
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství  

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

Biometrické systémy v bezpečnostně komerční praxi 

 

 

 

 

 

 

 

Student:  Bc. Tomáš Slaný 

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Věra Holubová, Ph.D.  

Studijní obor:  Technická bezpečnost osob a majetku 

Termín odevzdání diplomové práce:   14. 04. 2017  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anotace  

SLANÝ, T. Biometrické systémy v bezpečnostně komerční praxi. Ostrava, 2017. 

Diplomová práce. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Katedra 

bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat studii o využití biometrických 

zabezpečovacích systémů v bezpečnostně komerční praxi a návrh kritérií pro výběr vhodné 

technologie. Úvodní část je zaměřena na historii a vývoj biometrických systémů, následuje 

teoretické východisko pro výběr kritérií s popisem jednotlivých technologií, dále 

metodologie, popisující způsob výběru kritérií a srovnání exemplárních systémů. 

V praktické části jsou uvedeny výsledky dotazníků, ukazující nejvhodnější kritéria a dále 

výpočty a analýzy sloužící k porovnání exemplárních systémů mezi sebou. Výsledná 

kritéria jsou využitelná pro širokou škálu subjektů.  
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SLANÝ, T. Biometric systems in commercial security practice. Ostrava, 2017. Diploma 

thesis. Faculty of the Safety Engineering VŠB – TU Ostrava. Security services department. 

The supervisor of the diploma thesis Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

The aim of the diploma thesis was to compose a study on the biometric security 

systems applied in commercial sector and draft criteria for the selection of appropriate 

technology. The first part is focused on the history and development of biometric systems, 

followed by a theoretical basis for the selection of criteria, with a description of each 

technology, as well as the methodology, describing the method of selection of criteria  

and comparison of exemplary systems. The practical part contains the results  

of questionnaires, showing the most appropriate criteria and further calculations and 

analysis for comparison of exemplary systems among themselves. The criteria are useful 

for a wide range of subjects.   
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1 Úvod  

Biometrie je oborem, který v posledním desetiletí zaznamenává velmi rychlý 

rozmach. Bezpečnostní situace ve světě není ideální a je tedy důležité řešit bezpečnost 

komplexně. Neexistuje elektronický zabezpečovací systém, který by byl schopen snadno 

vyhodnotit identitu velkého množství osob s nízkou chybovostí. Klasické elektronické 

systémy hodnotí celkovou situaci v daném místě, jsou schopny určit, zda je někdo v daném 

místě přítomen, nejsou však bez interakce jedince se systémem schopny jedince 

identifikovat. Biometrie se zakládá na osobních znacích a vlastnostech subjektů, které jsou 

relativně neměnné a jsou po většinu života stálé. Díky těmto faktorům je velmi obtížné 

systémy obelstít a jsou tedy k identifikaci jedince vhodné. Biometrické systémy jsou  

ve většině případů schopné verifikovat velké množství osob, a to aniž by si toho byly 

samotné subjekty vědomy. Tato vlastnost je velmi užitečná při potřebě selekce osob 

v prostorách shromažďování velkého množství lidí (letiště, sportovní stadiony, apod.). 

Požadavkem pro každou technologii je rychlost a efektivita, s níž je technologie schopna 

vykonávat danou činnost. Biometrické technologie se specializují na velmi úzkou vlastnost 

subjektu a pracují nejen rychle, díky výkonným informačním technologiím, ale také velmi 

precizně a efektivně. Biometrické systémy jsou, co se týče instalace, náročné, ale další 

investice a obsluha již nemusí být nákladná.    

Pro soukromý sektor mohou být biometrické systémy významným přínosem. 

Nejdůležitějším aspektem v komerčním sektoru není samotná služba či výroba, nýbrž 

know how. Je velmi obtížné střežit know how společností a je tedy žádoucí investovat  

do jeho ochrany. Mnoho elektronických zabezpečovacích systémů není ideálních  

pro vysoký stupeň ochrany, kdežto biometrická ochrana je k tomuto účelu příhodnou 

alternativou. Problémem biometrické ochrany není její neustálý vývoj, ale množství 

produktů, ve kterém je obtížné se orientovat. Nejsou stanovena kritéria pro výběr  

a tak si každá společnost vybírá dle uvážení. Cílem mé práce bude zpracovat studii  

o využití biometrických systémů v bezpečnostně komerční praxi a navrhnout kritéria,  

dle kterých by bylo možné vybrat vhodnou technologii pro daný objekt. 

Studie se skládá ze tří částí. První je historie biometrických systémů. V této části 

bude popsán základ biometrických systémů, jejich vývoj a bude zde viditelné, do jaké míry 

se systémy vyvinuly. Druhou částí bude teoretické východisko. Systémů je mnoho  
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a je důležité pochopit, na jakém principu systémy fungují. V této kapitole bude popsáno, 

na kterou část lidského těla se systém specializuje, jak systém vyhodnocuje dané prvky, 

systémové výhody, ale také nevýhody. Tím bude položen základ pro následující kapitolu  

a bude sloužit jako teoretický podklad pro výběr kritérií. Následující kapitolou bude 

metodologie, ta bude popisovat postup praktické části. Budou zde popsány jednotlivé 

zdroje informací i důvod, proč byly tyto zdroje vybrány. Tato kapitola také obsáhne 

jednotlivé kalkulace, včetně zdůvodnění jejich výběru. Praktická část studie bude zaměřena 

na výběr kritérií, výpočet spolehlivosti vybraných systémů, jejich porovnání dle výpočtové 

spolehlivosti a také porovnání dle ceny za jednotku spolehlivosti. Aby byly údaje 

autentické, byl zvolen dotazník, který bude vyhodnocen společnostmi využívajícími 

biometrické zabezpečovací systémy v praxi. Dle dotazníku budou zvolena kritéria, jimiž  

se dané společnosti řídily při výběru technologie. Na základě těchto kritérií budou vybrány 

exemplární příklady, které budou následně využity pro výpočty a porovnání. Dotazníky 

budou také sloužit k identifikaci nejčetněji využívaných systémů v bezpečnostně komerční 

praxi. Celý tento proces by mohl být užitečný pro stanovení jasných kritérií, na základě 

kterých by bylo možné vybrat vhodný systém pro daný objekt či společnost a mohlo by být 

jasnější, jakým způsobem systém zvolit v případě plánování instalace biometrického 

zabezpečení.      
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2 Historie biometrie 

Pojem „biometrie“ je odvozen z řeckých slov „bio“ (život) a „metrics“ (měřit). 

Automatizované biometrické systémy jsou k dispozici pouze několik dekád, ovšem mnohé 

z nich jsou založeny na stovky let starých ideách. Již od počátku civilizace lidé užívali tvář 

k identifikaci známých i neznámých individuí. Tento jednoduchý úkol se stával stále 

náročnější vzhledem k růstu populace a také k novým možnostem cestování,  

což umožnilo přísun nových jedinců do původně malých komunit. Identifikace tváře  

se pak rozšířila o identifikaci hlasu, či identifikaci chůze a držení těla. [23] 

Existuje více charakteristik, dle kterých byla identifikace v minulosti možná, příkladem 

lze uvést třicet jedna tisíc let staré otisky rukou v jeskyních, které sloužily jako podpis 

tvůrců. Otisky prstů byly využívány již pět set let před naším letopočtem na babylonských 

hliněných deskách, které sloužily jako doklad o obchodních transakcích. Joao de Barros 

zaznamenal, že čínští obchodníci stvrzovali obchodní transakce otiskem prstu a také 

využívali otisky prstů nebo otisky chodidel k rozlišení svých potomků. V rané egyptské 

historii byli obchodníci identifikováni pomocí fyzických markantů, aby se rozlišilo,  

kdo je důvěryhodný obchodník a kdo je na trhu nový. [23] 

V polovině devatenáctého století byla zvýšená potřeba k identifikaci jedinců z důvodu 

industriální revoluce, produktivního farmářství a rapidnímu růstu měst, a celé populace. 

Britské soudy, ovlivněny spisy Jeremyho Benthama, začaly kodifikovat pojetí 

spravedlnosti. Pachatelé, kteří se dopustili protiprávního jednání poprvé, měli  

být potrestáni mírněji než recidivisté, bylo tedy potřeba vytvořit formální systém, který  

by obsahoval jednak výčet protiprávního jednání jedince a dále také jeho identifikační 

rysy. První formou tvorby systému byl Bertillonský systém, který byl postaven na měření 

rozměrů různých částí lidského těla. Tento systém vznikl ve Francii a pole jeho působnosti 

bylo popsáno jako antropometrie. [23]   

Druhým systémem bylo formální používání otisků prstů policejními útvary. Tento 

proces se vyvinul v Jižní Americe, Asii a Evropě. Na konci devatenáctého století  

byl systém natolik vyspělý, že bylo možno záznamy uchovávat a také znovu vyhledat 

k porovnání jedinců, stejně, jako tomu bylo u Bertillonského systému. Otisky prstů byly 

individualizovanější ve srovnání s prvním systémem díky jednotlivým markantům. První 

solidní systém pro hodnocení otisků prstů byl vyvinut v Indii Azizulem Haque  
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pro generálního inspektora policie v Bengálsku, jímž byl Edward Henry. Systém  

byl po něm pojmenován, tedy Henryho systém a jeho variace pro klasifikaci otisků prstů 

jsou využívány dodnes. [23]   

Biometrické systémy v dnešním pojetí slova smyslu se začaly objevovat v druhé 

polovině dvacátého století s nástupem počítačových systémů. Výrazného rozmachu  

se na tomto poli dostalo v devadesátých letech dvacátého století, přičemž každodenního 

užívání se biometrické systémy dočkaly až po roce 2000. [23]   

2.1 Časová osa vývoje biometrických systémů  

1858 byl zaznamenán první otisk ruky sloužící pro identifikaci. Sir William Herschel, 

který pracoval pro veřejnou službu v Indii, zaznamenal otisk ruky na smlouvě každého 

zaměstnance, aby jednotlivé pracovníky zaznamenal a rozlišil, protože bývalo časté,  

že si v den výplat přišli pro finanční ohodnocení lidé, kteří zde vůbec nepracovali. [23] 

1870 Bertillon představil antropometrii, metodu rozlišování jedinců na základě 

záznamů jejich tělesných rozměrů. Bertillon prohlásil, že si recidivisté mohou měnit  

svá jména, ovšem nemohou změnit přesné rozměry části svých fyzických parametrů. 

