 

odmítnutí 
FRR 

20400 Výroba 66 773 102 13,20% 0,13 

24100 THP 24 251 15 5,98% 0,06 

23200 zámečníci 12 137 24 17,52% 0,18 

23201 nástrojárna 18 192 21 10,94% 0,11 

23202 elektroúdržba 3 32 7 21,88% 0,22 

23000 kvalita 3 30 3 10,00% 0,10 

24200 brigádníci 9 96 17 17,71% 0,18 

25500 expedice 7 77 11 14,29% 0,14 

  Celkem 142 1588 200 12,59% 0,13 

 

Graf 4: Data čtvrtého týdne [vlastní zdroj] 
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 5. týden – práh citlivosti je nastaven na hodnotu 35 % 

Z tabulky měření 5. týdne je jasné, že jsme již pod prahem rozlišitelnosti. Celkové 

procento odmítnutých identifikací kleslo o více než 6 %. Takovýto pokles již není reálně 

možný. To znamená, že se již stává, že při chybné identifikaci nedojde k jejímu zamítnutí, 

ale k záměně za jinou osobu. Nyní budu muset procento citlivosti zvýšit tak, aby 

nedocházelo při identifikaci k záměně osob. 

Tabulka 7: Vyhodnocení dat pátého týdne [vlastní zdroj] 

kód 

střediska 

název 

střediska 

počet 

pracovníků 

střediska 

počet pokusů 

o identifikaci 

počet 

odmítnutí 

procento 

odmítnutí 
FRR 

20400 Výroba 66 692 45 6,50% 0,07 

24100 THP 24 248 8 3,23% 0,03 

23200 zámečníci 12 127 8 6,30% 0,06 

23201 nástrojárna 18 186 17 9,14% 0,09 

23202 elektroúdržba 3 37 3 8,11% 0,08 

23000 kvalita 3 35 3 8,57% 0,09 

24200 brigádníci 9 99 8 8,08% 0,08 

25500 expedice 7 81 4 4,94% 0,05 

  Celkem 142 1505 96 6,38% 0,06 

 

Graf 5: Data pátého týdne [vlastní zdroj] 
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Po zevrubné kontrole všech dat jsem zjistil, že opravdu docházelo při identifikaci 

k záměně uživatelů. Hned první den měření jsem zjistil u některých uživatelů duplicitní 

identifikace. Naopak jiní neměli označen průchod, i když prokazatelně v práci byli.  Toto 

se stalo v nejméně 28 případech. Přesné číslo bohužel nemám možnost zjistit, v aplikaci 

PowerKey na toto není nástroj. 

 6. týden – práh citlivosti je nastaven na hodnotu 38 % 

Na základě těchto skutečností jsem zvýšil práh citlivosti na 38 %. Z tabulky 8 je 

patrné, že se procento odmítnutých registrací zvýšilo. Další změny v citlivosti již podle 

mého názoru nemají smysl. Narazil jsem na práh citlivosti.  

Ve srovnání s 5. týdnem se u všech středisek procento odmítnutých registrací 

zvýšilo. Nejvyšší nárůst je již tradičně u střediska brigádníci. Tam se jedná o rozdíl přes 

osm procentních bodů. Překvapením v pozitivním slova smyslu se stalo středisko THP. 

Zde se procento zvýšilo jen nepatrně. To znamená, že se zde problém se záměnou osob 

téměř neprojevil. Znamená to mimo jiné, že odhady byly správné a nastavení citlivosti u 

THP pracovníků by bylo možné ještě změnit.  Zkušenosti dodavatele hovoří o citlivosti 

mezi 30 – 35 %. Výsledky tohoto měření tyto čísla více méně potvrdily. Z grafu č. 6 je 

krásně vidět, že se propad zelené křivky od grafu č. 5 téměř neliší. 

Tabulka 8: Vyhodnocení dat šestého týdne [vlastní zdroj] 

kód 

střediska 

název 

střediska 

počet 

pracovníků 

střediska 

počet pokusů 

o identifikaci 

počet 

odmítnutí 

procento 

odmítnutí 
FRR 

20400 Výroba 68 835 82 9,82% 0,10 

24100 THP 24 256 10 3,91% 0,04 

23200 zámečníci 12 152 21 13,82% 0,14 

23201 nástrojárna 18 229 26 11,35% 0,11 

23202 elektroúdržba 3 38 4 10,53% 0,11 

23000 kvalita 3 41 5 12,20% 0,12 

24200 brigádníci 12 136 23 16,91% 0,17 

25500 expedice 8 92 11 11,96% 0,12 

  Celkem 148 1779 182 10,23% 0,10 
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Graf 6: Data šestého týdne [vlastní zdroj] 
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Graf 7: Data porovnání středisek [vlastní zdroj] 

 

Středisko výroba si vedlo nad očekávání úspěšně. K celkové chybovosti přispělo 

jen 13,6 %. To je relativně nízké číslo. Zde jsem předpokládal chybovost nad 15 %. Ve 

středisku výroba jsou jen manuálně pracující dělníci. Z dalších analýz vyplynulo, že 

výrazně menší chybovost měli mistři, kteří také patří do tohoto střediska. Mistři nepracují 

manuálně. Jejich výsledky jsou srovnatelná s pracovníky v kancelářích. To je vysvětlení, 

proč toto středisko dopadlo celkem rozumně.  