Systém byl brzy zavržen, jelikož mnoho jedinců sdílelo určité rozměry. [23] 

1892 Sir Francis Galton sepsal detailní studii na téma otisků prstů. Představil nový 

klasifikační systém využívající otisky všech deseti prstů.  Charakteristiky, které Galton 

využil k identifikaci jedinců, jsou dodnes využívány. [23] 

Roku 1896 Sir Edward Henry, generální inspektor policie v Bengálsku, hledal metodu, 

která by nahradila antropometrii. Henry konzultoval s Galtonem využití otisků prstů 

k identifikaci pachatelů trestných činů. Systém otisků prstů byl implementován, přičemž 

jeden z Henryho zaměstnanců, Azizul Haque, vytvořil metodu klasifikace a uchovávání 

informací tak, aby bylo hledání jednoduché i efektivní. Sir Henry později založil první 

britskou složku otisků prstů v Londýně. Henryho klasifikační systém byl dlouhá léta 

používán americkou Federal Bureau of Investigation (dále jen FBI) i dalšími justičními 

organizacemi. [23] 

1903 zavedla státní věznice v New Yorku systém otisků prstů k identifikaci zločinců. 

S rostoucími požadavky na centrální systém uchovávání otisků prstů byla 1. července 1921 
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zřízena Identifikační divize FBI. Roku 1903 také zkolaboval Bertillonský systém,  

když do americké věznice v Leavenworthu nastoupila identická dvojčata s identickými 

parametry. 1936 vytvořil oftalmolog Frank Burch koncept využití oční duhovky 

k identifikaci jedince. [23] 

1960 Woodrow W. Bledsoe vytvořil první poloautomatický systém rozpoznávání tváře 

pod hlavičkou vlády Spojených států. Pro systém bylo stěžejní, aby administrátor  

na fotografii lokalizoval oči, uši, nos a ústa. Systém byl tedy závislý na přesných bodech 

obličeje, pak kalkuloval vzdálenosti a poměry se společným referenčním bodem. 

Výsledkem bylo porovnání získaných dat s daty referenčními. V roce 1960 byl také 

vytvořen první akustický model řeči, popisující fyziologické složky řeči, švédským 

profesorem Gunnarem Fantem. Profesorův nález byl založen na rentgenových snímcích 

jedinců vydávajících specifické fonetické zvuky, tyto snímky pak byly využity  

ke zkoumání biologických složek řeči. O pár let později, v roce 1965, byl založen systém 

pro rekognici dynamiky podpisu společností North American Aviation, Inc. [23] 

Roku 1970 byly poprvé modelovány behaviorální znaky mluveného projevu, které byly 

založeny na originálním modelu akustických parametrů řeči Dr. Josepha Perkella z roku 

1960. Model Dr. Perkella byl konstruován na základě rentgenových snímků lidského 

jazyka a čelisti. Jeho model poskytl detailní hodnocení komplexních behaviorálních  

a biologických parametrů řeči. Roku 1974 se do komerční sféry dostal první dostupný 

systém snímání geometrie ruky. Tento systém byl pravděpodobně prvním biometrickým 

systémem uvedeným do komerční sféry, dříve byly rozmisťovány pouze systémy snímání 

otisku prstu na konci šedesátých let dvacátého století a ty nebyly v komerční sféře 

k dispozici. Systém snímání geometrie ruky byl implementován pro fyzickou kontrolu 

vstupu, čas a docházkový systém a osobní identifikací. Roku 1975 americká FBI 

financovala vývoj skenerů, což vedlo k vytvoření prototypu čtečky otisků prstů. V této 

době již byly k tomuto účely využívány kapacitní techniky a ukládaly se pouze 

extrahované markanty, z důvodu vysoké ceny ukládání digitalizovaných dat. O rok 

později, tedy v roce 1976, byl vytvořen první prototyp přístroje pro rekognici hlasu. [23] 

Roku 1986 byla Národním institutem standardů (NBS) v USA, která je nyní Národním 

institutem standardů a technologií (NIST), vypracována první směrnice pro mezinárodní 

výměnu databází otisků prstů (ANSI/ NBS-I CST 1-1986), ta je po mnoha novelizacích 



16 

 

platná dodnes. V tomto roce také vznikl patent Dr. Leonarda Floma a Arana Safira  

na jejich koncept využití oční duhovky k procesu identifikace. [23]  

V roce 1991 zjistili Turk a Pentland, že lze využít reziduální chyby v metodě eigenface 

pro detekci obličeje na snímku. Výsledkem bylo, že mohl být vytvořen první 

automatizovaný systém detekce obličeje v reálném čase. Roku 1994 byl Dr. John Daugman 

oceněn patentem za jeho algoritmus sloužící k rekognici oční duhovky. V roce 1994  

byl také pro FBI vytvořen systém Integrated Automated Fingerprint Identification System 

(dále jen IAFIS). Systém IAFIS byl uveden do provozu v roce 1999, od této chvíle dochází 

ke sběru dat o jedincích s kriminální minulostí a systém se soustředí na elektronickou 

databázi otisků všech deseti prstů, snímků obličejů a elektronickou výměnu informací mezi 

databázemi. 1995 byl vytvořen první prototyp pro identifikaci jedince na základě oční 

duhovky pro komerční sektor. O rok později byl na Olympijských hrách v Atlantě 

implementován systém rekognice na základě geometrie ruky, to byl zátěžový test 

biometrického systému, protože systém porovnával více než 65 000 osob, což je více  

než 1 000 000 zpracovaných vstupů ve 28 dnech. [23] 

V roce 2000 byla sepsána první akademická práce týkající se rekognice dle krevního 

řečiště, která se stala podkladem pro první komerčně využívaný systém na základě 

krevního řečiště rovněž v roce 2000. V následujícím roce byla využita rekognice obličeje 

na stadionu v Tampě (Spojené státy americké) v průběhu poháru Super Bowl. Nebyla příliš 

úspěšná, ovšem rozšířila biometrické systémy do povědomí široké veřejnosti. Roku 2002 

vytvořila Mezinárodní organizace pro normalizaci (dále jen ISO) podvýbor ISO/IEC JTC1 

/SC37 za účelem podpory standardizace generických biometrických technologií. Podvýbor 

vytváří normy pro výměnu dat mezi aplikacemi a systémy. Roku 2011byla biometrická 

identifikace využita k identifikaci těla Usámy bin Ládina s přesností 95 %. Roku 2013 byla 

do chytrých telefonů společnosti Apple Inc. zakomponována čtečka otisků prstů  

pod názvem Touch ID a následně pak do ostatních zařízení této společnosti. Touch ID  

je integrován do operačního systému IOS, umožňuje odemykání zařízení, potvrzení nákupů 

v digitálních mediálních obchodech a také autentizaci pro aplikace. Společnost Apple Inc. 

dala jasně najevo, že je informace o otisku prstu uložena lokálně na bezpečném místě  

a není tedy dostupná na jakémkoliv serveru. Systém otisku prstu a rekognice obličeje 

v dnešní době využívá většina výrobců počítačové techniky a chytrých telefonů. [23]  
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3 Teoretické východisko pro výběr kritérií  

V této kapitole budou popsány biometrické systémy z pohledu jejich funkce, jejich 

výhody i nevýhody. Biometrie je velmi rychle se vyvíjející obor, v dnešní době jsou  

již systémy velmi sofistikované a existuje mnoho možností jejich využití v bezpečnostně 

komerční praxi.  Pro výběr vhodných kritérií je nutností teoretický základ jejich funkce, 

k čemu jsou tyto systémy využitelné, ale také jejich silné a slabé stránky.   

3.1 Rekognice otisku prstu  

Rekognice otisku prstu se vztahuje k automatizované metodě identifikace či potvrzení 

jednotlivce na základě porovnání dvou otisků prstů. Tato metoda je jednou z nejznámějších 

biometrických metod a také zdaleka nejvyužívanějším biometrickým řešením autentizace 

v počítačových systémech. [10]   

Tyto systémy využívají tří základních vzorů papilárních linií (viz. Obrázek č. 3-1 

Vzory). Prvním je oblouk (arch), kde linie vstupuje na jedné straně prstu, stoupá v centru 

za tvorby oblouku a vystupuje na druhé straně prstu. Druhým vzorem je smyčka (loop), 

zde linie vstupuje na jedné straně prstu, následně tvoří křivku a vystupuje opět na původní 

straně prstu, kde vstoupila. Smyčky jsou nejčastějším vzorem otisků prstů. Posledním 

vzorem je spirála (whorl), kdy se papilární linie seskupí kruhově kolem centrálního bodu. 

[10]    

 

Obrázek č. 3-1 Vzory [12] 

 Markanty jsou specifickými body v otisku prstu, jsou to detaily, které jsou  

pro rekognici nejdůležitější. Pro rekognici se využívají tři majoritní typy markant. Třemi 

typy jsou ukončení linie, bifurkace a tečka (také krátká linie). Ukončení linie je část otisku  

kde linie v místě končí. Bifurkace je bod, ve kterém se linie rozděluje na dvě další linie. 
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Tečky nebo také krátké linie jsou ty, které jsou významně kratší v porovnání s okolními 

liniemi. [10] 

 

Obrázek č. 3-2 Markanty [11] 

Existují 4 základní typy hardwaru čteček:  

 Optické čtečky – jsou nejčastěji užívaným typem. Senzorem je digitální 

fotoaparát, který pořizuje snímek otisku prstu. Výhodou těchto čteček  

je velmi nízká cena. Nevýhodný je ovšem zásadní vliv nečistot  

či poškozených prstů na kvalitu čtení, tento typ je také významně snadněji 

oklamatelný v porovnání s ostatními typy.  

 Kapacitní čtečky – neužívají ke čtení otisku prstu světlo. Ke čtení využívají 

kondenzátory a elektrický proud ke zformování obrazu otisku prstu. Čtečky 

tohoto typu jsou dražší než optické, i tak je možné je pořídit za relativně 

nízkou cenu, která začíná pod hranicí 2700 Kč. Kapacitní čtečky vyžadují 

reálný tvar otisku prstu, což je významnou výhodou v porovnání s optickými 

čtečkami, kterým stačí pouze obraz. Kapacitní čtečky je těžší obelstít.  