4.9 Aktuální stav 

Přes veškerou snahu je stále mnoho těch, kteří mají s identifikací větší či menší 

problémy. Tyto problémy již nejsou způsobeny nastavením, ale zpravidla technikou 

přikládání prstu na čtečku. Jak jsem již popsal výše, jde o nejdůležitější parametr. 

Správnou techniku přikládání prstu na čtečku tak, aby identifikace proběhla v co 

nejkratším čase, je třeba stále dokola trénovat a uživatelům při všech příležitostech 

připomínat. Znalost správného postupu a jeho dlouhodobý trénink jsou nejdůležitější 

aspekty dobrého výsledku. Že je tento argument správný, dokazují špatné výsledky 

pracovníků ve středisku brigádníci. Zde je skoro nemožné procento identifikace těchto 

pracovníků stlačit pod 15 %. Je to právě tím, že jsou tito pracovníci zpravidla u nás 

250,2

771,0

198,2

35,2
79,0

36,5

136,0
88,2

24,7

113,5

29,7 5,5 12,7 6,7 28,3 19,0

9,9%

14,7%

15,0% 15,6%
16,0%

18,3%

20,8% 21,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Rozdělení pracovníků

počet pokusů o identifikaci počet odmítnutí procento odmítnutí

odmítnutí [%]počet pokusů [-]



Václav Růžička: Biometrické terminály ve VP a problematika identifikace osob 

2015           30  

zaměstnaní jen po omezenou dobu a nemají čas si osvojit tento postup a hraje zde také roli 

absence dlouhodobého tréninku.  

V aplikaci PowerKey, která sbírá data z terminálu, je nástroj, kde je možné zpětně 

dohledat uživatele, kteří mají s identifikací stále větší či menší problémy. Tento nástroj se 

jmenuje události. Je zde vidět aktivita uživatelů a také úspěšné a neúspěšné identifikace. 

V příloze č. 3 jsou jasně viditelné červené křížky ve sloupci směr. Ty indikují problémy 

s identifikací určité osoby. Zpravidla to bývá ta osoba, která je poté uvedena bezprostředně 

nad těmito křížky. V tomto konkrétním případě jde o pracovníka Kerešová Juliána. Zde je 

patrné, že se pokusila o registraci celkem 5x. Registrace byla 4x zamítnuta a úspěšně 

proběhla až na pátý pokus. V přílohách č. 4, 5 a 6 jsou další ukázky problému uživatelů 

s identifikací. V příloze číslo 4 je jasně patrný problém pana Davida Seďi, v příloze č. 5 

paní Schwarzové Evy. V případě paní Schwarzové je to pochopitelné, protože jde o novou 

pracovnici v logistice, je u nás krátce. 

Najde se ale i časový úsek, kdy události nezaznamenají po dlouhou dobu ani 

jedinou odmítnutou registraci. Toto se ale v praxi moc často nestává. Protože jde o jev 

ojedinělý, dalo mi práci tento jev v událostech najít. Takto by měl vypadat log v ideálním 

případě. Na obrázku není jediná odmítnutá registrace. Tento ideální stav je v příloze č. 2. 

Je to ale důkaz, že to možné je, jen to chce trochu trpělivosti a cviku. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo chybovost identifikace úplně eliminovat. Nakonec u 

celkem osmi pracovníků snaha nevedla k cíli a tito pracovníci dostali identifikační média. 

Zde je seznam těchto pracovníků, rozdělených dle jednotlivých profesí. 

 Zámečnická dílna, celkem tři pracovníci z pěti (Václav Jelínek, Bouše Zdeněk, Ilenin 

František) 

 Nástrojárna, celkem tři pracovníci z osmi (Pavel Holík, Pavel Holík mladší) 

 Seřizovači, celkem dva pracovníci z osmnácti (Deml Ladislav, Kubík František) 

 THP pracovníci, celkem jeden pracovník z dvaceti dvou (Růžičková Dana) 

Těchto osm mých kolegů bylo předem vyjmuto ze seznamu uživatelů, které jsem 

použil pro sběr dat. Bylo tomu tak proto, že jim nebylo možno otisk sejmout a bylo jim 

přiděleno identifikační médium. Pokud by se tak nestalo, výsledky by byly ještě daleko 

horší. 