 Ultrazvukové čtečky – jsou nejnovějším typem čteček, využívají 

vysokofrekvenčních zvukových vln k penetraci epidermální (vnější) části 

pokožky. Čtou otisk prstu na dermální části pokožky, což eliminuje potřebu 

čistého, nezjizveného povrchu. Všechny ostatní typy čteček otisků prstů 

získávají obraz vnějšího povrchu a tak před vlastním čtením vyžadují čisté, 

nezjizvené ruce. Tento typ čteček je finančně velmi náročný oproti prvním 

dvěma typům, ovšem vzhledem k jejich přesnosti a faktu, že je velmi obtížné 

je obelstít, jsou již v této chvíli velmi populární. Nevýhodou je krátká doba 

životnosti vzhledem k náchylnosti k poškození vlivem statické elektřiny.   
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 Teplotní čtečky – teplotní čtečky rozeznávají na kontaktním povrchu rozdíly 

teplot mezi papilárními liniemi a mezním prostorem pomocí pyrodetektoru. 

Významnou nevýhodou je vysoká spotřeba energie a jejich výkonnost  

je velmi úzce spojena s okolní teplotou. [7] [10]  

Zachycený obraz je následně nutné softwarově zpracovat, přičemž se nejčastěji 

využívají dva typy softwarů dle vzoru, který zpracovávají.  

 Porovnávání markant – porovnávají se jednotlivé markanty v určitých 

bodech, nejužívanější metoda.  

 Porovnávání vzorů – porovnávání dvou obrazů a sledování podobnosti 

jednotlivých vzorů. [10] 

Z hlediska využití lze uvést například logická kontrola vstupů, docházkový 

kontrolní systém, apod. Výhodami otisků prstů jsou univerzalita, unikátnost, neměnnost 

v čase, výkonnost systémů, snadný sběr dat a nelze je snadno obelstít. [10] 

3.2 Rekognice obličeje  

Systém rekognice obličeje spočívá ve využívání prostorové geometrie 

charakteristických rysů obličeje. Důležitým rozdílem v porovnání s ostatními 

biometrickými systémy je, že mohou být tváře zachyceny kamerami s určité vzdálenosti. 

Díky této skutečnosti může být systém rekognice obličeje aplikován bez toho,  

aby rozpoznávaný subjekt věděl, že je detekován. Tento systém je tedy mimo oblasti 

zabezpečení také vhodný k detekci hledaných či nezvěstných osob pomocí kamerových 

systémů. [9] 

Jednotlivý výrobci upravují systémy na základě požadavků trhu, základní princip  

se sestává z pěti bodů. V prvním bodě digitální kamera zachytí snímek obličeje. Následně 

software vyhledá obličej v pořízeném snímku, což se nazývá detekce obličeje. Detekce  

je jedním z nejsložitějších kroků v procesu rekognice obličeje, zvláště pak, jsou-li 

k celému procesu využívány dohledové kamery skenující dav lidí. Dalším krokem, pokud 

byl ve snímku obličej nalezen, je analýza prostorové geometrie obličeje. Techniky, užívané 

k extrakci identických rysů obličeje, se liší v závislosti na výrobci. Obecně systém 

vygeneruje šablonu, která je redukovaným souhrnem dat jednoznačně identifikujících 
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jedince na základě charakteristik jeho obličeje. V dalším bodě je vygenerovaná šablona 

komparována se sadou známých šablon v databázi (identifikace) nebo s jednou specifickou 

šablonou (autentizace). V posledním kroku software vygeneruje ohodnocení,  

které indikuje, do jaké míry jsou šablony shodné. Vyhovující míru shody určuje daný 

software, protože pokud vyžadujeme nízkou hodnotu koeficientu nesprávného přijetí, musí 

být míra vysoká k potvrzení shody. Pokud naopak využíváme dohledové kamery  

a potřebujeme lokalizovat hledané osoby, může být míra nízká vzhledem k následnému 

třízení hledaných osob. [9] 

 

Obrázek č. 3-3 Rekognice obličeje [1] 

Systém rekognice obličeje má také své nevýhody. Variabilní osvětlení snímku velmi 

stěžuje softwaru lokalizaci obličeje na daném snímku. Problematické jsou také zakryté 

části obličeje, jako např. dlouhé vlasy, vousy, pokrývky hlavy, apod., které také ztěžují 

lokalizaci a rozpoznání obličeje. Může také nastat situace, kdy subjekt nehledí přímo  

do kamery, obličej tedy není ve správném úhlu a software tedy není schopen obličej 

rozpoznat. Problematické může být užití rozdílných typů kamer disponujících různým 

osvětlením i rozlišením v rámci jednoho softwaru, který má následně nevýhodné podmínky 

k vyhodnocení. Obličej jedince se v průběhu času mění působením stárnutí i okolních vlivů 

a je tedy náročné vytvořit vysoce bezpečný systém pro účely autentizace. [9]  

Mnohá výše uvedená úskalí řeší trojdimenzionální (dále jen 3D) rekognice obličeje. 

Vyhodnocují se 3D snímky obličeje, které nejsou ovlivněny osvětlením a nemění se také 
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vlivem stárnutí. 3D snímky lze porovnat z různých pozorovacích úhlů, autentizace  

je tak přesnější. Vyšší kvalitě samozřejmě také odpovídá mnohem vyšší pořizovací cena 

3D systémů. [9]    

Rekognici obličeje lze užít s dohledovými kamerami k automatické identifikaci 

hledaných či pohřešovaných osob nebo také naopak k identifikaci nechtěných osob. Tento 

systém kontroly slouží také ke kontrole vstupů a je vhodný jak pro malé, tak pro velké 

společnosti. Rekognice obličeje se také využívá k přístupu do počítačových systémů skrze 

web kameru, tyto systémy lze ovšem snadno prolomit s využitím upravené fotografie 

subjektu. Mnohé systémy také nerozeznají identická dvojčata, není zde tedy zdůrazněna 

unikátnost jakožto benefit, stejně jako stálost vzhledem ke změnám obličeje v čase (např. 

čas, zranění, plastická chirurgie). Výhodami jsou univerzalita, snadný sběr dat  

a bezdotyková kontrola. [9] 

3.3 Rekognice oční duhovky  

Rekognice oční duhovky je automatizovanou metodou identifikace, potažmo 

potvrzení identity subjektu na základě analýzy vzoru oční duhovky. Tato metoda  

je relativně mladá a byla vyvinuta ke komerčním účelům v posledním desetiletí. [17]   

Oční duhovka je sval, který reguluje velikost zornice a tím množství světla 

vstupujícího do oka. Oční duhovka je barevnou částí oka. Pro rekognici oční duhovky  

se využívají náhodné barevné vzorce duhovky, tyto vzorce jsou unikátní pro každého 

jedince. [17]   

Oční duhovka se začíná formovat již ve třetím měsíci těhotenství, v osmém měsíci 

jsou pak z velké části její struktury dokončeny. Růst hodnot pigmentu však může 

pokračovat v průběhu prvních postnatálních let. Vzhledem k tomu, že jsou vzory oční 

duhovky vytvářeny náhodně, tak ani identická dvojčata nebudou mít stejné vzory očních 

duhovek. Barva oční duhovky je především závislá na hustotě pigmentu melaninu,  

co se týče modré barvy, ta je výsledkem absence tohoto pigmentu. [17]    

Samotná rekognice probíhá v hlavních třech krocích. Prvním krokem je zachycení 

snímku oční duhovky. Fotoaparát zachytí snímek oční duhovky, pro osvícení se používá 

především NIR světlo (Near Infrared light), tedy blízké infračervené záření, dle normy 

DIN je označeno IR-A. Záření dosahuje vlnových délek 0,76 – 1,4 μm. S využitím NIR 
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světla snímek vykazuje minimální hodnotu šumu po odrazu v porovnání s hodnotou šumu 

světla ve viditelné oblasti. NIR světlo je také velmi šetrné pro oko subjektu, nezpůsobuje 

žádné poškození ani diskomfort. Následuje krok nalezení duhovky na snímku. Velmi 

náročnou částí je algoritmus zajišťující nalezení soustředěných kruhových vnějších hranic 

oční zornice a duhovky. Mnohdy je část oční duhovky zakryta očními víčky či řasami,  

což tento krok významně komplikuje. Posledním krokem je konvertování obrazu. Množina 

bodů pokrývajících oční duhovku na snímku je transformována do bitového vzoru, který 

uchovává požadované informace pro komparaci vzorů, umožňuje také rychlejší  

a smysluplné statistické porovnávání. [17] 

 

Obrázek č. 3-4 Rekognice oční duhovky [18] 

Dr. Daughman vyvinul algoritmus jménem IrisCode
TM

, který převádí viditelné 

charakteristiky snímku na 512 byte kód. Vzorek lze nalézt velmi rychle s velmi nízkou 

hodnotou koeficientu False Acceptance Rate (dále jen FAR). Pokud se chce subjekt 

identifikovat nebo autentizovat, vygenerovaný IrisCode je porovnán se vzorky uloženými 

v databázi. Test statistické nezávislosti určí, zda je IrisCode získaný ze snímku shodný 

s IrisCode uloženým v databázi. Patent doktora Daughmana je v dnešní době díky rychlosti 

přiřazování s nízkou chybovostí nejvyužívanějším algoritmem v komerčním sektoru. 

Viditelné charakteristiky v 512 byte kódu jsou ve skutečnosti fázové sekvence, které 

obsahují informace o orientaci, prostorové frekvenci a pozici segmentů oční duhovky. 

Fázové sekvence nejsou afektovány kontrastem, snímkem fotoaparátu, ani úrovní 

iluminace. Výsledkem algoritmu je IrisCode obsahující 256 bytů dat, který popisuje 

charakteristiky fázových sekvencí v polární soustavě souřadnic. V průběhu rekognice  



23 

 

je determinován rozdíl, ten je nazýván Hammingova vzdálenost. Hammingova vzdálenost 

indikuje, že pokud je méně než jedna třetina kódů IrisCode rozdílná jeden od druhého,  

tak lze usoudit, že zde není statisticky významný rozdíl mezi kódy IrisCode a oční 

duhovky jsou tedy považovány za shodné. Při využití 256ti bytových vzorů lze pro 

všechny skenované oční duhovky přiřadit až 500 000 vzorů za sekundu v rámci IrisCode. 

[17] 

Vývoj rekognice oční duhovky byl po dlouhou dobu zanedbáván, protože většina 

vlád investovala do jiných biometrických technologií jako například otisk prstu a to také 

zpomalilo komerční vývoj. Majoritní část komerčního sektoru se specializuje na vývoj  

pro vlády či velké společnosti, některé však investují i do komerčního sektoru např. Iris ID 

Systems společnosti LG electronics nebo společnost IrisGuard. Rekognici oční duhovky 

lze využít pro přístupové i docházkové systémy. Výhodou je velmi nízká hodnota 

koeficientu FAR, chybovost je dána spíše nezkušeností uživatelů než chybovostí systémů. 

Dalšími výhodami jsou unikátnost oční duhovky, neměnnost, snadný sběr dat, protože  

je oční duhovka téměř plochá a předvídatelná, detekce je také velmi rychlá. [17]  

3.4 Rekognice oční sítnice  

V tomto způsobu rekognice se využívá oční sítnice, která je povrchem očního pozadí 

a slouží ke zpracování světla vstupujícího zornicí. Skenování sítnice je založeno  

na uspořádání krevního řečiště sítnice oka. Princip této technologie spočívá v tom, že cévy 

sítnice tvoří strukturu unikátní pro každého jedince a může tedy být využita k identifikaci 

jedince. K osvětlení oční sítnice je využíváno světlo v infračervené oblasti, protože  

je cévami absorbováno více, než okolní tkání. V dnešní době jsou systémy konstruovány 

s infračervenou LED diodou, ta je pouze jedna k zamezení nebezpečného ozáření 

kontrolovaného subjektu. [28] [29]  

Proces začíná zachycením snímku oční sítnice. Tento snímek je nutné rozložit  

na jednotlivé RGB složky. Nejdůležitější pro tento systém je složka G, protože je zde 

přítomen nejvyužitelnější kontrast, ve kterém jsou jasně zřetelné cévy i pozadí. Zachycený 

obraz se dále fragmentuje a tyto fragmenty následně poskytují vstupní údaje pro matice 

algoritmu. Z jednotlivých fragmentů se segmentuje krevní řečiště, které se následně skládá 

v binární podobě do výsledné podoby. Následuje proces dekompozice, který se zakládá  



24 

 

na 2D diskrétní vlnkové transformaci. V úvahu se berou náběžné hrany, nikoli celé cévy. 

Dekompozicí vzniká mapa oblastí, ve kterých jsou přítomny cévy. Výsledný obraz  

je násobkem binárního kódu a vstupního fragmentu. Dalším krokem je složení fragmentů 

ve výsledný obraz, který je prezentován binárně a je zde k dispozici kompletní obraz 

očního pozadí. Posledním krokem je porovnání obrazů uložených v databázi a vytvořeného 

obrazu. [28] [29] 

 

Obrázek č. 3-5 Oční sítnice [14] 

Technologie skenování oční sítnice disponuje vysokou mírou shody a ve většině 

případů se porovnání konfiguruje pro 1:N k databázi uložených dat. Tato technologie 

vyžaduje velmi kvalitní snímky a v případě, že je kvalita nižší, není schopna data porovnat. 

Tento fakt způsobuje relativně vysokou hodnotu koeficientu False Rejection Rate (dále  

jen FRR). Rekognice oční sítnice je velmi rezistentní proti vpuštění neoprávněné osoby, 

koeficient FAR dosahuje velmi nízkých hodnot, což je dáno především jedinečností oční 

sítnice a zornice. Resistence proti falešnému přijetí je také možná proto, že znaky 

vytvořené skenováním sítnice mají velmi odlišný charakter. Sítnice je umístěna relativně 

hluboko v oku a je zde velmi nízká pravděpodobnost, že v průběhu stárnutí nebo z důvodu 

environmentálních vlivů dojde k její změně. Rekognice oční sítnice je nepříznivá 

z uživatelského pohledu. Technologie je nekomfortní, skenování vyžaduje delší časový 

úsek v porovnání s ostatními technologiemi. Uživatel musí být v těsné blízkosti přístroje, 

což je problematické zvláště u uživatelů s brýlemi. Nezkušení uživatelé se obávají 

poškození oka světelným paprskem, považují tuto metodu za invazivní a viní  

ji v souvislosti s očními chorobami. Technologie je finančně velmi náročná a vzhledem 

k složitosti užívání se využívá pouze v případech nejvyššího stupně zabezpečení, protože 



25 

 

je jednou z nejspolehlivějších. Většina ostatních technologií je příznivější jak z hlediska 

ceny, tak komfortu. [28] [29]           

3.5 Rekognice hlasu 

Rekognice hlasu je automatizovanou metodou identifikace potažmo potvrzení 

totožnosti jedince na základě jeho hlasu. Důležitý je rozdíl mezi rekognicí mluvčího  

(kdo mluví) a projevu (co je řečeno). Hlas je považován za fyziologický i behaviorální 

faktor. Fyziologická složka rekognice mluvčího je fyzický tvar hlasového traktu subjektu. 

Behaviorální složkou je pak fyzický pohyb čelistí, jazyka a hrtanu. [27] 

Existují dva typy rekognice hlasu:  

 Závislá na textu (omezený) – subjekt musí vyslovit jasně danou frázi (heslo), 

které je shodné pro přihlášení a verifikaci nebo je subjekt vyzván systémem 

k zopakování náhodně generované fráze. [27]   

 Nezávislá na textu (neomezený) – rekognice je založena na jakýchkoliv 

slovech, které subjekt vysloví. [27]   

Technologie závislá na textu disponuje vyšším výkonem pro spolupracující 

subjekty. Technologie nezávislá na textu je flexibilnější a může být užita i v případě,  

že subjekty nespolupracují, případně se systémem neumí pracovat. [27]   

Základní identifikace nebo verifikace probíhá ve čtyřech krocích. Prvním krokem  

je vytvoření záznamu hlasu. V dalším kroku se z textu extrahuje daný prvek. Následuje 

porovnání vzorů a jako poslední je vyhodnocení přijetí či zamítnutí. V závislosti  

na aplikaci je hlasový záznam proveden pomocí místního vyhrazeného systému  

nebo pomocí vzdálené zprávy (např. telefon). Akustické vzory řeči mohou být znázorněny 

jako hlasitost nebo frekvence v závislosti na čase. Systémy rekognice mluvčího analyzují 

frekvenci spolu s dalšími atributy, jakými jsou např. dynamika, poloha tónu, délka  

a hlasitost. Hlasový záznam je v průběhu extrakce prvků rozdělen do oken shodné délky, 

tyto vystřižené vzorky jsou ohraničenými okny, kde každé je nejčastěji 10 až 30 

milisekund dlouhé. Porovnávání vzorů probíhá jako komparace extrahovaných oken 

s uloženými vzory mluvčích nebo šablonami. Výsledkem je hodnocení shody,  

která kvantifikuje podobnost nahraného a uloženého vzoru. Porovnávání vzorů je nejčastěji 
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založeno na Markovových modelech a statistickém modelování, které bere v úvahu 

podkladové variace i časové změny v akustickém vzoru. Dále se využívá algoritmus 

dynamického borcení časové osy (dále jen DTW), který určuje podobnost mezi 

sekvencemi lišícími se v rychlosti nebo čase a to i v případě, že je tato variace nelineární, 

např. pokud se mění rychlost mluveného projevu v průběhu sekvence. [27]     

 

Obrázek č. 3-6 Porovnání vzorů hlasu [31] 

Rekognice hlasu se nejčastěji využívá pro aplikace na bázi telefonů pro potvrzení 

totožnosti při telefonických hovorech s bankami, hotely, nebo také pro koupi letenek. 

Společnost Nuance byla založena ve Spojených státek amerických a je hlavním výrobcem 

v oblasti rekognice hlasu díky akvizici izraelského start-up programu PerSay. Další 

společností specializovanou na rekognici hlasu je německá Voice Trust. Nevýhodou  

je mutace hlasu, případně také změny hlasu z důvodu nemocí. Hlas se v průběhu věku 

mění a je ovlivňován faktory, jako jsou únava nebo stres. V dnešní době je technologie  

a především hardware na vysoké úrovni což je největší nevýhodou rekognice hlasu, systém 

lze oklamat falšovanými hlasovými záznamy. Metoda oklamání se nazývá spoofing, 

obranou proti spoofingu jsou právě náhodné fráze, které útočník nemůže předvídat. 

Výhodou je unikátnost vzhledem k fyziologickým i behaviorálním faktorům, snadný sběr 

dat, bezdotykový příjem a výkon přístrojů. [27]     

3.6 Dynamika psaní na klávesnici 

Dynamika psaní na klávesnici je automatizovanou metodou využívající způsob  

a rytmus psaní na klávesnici k identifikaci nebo potvrzení totožnosti jedince. Dynamika 
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úhozů je behaviorálním faktorem a je tedy odvislá od vzorce chování jedince. Již v druhé 

světové válce byla vojenskými zpravodajskými službami využívána technika The Fist  

of the Sender. Tato technika určila, zda byla zpráva v podobě Morseova kódu zaslána 

spojencem či nepřítelem na základě rozpoznávání rytmu psaní. V současné době  

je rekognice dynamiky psaní na klávesnici nejjednodušším biometrickým řešením  

pro implementaci z hlediska hardwaru, protože je klávesnice přítomna téměř v každé 

společnosti či domácnosti. [20]   

V rámci dynamiky úhozů je biometrická šablona porovnávána se vzorem psaní, 

rytmem a rychlostí psaní na klávesnici. Pro základní měření se uvažuje doba stisku klávesy 

a doba přeletu. Doba stisku klávesy určuje čas, po kterou je jednotlivá klávesa stisknuta, 

doba přeletu pak určuje čas, který uplyne mezi uvolněním jedné klávesy a stiskem druhé 

klávesy. Při psaní jsou tyto dva časy důležité, protože jsou pro každého jedince specifické 

a na jejich základě lze vypočítat, o kterého jedince jde i bez znalosti celkové rychlosti 

psaní jedince. Rytmus, se kterým je frekvence písmen psána, je také závislý na jedinci. 