Všichni souhlasili s tím, že zde budou uvedena jejich jména, za což jim děkuji. 

Jak je vidět z výše uvedeného, jde především o pracovníky výroby, ale je zajímavé, 

že je zde uvedena i paní Dana Růžičková, která pracuje v kanceláři, jde tedy o THP 

pracovníka. Paní Růžičková je zde proto, že trpí mírnou formou kožní nemoci, která se 

jmenuje ichtyóza. Tato forma jí nepůsobí žádné další komplikace, jen prostě nemá na 

otiscích prstů dostatek identifikačních bodů. Z fotografie její dlaně (první fotografie 

přílohy 1) je zřejmé, že s kůží na jejích prstech není úplně vše v pořádku. Paní Růžičková 

dokonce dostala výjimku, když si šla zažádat o nový pas. Na úřadu jí také nebyli schopni 

odebrat otisky prstů. Takže i přesto, že si zažádala o pas s biometrickými údaji, nakonec 

dostala pas bez těchto údajů. Fotografie rukou některých uvedených pracovníků si můžete 

prohlédnout v příloze č. 1. 

Nutno na tomto místě také podotknout, že tato technologie je citlivá na čistotu 

senzoru. Jeho čistota je základním předpokladem pro uspokojivé výsledky. Takže 

důležitou součástí mojí práce se stala starost o čistotu senzoru. To zahrnuje minimálně 1x 

týdně senzor očistit měkkým hadříkem. Snažil jsem se sice ze začátku nějakým způsobem 

umístit hadřík do blízkosti terminálu tak, aby ho mohl použít jakýkoli uživatel čtečky, ale 
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to se ukázalo jako neúčinné. Hadřík se stále ztrácel, a i když byl na svém místě, nikdo ho 

nepoužíval. Zkoušel jsem také různé čistící prostředky. Byl jsem dodavatelem důrazně 

upozorněn na to, že je senzor z plastu a je proto nezbytné používat prostředky, které plastu 

neškodí. Po dlouhém zkoušení se mi osvědčil prostředek na plasty, který používám na 

čištění plastových věcí, převážně klávesnic a myší. Tento prostředek mimo jiné odstraní 

statickou elektřinu a vytvoří na povrchu senzoru ochranný film, který je schopen odolávat 

nečistotám delší dobu. 

Na základě téměř třech let zkušeností používání tohoto terminálu jsem přesvědčen 

o tom, že jeho pořízení se vyplatilo. Přes všechny počáteční problémy a neduhy to byla 

správná volba a krok správným směrem. Nepodařilo se mi sice zcela eliminovat problémy 

s identifikací některých pracovníků, ale zato se mi povedlo zcela vyřešit ostatní problémy. 

Například problémy s podvodnou identifikací se mi povedly vyřešit zcela. Nakonec to bylo 

vidět v praxi, jak se skokově snížily přesčasové hodiny u některých pracovníků. 

Pochopitelně zcela odpadla starost o identifikační média. Jejich skladování, evidence a 

řešení případných ztrát a zničení. Pokud vycházím z výše uvedených faktů, došel jsem 

k závěru, že případným potenciálním zákazníkům používání tohoto terminálu mohu 

jednoznačně doporučit. Musí ale umožňovat identifikaci i jiným způsobem, například 

identifikačními médii. 

Dostal jsem za úkol zcela eliminovat chybovost docházkového terminálu, nastavit 

parametry tak, aby všichni naši pracovníci mohli používat čtečku otisků prstů k označování 

příchodů a odchodů. Splnění tohoto úkolu se ukázalo jako nemožné. Přes veškeré úsilí se u 

osmi pracovníků vůbec nepovedlo otisky sejmout. Ti poté obdrželi identifikační média. To 

je 5,6 % z průměrného počtu 144 pracovníků. Přibližně 5 % populace není schopno 

poskytnout otisky prstů tak, aby byly použitelné pro identifikaci. Je zřejmé, že se naše 

společnost nijak neodchyluje od průměru a výsledky měření tomu odpovídají. Pokud se 

tedy bude kdokoli rozhodovat pro pořízení této technologie, ať již k jakémukoli využití, 

musí s touto skutečností dopředu počítat a zahrnout tento parametr do rozhodování. Není to 

ale podle mého názoru důvod pro odmítnutí této technologie, jen se musí dopředu počítat 

s určitými problémy. 
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Příloha 1: Prsty pracovníka s mírnou formou kožní nemoci. 
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Příloha 2: Ideální log identifikací pracovníků 

 

  



 

 

Příloha 3: Log paní Kerešové Juliány 

  



 

 

Příloha 4: Log pana Seďy Davida 

  



 

 

Příloha 5: Log paní Schwarzové Evy 

  



 

 

Příloha 6: tabulka porovnání středisek 
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Příloha 7: Vyjádření 

 

  



 

 

Příloha 8: Terminál S900 
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