Například jedinec, zběhlý v psaní v anglickém jazyce, bude psát předložky rychleji  

než jedinec, zvyklý psát ve francouzském jazyce, pokud budou psát stejný text v jazyce 

anglickém. Existuje také software, který kombinuje dynamiku psaní na klávesnici s dalšími 

interakcemi uživatele, např. pohyby myši (čas akcelerace, frekvence klikání). [20] 

 

Obrázek č. 3-7 Dynamika úhozů do klávesnice [4] 

Dynamiku psaní na klávesnici se využívá k autentizaci, ve většině případů se však 

využívá v kombinaci s kontrolou totožnosti pomocí průkazu nebo hesla ve formě 

multifaktorové autentizace. Další možností používaní je specifická forma dohledu. Existují 

softwarová řešení, která kontrolují dynamiku úhozů pro jednotlivé uživatelské účty,  

aniž by si toho uživatelé byli vědomi. Tato forma sledování a historizace dynamiky úhozů 

je následně využívána k analýze určující, zda uživatelské účty nejsou sdíleny  

nebo využívány jedinci, kteří nejsou vlastníky uživatelských účtů. Důvodem implementace 
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těchto softwarů může být ověření, zda uživatelé dodržují bezpečnostní postupy (nesdílí 

hesla) nebo také zda nejsou neoprávněně sdíleny softwarové licence. [20]   

Společnost TypingDNA vytvořila API engine, který je schopen porovnat dva vzory 

psaní na klávesnici s nebývalou přesností. Je velmi snadné využít autentizaci dynamiky 

úhozů API pro zabezpečení přihlášení do systému, vynucení změny hesel, detekci 

narušitelů, online biometrickou autentizaci pro analýzu chování uživatelů, multifaktorovou 

autentizaci, identifikaci uživatele, e-learningu i prevenci podvodů. Tato společnost také 

poskytuje aktualizovanou aplikaci pro systémy Windows a Mac, která je také založena  

na dynamice psaní na klávesnici. Nizozemská společnost ID Control prosazuje cestu 

silného, ale cenově dostupného řešení na základě dynamiky psaní na klávesnici  

pro Windows, Citrix, VPN a mnoho dalších. Švédská společnost BehavioSec  

se specializuje na aktualizované autentizační systémy, jejich software monitoruje aktivity 

na počítači, aby potvrdil, zda je účet užíván skutečným vlastníkem daného účtu. 

BehavioSec využívá nejen dynamiku úhozů, ale také dynamiku pohybů myši a také 

kontrolu běžné komunikace uživatele s počítačem. [20]   

Výhodou je, že lze systém využít pro všechny uživatele. Systém ke své funkci 

nepotřebuje žádný speciální hardware, jelikož stačí obyčejná klávesnice, na rozdíl  

od ostatních biometrických systémů. Dynamiku psaní na klávesnici lze zachycovat 

v procesech na pozadí v průběhu práce po dlouhou dobu, aniž by byl uživatel jakkoliv 

zatěžován dalšími procedurami. Lze také automaticky spustit alarm v případě, že jiný 

subjekt převezme kontrolu v průběhu relace na přihlášeném účtu. Je velmi obtížné,  

ne-li nemožné napodobit rytmus psaní jiného jedince. Elektronicky by bylo možné zachytit 

dynamiku pomocí keyloggin softwaru a tak je pro biometrické řešení potřeba garantovat 

vstup z jasně dané klávesnice pro kontrolní algoritmus. Nevýhodou je behaviorální 

charakteristika, protože nelze určit absolutní shodu, jak tomu je u fyziologických 

charakteristik. Nelze dosáhnout velmi nízkých hodnot koeficientů FAR a FRR, takže tuto 

metodu nelze využít samostatně pro identifikaci nebo autentizaci subjektu a musí být 

užívána v kombinaci s dalšími metodami či prvky. Významným problémem  

je, že dynamika psaní na klávesnici se významně mění v průběhu dní, dokonce i v průběhu 

jednoho dne. Důvodem je mnoho faktorů např. únava, střídání počítačů a klávesnic, 

nálada, vliv alkoholu, léky, apod. V závislosti na zemi, ve které je systém využíván,  

se mohou podmínky pro využívání keyloggin systému měnit a mohou být přímým 
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porušováním zákona na daném místě. I když není analyzován nebo uchováván samotný 

text, každá nejasnost v právních předpisech představuje nevýhodu v případě úmyslu 

využití systému kontroly pomocí dynamiky psaní na klávesnici. Je žádoucí získat souhlas 

jedinců před implementací tohoto systému. [20]    

3.7 Rekognice tvaru ušního boltce 

Vnější ucho, přesněji ušní boltec vykazuje několik morfologických znaků.  

Ač je struktura ušního boltce poměrně jednoduchá, mezi jednotlivci se významně liší. Ušní 

boltce se liší velikostí, zabarvením a texturou, přičemž všechny tyto znaky lze využít jako 

rozlišovací charakteristiky. Změny výrazu obličeje ani věk nemají výrazný dopad  

na vzhled ušního boltce, vliv gravitace a módní doplňky mohou mít vliv na délku ušního 

lalůčku. Systém rekognice tvaru ušního boltce je typickým rozpoznávacím systémem, 

který redukuje obrazový vstup na sadu znaků, která je dále porovnávána se sadou znaků 

jiného snímku k následné autentizaci. Porovnávání lze provést pomocí dvojdimenzionální 

(dále jen 2D) digitálního snímku nebo 3D snímku v podobě množství bodů zachycujících 

povrch ušního boltce. [25]   

Rekognice tvaru ušního boltce probíhá ve čtyřech krocích. Prvním krokem  

je detekce. V tomto kroku se lokalizuje pozice ušního boltce na snímku, k lokalizaci  

je využíván systém obdélníkové hranice k indikaci prostorového rozložení na stranách 

profilu snímku obličeje. Detekce je kritickým bodem, protože chyby v této fázi naruší 

následný průběh rekognice. Následuje extrakce znaků. Systémy umožňují přímé určení 

shody na základě segmentovaného vzoru ušního boltce, většina systémů však extrahuje 

sadu znaků, které ušní boltec reprezentují. Extrakce znaků redukuje segmentovaný vzor  

na matematický model v podobě vektorů, který sumarizuje diskriminační informace 

prezentované na snímku ušního boltce. Dalším krokem je porovnání znaků extrahovaných 

ze získaného snímku ušního boltce se znaky uloženými v databázi za účelem ověření 

identity. Po porovnání je indikována hodnota podobnosti snímků. Posledním krokem  

je rozhodnutí ve verifikačním módu systému, zda jsou vzory shodné či ne. Pokud jde  

o identifikační mód, výstupem systému je několik potencionálních identit ohodnocených 

hodnotou míry shody. [25] 
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Obrázek č. 3-8 Znaky ušního boltce [25] 

Nevýhodou je, že může být výkonnost systému omezena přítomností vlasů  

či doplňků např. v podobě náušnic. Negativní dopad mohou mít také externí podmínky, 

osvětlení nebo pozice obličeje s ohledem na pozici fotoaparátu. Přesnost rozhodovacích 

algoritmů byla hodnocena převážně na snímcích získaných v ideálních podmínkách, 

kterými byly vnitřní prostředí a osvětlení řízené s vysokou přesností. Pro zvýšení přesnosti 

porovnávání je užívána multifaktorová autentizace např. kombinace rekognice ušního 

boltce a rekognice obličeje. Pokud nelze využít ušní boltec k verifikaci jedince v dané 

situaci, lze jej použít k vyloučení identity pro potencionální shodu. Využití 2D a 3D 

technologie k rekognici dle ušního boltce se liší od rekognice dle otisku ušního boltce  

na skle, dveřích, apod. Tato metoda se využívá v kriminalistických forenzních vědách 

k pomoci při dokazování trestných činů. V komerční biometrické sféře by nebylo vhodné 

využití pro tento typ rekognice vzhledem k hygieně a komfortu. Velkou výhodou 

rekognice ušního boltce pomocí 2D a 3D technologie je jedinečnost konstrukce ušního 

boltce, snadné získávání dat a také komfort. [25]          

3.8 Rekognice dutin lidského ucha  

V březnu roku 2017 společnost NEC oznámila ukončení vývoje nové biometrické 

technologie identifikace jedince na základě rezonance zvuku stanovenou tvarem dutin 

lidského ucha. Tato technologie měří velmi rychle (přibližně během jedné vteřiny) 

akustické charakteristiky determinované tvarem ucha, který je jedinečný pro každou osobu. 

Pro měření se využívá sluchátko s vestavěným mikrofonem, ten následně získává zvuk 

generovaný sluchátkem, který rezonuje v dutinách ucha. Tato unikátní metoda pro extrakci 

znaků je velmi užitečná k rozlišení osob na bázi akustických vlastností a umožňuje rychlou 
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i velmi přesnou rekognici (přesnost je vyšší než 99 %). Vzhledem k tomu, že tato 

technologie nevyžaduje žádná zvláštní opatření ke skenování částí těla přes autentizační 

zařízení, umožňuje přirozený způsob provádění kontinuální autentizace, a to i při pohybu 

nebo konání práce, jen za prezence sluchátka opatřeného mikrofonem. Technologii plánuje 

v roce 2018 společnost NEC uvést na komerční trh v širokém spektru aplikací, včetně 

aplikací umožňujících předcházení podvodům spojených s identitou. Příkladem lze uvést 

údržbu, management a bezpečnost kritické infrastruktury při zajištění bezdrátové  

a telefonické komunikace. [24]   

 

Obrázek č. 3-9 Akustické spektrum [24] 

Rekognice dle dutin lidského ucha se skládá ze dvou částí. První částí je okamžité  

a stabilní měření individuálně unikátních charakteristik lidského ucha. Reproduktor 

uložený ve sluchátku generuje akustické signály v délce několika set milisekund a následně 

signál přijímá pomocí mikrofonu. V průběhu tohoto procesu se pomocí přídavné 

synchronizační metody, která upravuje průměr vlnových délek, eliminuje šum přijímaného 

signálu. Následuje algoritmus, který počítá, jak zvuk rezonuje uvnitř ucha. Tyto kroky jsou 

prováděny okamžitě (v průběhu jedné vteřiny) a umožňují tak stabilní a rychlé získávání 

hodnot pro měření individuálně unikátních akustických charakteristik lidského ucha. 

Následuje část, ve které dochází k extrakci znaků na základě unikátních struktur  

pro dosažení velmi přesné rekognice. Systém extrakce znaků na základě akustických 

charakteristik patří k know how společnosti NEC, její výsledky jsou nejpřesnější a je tedy 

možné jejich systém k rekognici v komerci v roce 2018 využívat. Výsledky experimentů 

ukázaly, že jsou signály cestující zvukovodem a následně odražené od ušního bubínku  

i signály procházející ušním bubínkem a následně pak vnitřním uchem, všechny velmi 
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důležité pro proces rekognice. Extrakce znaků z obou typů signálů umožnila rekogniční 

operace s minimální výpočetní složitostí, spolu s realizací stabilní a velmi účinné 

rekognice (přesnost vyšší než 99%). [24]   

3.9 Geometrie ruky  

Identifikace geometrie ruky je velmi populární biometrickou technologií, zvláště pak 

v průmyslu díky svému robustnímu provedení. Zařízení využívající tuto technologii 

využívají 3D charakteristiky ruky s ohledem na souřadnicový systém a také výšku ruky, 

která je obvykle měřena s pomocí zrcadel a reflexních povrchů. 3D charakteristiky 

zahrnují celkovou velikost ruky, tloušťku a délku prstů, celkovou velikost dlaně, atd. Vše 

se odehrává za pomoci za světla v infračerveném pásmu za účelem odfiltrování externího 

osvětlení a zvýšení přesnosti čtení. Samotná zařízení obvykle využívají CCD kamery 

k pořízení snímku ruky, který je následně nevratně převeden na 9 bitový kód a pak 

porovnán se vzory uloženými v databázi. Vzhledem k velikosti kódu je systém nenáročný 

z hlediska paměťového zatížení. Obraz ruky disponuje více než 31 000 bodů, přičemž  

lze provést na 90 odlišných měření vzdáleností. [26]  

Koordinační systém je ve většině zařízení složen ze dvou částí. První částí je plocha, 

na kterou se ruka pokládá a disponuje speciálním vzorem pro měření velikosti ruky. 

Druhou částí jsou čepy umístěné na ploše, které umožňují správné uložení ruky. [26] 

Rozměry ruky se mohou měnit v čase, ovšem tato skutečnost je novými systémy 

řešena tak, že se při každé úspěšné identifikaci vzor v databázi aktualizuje a není tedy 

možné systém těmito graduálními změnami ovlivnit. Systém musí být odolný vůči chybám 

z důvodu poranění ruky a vzhledem k množství snímaných bodů zranění, která neobsahují 

ztrátu článků prstů či celých prstů výkon systému neovlivní. Systém by měl být schopen 

neoddělitelně spojit jednotlivce a tak systémy používají komparaci 1:1 (one to one), 

většinou pak v kombinaci s PIN kódem či RFID kartou, protože nejsou považovány  

za dostatečně spolehlivé v módu 1:N (one to many). V režimu 1:1 jsou však tyto systémy 

velmi spolehlivé. [26] [29]   
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Obrázek č. 3-10 Geometrie ruky [3] 

Velmi významnými výhodami jsou velmi nízká hodnota FRR, design bez možnosti 

obelstění a pozoruhodná odolnost vůči znečištěným prostředím i lehčím zraněním ruky.  

Je téměř nemožné vložit ruku na senzor špatně, protože polohování je jasně znázorněno, 

jsou přítomny visuální i akustické pomůcky jako led diody a zvuková signalizace. Jedinec 

se musí aktivně snažit, aby ruku polohoval chybně, a z tohoto důvodu systémy disponují 

velmi nízkým koeficientem FRR. Výhodná je také stávající konstrukce systému, protože  

je zde potenciální možnost přidání technologie živé detekce. Deska, na které spočívá 

kontrolovaná ruka, by mohla disponovat například detekcí krevního řečiště, což by mělo  

za následek zvýšení bezpečnosti (multifaktorová identifikace). Stávající implementace  

je také resistentní vůči kontaminaci, jelikož je kontrolovaná ruka přikládána na desku a ne 

přímo na čidlo, jak je tomu například u detekce otisku prstu. Pokud je tedy na základní 

desce čitelný souřadnicový systém, jsou dostatečně čistá zrcadla a filtr IR záření pro 

kameru, pak kontaminace nemá žádný vliv. [26]  

Nevýhodou je nejvyšší výkon identifikace v poměru 1:1, tím se prodlužuje čas 

identifikace. Systém je také užitečnější pouze jako docházkový, jelikož disponuje nižší 

úrovni bezpečnosti, pokud je používán samostatně bez dalších prvků. Nevýhodou je také 

důležitost přiložení ruky. Většina těchto přístrojů je konstruována pro praváky, často  

je u přístrojů možnost přiložení levé ruky dlaní vzhůru, takže je možné využít obě ruce  

pro rekognici, případně dočasně využívat k rekognici levou ruku i přes původní zápis pravé 

ruky. Tato funkce se uplatňuje především při zranění pravé ruky. Problém nastává, když  

na obou rukách chybí prsty a i když některé systémy umožňují rekognici bez několika 

prstů, existuje zde vysoké bezpečnostní riziko. Pro správnou funkci systému je nutností 

přímý kontakt s dotykovou plochou, uživatel musí položit celou ruku na desku a přitlačit  

ji na kolíky pro správné polohování. Znamená to výbornou automatizaci, ovšem zvyšuje  
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u uživatelů obavy týkající se hygieny. Majorita výrobců produkuje kontaktní desky 

s antimikrobiálním povlakem, diskuse vyvolává přímý kontakt s dotykovou plochou. 

Konstrukce majority systémů je robustní a má tendenci pro využití v průmyslovém 

prostředí, které je často kontaminované nečistotami, což také zvyšuje obavy o hygienu. 

[26] 

3.10 Rekognice krevního řečiště ruky  

Okysličená krev putuje do rukou arteriemi a následně odkysličená krev proudí žilami 

zpět do srdce. Krev ochuzená o kyslík nemá shodné vlastnosti v oblasti absorpce světla, 

absorbuje světlo blízké infračervené oblasti o vlnové délce 740 – 960 μm. Jakmile je ruka 

osvětlena infračerveným světlem, žíly se jeví černé. K procesu jsou k dispozici dva typy 

fotografie pořízené CCD kamerou. První metodou je reflexní, která je spolehlivější  

než metoda přenosu (zachycení světla procházejícího rukou). Když je zima, žíly se zužují  

a kontrast není při metodě přenosu příliš viditelný. Tento způsob rekognice je velmi složité 

obelstít a cévní struktura je unikátní pro každého jedince. Ani jednovaječná dvojčata 

nemají shodnou strukturu krevního řečiště. Společnost Fujitsu provedla experiment,  

ve kterém komparovala 140 000 krevních řečišť dlaní. Výsledná hodnota koeficientu FAR 

byla méně než 0,00008%. Během autentizace nedochází ke kontaktu s plochou a hygiena 

tedy není u této metody problémem, s velikostí přístrojů je to jiné, jsou o mnoho větší  

než například senzor pro otisky prstů. Systém se využívá pro autentizaci a identifikaci, 

přičemž komparace probíhá systémem 1:1. [5] [21]   

V oblasti viditelného světla nejsou žíly patrné, viditelné jsou pouze další faktory 

povrchu, jako jsou mateřská znaménka, bradavice, jizvy, pigmentace, apod. Využití 

infračerveného světla eliminuje nežádoucí vlastnosti povrchu. Pro zisk kvalitních údajů  

je zapotřebí kvalitního osvětlení infračerveným světlem bez přílišného osvětlování světlem 

ve viditelné oblasti, teplota okolního prostředí nesmí být příliš vysoká ani příliš nízká, 

vzdálenost mezi senzorem a objektem musí být dostatečná pro zisk kvalitního snímku. [5] 

[21] 
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Obrázek č. 3-11 Krevní řečiště ruky [21] 

Systém disponuje paměťovou jednotkou pro ukládání šablon žilní struktury. Senzor 

snímající strukturu žil je zcela bezkontaktní, nově se využívá 3D mapování žil dlaně,  

u kterého je zapotřebí dvou snímacích senzorů k získání stereoskopického žilního obrazu  

a mapy. Na mapě je vyobrazen každý bod, je známa jeho hloubka a zároveň každý bod 

odpovídá určité vlnové délce. Některé multimodální systémy jsou schopny zároveň 

porovnat geometrii dlaně a žilní strukturu prstů nebo geometrii ruky a krevní řečiště ruky. 

Po zachycení snímku struktury žil následuje konverze formátu JPEG na BMP. Formát 

BMP se používá, protože není komprimovaný a nedochází ke snížení kvality. Výsledný 

snímek nesmí obsahovat šum, skvrny, prach, nesmí být rozmazaný atd. Další částí je tedy 

úprava snímku pomocí filtrů, kde dochází k eliminaci vad obrazu a zvýšení kvality. Mimo 

filtry se využívá také technik zvýšení kontrastu. Dalším krokem je konverze barevného 

snímku na černobílý. Díky této konverzi se redukuje velikost snímku z 24 bitů na pixel 

(barevný snímek), na 8 bitů na pixel (černobílý snímek). Namísto tří matric 

reprezentujících hladiny barev (červená, zelená, modrá) pro každý pixel, je výsledkem 

jediná matrice reprezentující šedou hladinu pro každý pixel. Tento proces výrazně redukuje 

dobu zpracování. Následuje biorizace, která umožňuje segmentaci snímku do dvou úrovní 

– objekt (ruka) a pozadí. Většinou je pak objektový segment, který je zde zájmovou 

oblastí, vykreslen bílou barvou a segment pozadí je vykreslen barvou černou. 

Předposledním krokem je extrakce znaků, která je po binarizaci nejsložitějším krokem. 

Některé systémy využívají markanty extrahované ze vzorů krevního řečiště, což zahrnuje 

bifurkaci bodů, koncové body, pozici a orientaci markantů. Další možností je extrakce 

znaků na bázi geometrického složení žil. Posledním krokem je porovnání a rozhodnutí. [5] 

[21]    
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Rekognice krevního řečiště ruky se využívá především pro kontrolu vstupů, 

přihlašování do systémů, finanční a bankovní služby, v nemocnicích a školách. Výhodami 

jsou bezkontaktní a tedy hygienická kontrola, jedinečnost krevního řečiště, identifikace  

je závislá na živé osobě a je velmi obtížné systém prolomit. Systém je díky těmto faktorů 

velmi bezpečný. Nevýhodou je robustnost technologie a také vysoká pořizovací cena,  

ta by se však v průběhu let měla snížit díky nahrazení CCD kamery LED diodami. [5] [21]   

3.11 Rekognice osob na základě způsobu chůze 

Z hlediska biomechaniky bude daná osoba vykazovat určité znaky při chůzi poměrně 

opakovatelným a charakteristickým způsobem. Způsob chůze je pro každou osobu 

dostatečně unikátní na to, aby byla motorika chůze využívána k rekognici jedince. 

Psychologické studie, jako je například „Poznávání přátel podle chůze“ od Lynna 

Kozlowského, PhD., prokázaly, že je osoba schopna rozeznat své přátele, případně pohlaví 

jiné osoby, na základě způsobu chůze s přesností 70 – 80 %. Tyto studie byly inspirací pro 

vývoj biometrického systému na základě způsobu chůze. Následné studie prokázaly,  

že chůze může odhalit nejen identitu jedince, ale také jeho emoční stav, pohlaví, apod. [8]  

Systém rozpoznávání chůze se skládá především z počítačového systému  

a kamerového systému. Samotná rekognice je složena z pěti kroků. Prvním krokem  

je snímání dat pomocí jedné nebo několika kamer. Pokud je využívána pouze jedna 

kamera, rekognice je založena na 2D technologii. Pokud je počet kamer vyšší, existuje více 

možností. Podmínkou ovšem je, aby byly kamery synchronizovány. [8]  

Možnosti:  

 produkce 3D modelu pro rekognici,  

 3D informace může být využita ke zvýšení přesnosti rekognice probíhající  

ve 2D technologii tím, že produkuje nenormalizovanou verzi pro 2D 

technologii, 

 vytvoření 3D modelu v bodech, ze kterých lze vytvořit pohled ze kterékoliv 

strany a tím využít rekognici i v neoptimálních podmínkách při špatném úhlu 

pohledu. [8]  
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Druhým krokem je segmentace a odstranění pozadí snímku, subjekt lze ze snímku 

extrahovat na základě chromatického klíčování díky odlišnosti barev subjektu a pozadí. 

V následujícím kroku je nutné identifikovat nejvhodnější cyklus chůze. Lidská chůze  

je periodická přičemž se jedna sekvence skládá z mnoha cyklů. Čtvrtým krokem  

je porovnání s uloženou šablonou chůze. Posledním krokem je rozhodnutí systému  

o shodě. K rekognici osob na základě jejich chůze není zapotřebí dalšího klasifikátoru. 

Pokud je jeden ze vzorů v šabloně nejasný, lze z šablony extrahovat jiný vzor,  

který je k danému porovnání vhodnější. [8] 

 

Obrázek č. 3-12 Postup rekognice jedince na základě způsobu chůze  

Existují také dva různé postupy v rámci rekognice jedince na základě chůze, 

kterými jsou modelový a nemodelový. Modelový přístup pro následnou extrakci vyžaduje 

znalost tvaru a dynamiky lidského těla. Model chůze se skládá z tvarů různých částí těla  

a bere v úvahu, jak se tyto tvary v závislosti na sobě pohybují (model pohybu). Model 

využívá elipsy ke znázornění torza a hlavy, čtyřúhelníky ke znázornění končetin  

a obdélníky ke znázornění nohou. Díky využívání dynamiky pohybu různých částí těla  

je u modelového přístupu jistotou, že budou ze snímku extrahovány pouze části těla a šum 

snímku bude redukován. Snímky mohou být 2D i 3D, většina je však snímána a využívána 

v 2D technologii. Nemodelový postup získává lidskou siluetu separací pohyblivého 

objektu z pozadí. Subjekt může být rozpoznán na základě tvaru a/nebo pohybu. 

Nejjednodušším způsobem je vytvořit průměr pro siluetu přes jeden kompletní cyklus. 

Tento způsob je nazván Gait Energy Image. Způsob využívající snímku pohybu siluety 

(Motion Silhouette Image) využívá výpočtu hodnoty každého pixelu jako funkce jeho 

pohybu v určitém časovém prostoru. Oba způsoby jsou pro počítačovou techniku 
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jednoduché k výpočtu, ale jsou náchylné ke změnám vzhledu lidských siluet. V sekvenci 

šablony jsou znázorněny horizontální a vertikální projekce siluet. Výhodou nemodelového 

přístupu je rychlost a jednoduchost. Modelový přístup je lepší v manipulaci s šumem, 

měřítkem i rotací, vyžaduje však vysoké rozlišení a není tedy příliš vhodný k využití  

ve venkovních podmínkách. [8]    

Rekognice osob na základě způsobu chůze má mnoho výhod. Snímek může  

být získán ze vzdálenosti, kde pro ostatní technologie by rozlišení bylo nepřijatelné. Není 

zapotřebí kooperace subjektu a tento biometrický systém je také neinvazivní. Člověk  

je snadno pozorovatelný a těžko maskovatelný v běžném prostředí, rekognice tohoto typu 

je možná pouze z jediného statického snímku nebo videa. Mnoho dohledových systémů 

pracuje s nízkým rozlišením a špatnými světelnými podmínkami, zde je tento systém 

výborným řešením. Např. lupič v bance má zakrytý obličej a rukavice, není tedy snadné  

jej identifikovat, musí ovšem chodit i běhat, lze ho pak identifikovat pomocí způsobu 

chůze. Systém má také nevýhody, jeho efektivitu negativně ovlivňuje mnoho faktorů, např. 

změna oblečení, typ bot, nošení zátěže, zranění nebo fyzická kondice. Oblečení může 

ovlivnit vypozorované pohyby, a tím ztížit přesnost lokace pozice kloubů. Mohou se zde 

také projevit negativní vlivy prostředí (např. velmi špatné světelné podmínky). [8]  

3.12 Rekognice na základě lidského pachu 

Každé lidské tělo vylučuje pach, který charakterizuje jeho chemickou kompozici  

a může být využíván k rozlišování jedinců. Každý pach má primární, sekundární a terciární 

složku. Primární složka je v čase stabilní bez ohledu na stravu nebo environmentální 

faktory. Sekundární složka je závislá na složení stravy a environmentálních faktorech. 

Terciární složka je přímo závislá na vlivech okolních faktorů (např. pleťové vody, mýdla, 

parfémy, apod.). Pro individuální identifikaci na základě lidského pachu musí být využity 

prvky primární složky, protože jsou stabilní v čase a liší se mezi jednotlivci. Studie 

provedené Národním ústavem pro zdravotní výzkum v Londýně ukázaly, že je lidské tělo 

obklopeno proudem teplého vzduchu následkem přirozené tělesné teploty. Teplý proud 

dosahuje šířky 1,27 cm a proudí kolem lidského těla rychlostí 0,64 m.s
-1

. Analýza proudu 

vzduchu prokázala, že je v něm přítomno 4 až 5 krát více bakterií, než v ostatních místech 

zkušební místnosti. Zárodky bakterií pocházejí z bakterií uložených v odumřelých kožních 
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buňkách. Větší části kůže padají k zemi, ovšem drobné části jsou zataženy do proudu 

vzduchu. Jednou z možností tvorby lidského pachu je přítomnost bakterií v odumřelých 

kožních buňkách a v sekretech. Jiné studie přisuzují pach komplexnímu působení bakterií 

na jednoduché vazby, které jsou jimi rozbíjeny, a tím se formuje pach. [16]   

Rekognice se skládá z pěti kroků. Prvním krokem je načichání vzorku přístrojem. 

Tento krok je prováděn čerpadlem, které vtahuje vzduch s pachem z bezprostředního okolí. 

Dalším krokem je doručení. Zde je důležitým prvkem polovodič, pokud je přítomna těkavá 

látka, senzor reaguje, protože dochází ke změně elektrických vlastností. Následuje příjem 

vzorku, který putuje do chromatografu. Předposledním krokem je výpočet. Kompozice 

pachu je počítána chromatografem na základě doby uvolňování látky, kompozice je pak 

konvertována do digitální formy. Posledním krokem je autentizace. Digitální ekvivalenty 

tělesného pachu se porovnávají s již autentizovanými vzorky v databázi. [16]  

 

Obrázek č. 3-13 Blokové schéma [16] 

Detekce složek lidského pachu má velmi široké uplatnění. Rekognice může být 

využita u bankovních trezorů s přístupem povoleným pouze jedné autentizované osobě. 

Přenosné verze přístrojů mohou být využity k detekci drog na letištích nebo v přístavech. 

Přístroje mohou detekovat prezenci nadbytku plynu v laboratořích nebo provozech, 

případně také v kuchyních. Běžná kompozice vzduchu je uložena v databázi přístroje, 

pokud je přítomen plyn, přístroj spustí alarm. Důležitou možností aplikace je diagnostika 

v oblasti medicíny. Pachy přítomné v dechu mohou poukazovat na gastrointestinální 

problémy, problémy s dýchacími cestami, různé druhy infekcí, diabetes a také na problémy 
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s ledvinami. V environmentální sféře lze přístroje využít k detekci toxických  

a nebezpečných látek a odpadů. [16]  

Výhodou je, že systém nelze obelstít, mohou se projevit pouze chyby přístroje. 

Deodoranty ani parfémy nelze zamaskovat tělesný pach, protože neodstraňují organické 

sloučeniny přítomné v pachu. Tělesný pach také nelze replikovat a predátoři tak nemohou 

systém prolomit, aniž by rozezněly alarm. Využitím systému se redukuje cena 

administrativy hesel a také nutnost pamatování si hesel, která pak také mohou  

být vyzrazena. Jedinec nemusí tušit, že je snímán. Použití přístrojů je snadné, bezkontaktní  

a také disponují vysokou rychlostí odezvy. Technologie dnes ještě není plně vyvinuta  

a v této chvíli je její využití problematické. [16]  
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4 Metodologie 

Biometrické systémy jsou velmi slibným prvkem v oblasti zabezpečení. V dnešní době 

existuje mnoho forem těchto systémů i jednotlivých prvků. Je velmi problematické zvolit 

správný systém pro daný objekt a je zapotřebí se orientovat dle určitých kritérií,  

která ovšem nejsou oficiálně stanovena. Rád bych tedy určil kritéria k určení vhodné 

biometrické technologie, která by byla aplikovatelná na určitý objekt. Mnoho firem  

i jednotlivců zastává názor, že biometrické technologie nejsou v dnešní době zcela 

spolehlivé, a když už tedy jsou, odpovídá tomu také jejich velmi vysoká cena. Rád bych 

dokázal, že se lze řídit určitými kritérii pro výběr vhodné biometrické technologie,  

která je spolehlivá a cenově dostupná.  

4.1 První zdroj vstupních informací  

Jedním ze dvou základních zdrojů informací pro komparaci systémů z hlediska jejich 

ceny a spolehlivosti jsou volné zdroje. Relativně málo společností v praxi využívá 

k zabezpečení biometrické zabezpečovací systémy, musel jsem tedy využívat odborných 

článků na internetu a knižních publikacích. Z webů lze uvést například Biometric Line 

nebo Biometricupdate.com, v literární formě byly informace dostupné například 

v publikaci jménem Intelligent biometric techniques in fingerprint and face recognition. 

Pokoušel jsem se také se svými dotazy kontaktovat dodavatele biometrických 

zabezpečovacích systémů v České republice, například společnost ABBAS, a.s.  

nebo Eurosat CS, spol. s.r.o., mé snahy byly ovšem marné. Od jednotlivých dodavatelů  

se mi nedostalo odpovědí ani jakékoliv zpětné vazby. Důležitým zdrojem informací byly 

rovněž katalogy produktů jednotlivých společností a také recenze zákazníků těchto 

společností. V souvislosti s výše uvedenými potížemi jsem byl nucen informace  

o jednotlivých systémech a jejich komponentech hledat právě z volných zdrojů.    

4.2 Druhý zdroj vstupních informací 

Druhým zdrojem vstupních informací byl dotazník. Formu dotazníku jsem zvolil, 

protože je tato forma ideální k získání informací týkajících se praktického využití 

biometrických systémů a smýšlení subjektů využívajících tyto systémy. Společnosti, 
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využívající tyto systémy v praxi, mají povědomí o tom, jaké jsou silné i slabé stránky 

těchto systémů a dále také jaké jsou benefity či naopak nevýhody využívání biometrických 

systémů. Tyto subjekty jsou tedy výtečným zdrojem informací týkajících se nejen využití, 

ale také kritérií pro výběr systému. Je jisté, že po několika měsících, případně letech, jsou 

schopni uživatelé ohodnotit, zda pro ně byla instalace systému výhodná  

nebo zda by se po této době užívání rozhodla pro návrat ke klasickým zabezpečovacím 

prvkům.   

Otázky k dotazníku byly voleny tak, aby byly jasné a bylo nesnadné je uchopit více 

způsoby, odpovědi jsem volil krátké a v menším množství, respondenti se tak nemuseli 

probírat nepřeberným množstvím textu. Otázky jsem dále volil tak, abych zjistil,  

co společnosti vedlo k instalaci systémů, jaká byla kritéria pro jejich volbu a jaký systém 

následně zvolili. Potřeboval jsem také zjistit, po jakou dobu je systém využíván, jak často 

vykazuje chyby a zda v minulosti někdo určitou chybu využil k neoprávněnému vstupu. 

Většina otázek umožňovala osobní vyjádření, což mi umožnilo zjistit, proč například 

systém chyby vykazuje nebo jakého jsou rázu a zda jsou pro společnosti významné. 

Důležitým faktorem byly také náklady na údržbu systémů, jsou-li vyšší, než náklady 

provozu běžných zabezpečovacích systémů. Dotazník tedy slouží převážně k určení kritérií 

volby systému pro daný objekt s ohledem na zkušenosti z praxe.      

4.3 Monte Carlo  

K určení spolehlivosti vybraných exemplářů jsem zvolil metodu Monte Carlo. Tato 

metoda slouží k analýze jevů, které jsou ovlivňovány náhodnými činiteli. Základem 

metody je generování hodnot na základě pravděpodobností, které pak určují konečné 

charakteristiky. Využíváno je statistických vztahů a opakovaných pokusů, díky kterým,  

lze popsat modelovaný jev. Důležitým parametrem je pravděpodobnost náhodného jevu. 

Metodu lze použít k simulaci deterministických úloh, ty tedy nemusí užívat náhodných 

veličin, ovšem postup je zdlouhavý. Metodu Monte Carlo vytvořili Stanislaw Ulam a John 

von Neumann, kteří se díky této metodě snažili řadou pokusů předpovědět trajektorii 

neutronů při průchodu různými druhy materiálů. [13]  

Pro výpočet je důležité rozdělit systém, do jednotlivých bloků a zjistit četnost poruch 

těchto bloků za jednotku času. Žádný z výrobců nemůže zveřejnit četnost poruch 
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jednotlivých prvků, ze kterých se biometrický systém skládá, může pouze zveřejnit četnost 

poruch celého systému. Bylo tedy nutné uspořádat jednotlivé systémy do bloků na základě 

návaznosti zabezpečovacích prvků, kterými byla například kombinace čtečky otisku prstu 

a čtečky krevního řečiště prstu jedné ruky. Tímto rozdělením lze dospět k modelu systému, 

a následně vyčíst z výsledné hodnoty, proč je či není systém dostatečně spolehlivý  

na základě výpočtu. Výpočet v tomto případě nelze učinit pro jednotlivé bloky zvlášť a tak 

je výpočet uskutečněn pro celý systém. Pro výpočet je užíván koeficient FAR, který udává 

nesprávné přijetí a tedy v tomto případě fatální chybu systému. Hodnota fatální chyby 

systému je zde důležitá pro výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu. Vzorcem 

pro výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu je          , kde R(t)  

je hodnotou pravděpodobnosti. λ je ve vzorci intenzitou poruch za jednotku času, kterou 

byl zvolen právě koeficient FAR jakožto četnost fatální chyby. Čas t je možno zvolit pro 

časový úsek, po který existuje pravděpodobnost bezporuchového provozu systému, který 

očekáváme. Ve výpočtu byl zvolen čas o hodnotě 8760 hodin, což je doba, která odpovídá 

časovému rozmezí jednoho roku. Výsledkem výpočtu je hodnota, bezrozměrná veličina, 

dosahující hodnot ˂0,1˃, kde ideálním stavem vyjadřujícím bezporuchový provoz  

po určenou dobu je 1. Přesnějšího výsledku by bylo dosaženo pomocí počítačového 

modelu s generátorem náhodných čísel, v tomto případě to ovšem nebylo možné 

v důsledku deficitu hodnot intenzity poruch jednotlivých bloků. Pro účely porovnání 

spolehlivosti jednotlivých systémů na základě koeficientu FAR je analytický výpočet 

dostačující. Pomocí této analýzy jsem chtěl dosáhnout selekce jednotlivých systému, 

případně výběru ideálního systému, který by také splňoval kritéria výběru systému  

pro daný objekt, určená dotazníkem.  

4.4 Výpočet spolehlivosti v závislosti na ceně systémů 

Posledním porovnávacím nástrojem je analytický výpočet závislosti spolehlivosti 

systémů na jejich ceně. Pro tento výpočet byly využity koeficienty FAR a FRR. FRR, který 

udává pravděpodobnost odmítnutí oprávněného uživatele systémem, je také nazýván 

koeficientem komfortu. Pro porovnání jsou důležité oba koeficienty především 

k porovnání rozdílnosti ceny za jednotku spolehlivosti. Výsledkem srovnání je cena  

za jednotku spolehlivosti daného systému. Lze tedy mezi systémy přesně určit, který 

systém odpovídá svou spolehlivostí také pořizovací ceně a zda také odpovídá kritériím 
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výběru. Pomocí tabulky s vypočítanými hodnotami lze z exemplárních systémů vybrat 

ideální systém, který odpovídá kritériím i vhodné pořizovací ceně na základě své 

spolehlivosti. Výpočet spolehlivosti v závislosti na ceně systémů jsem zvolil, protože  

se nenaskytl jiný vhodný způsob porovnání. Nebyl jsem schopen nalézt způsob porovnání 

systémů z hlediska jejich ovladatelnosti a také jsem narazil na problém se získáním 

informací od dodavatelů ohledně servisních podmínek. Oslovil jsem se svými dotazy 

tuzemské i zahraniční dodavatele biometrických systémů, neodpověděl mi však žádný, 

zřejmě z obavy před indiskrecí a nepodařilo se mi informace získat.    
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5 Kritéria pro výběr systému 

Dnešní trh je nasycen nepřeberným množstvím jednotlivých zabezpečovacích prvků  

a je tedy velmi složité se zorientovat či přímo zvolit správný systém. V následujících 

podkapitolách budou zhodnocena kritéria výběru biometrického zabezpečovacího systému 

a také budou porovnány biometrické systémy z hlediska jejich spolehlivosti. Vstupními 

údaji pro výběr kritérií budou anonymní dotazníky, vyplněné společnostmi využívajícími 

biometrické zabezpečovací systémy v praxi. K porovnání exemplárních biometrických 

zabezpečovacích systémů budou využity vstupní údaje, uvedené na webových stránkách 

dodavatelů těchto systémů a metoda Monte Carlo.  

5.1 Dotazníky  

Pro výběr kritérií jsem sestavil anonymní dotazník čítající 14 otázek, pod nimiž  

byl volný prostor pro případné komentáře. Otázky byly stručné, respondenti měli  

u jednotlivých otázek na výběr z několika možností, případně také mohli v určitých 

případech zvolit více možností či napsat odpověď vlastní. Dotazník jsem rozdal v počtu 70 

kusů, vyplněno a vráceno pak bylo 53 kusů.  

První tři otázky se týkaly důvodů pro instalaci biometrického zabezpečovacího 

systému, kritérií výběru vhodného systému a následně vybraného systému. 45 z 53 

respondentů uvedlo jako důvod pro instalaci systému „vyšší úroveň zabezpečení“, 

následovala odpověď „komfort“ a také „vyšší úroveň kontroly pohybu osob v objektu“, 

dvě poslední odpovědi byly zaznačeny 30 respondenty. Graf č. 1 je k dispozici v Příloze č. 

2. Jako nejdůležitější tři kritéria pro volbu vhodného systému byla respondenty zvolena 

„ovladatelnost“, „spolehlivost“ a „servis“. Z grafu č. 3-1 je patrné, že ačkoliv byla 

očekávaným důležitým kritériem „cena“, umístila se až na čtvrtém místě, graf je také 

zařazen jako graf č. 2 v Příloze č. 2. Dle odpovědí na otázku č. 3 je nejvyužívanějším 

biometrickým prvkem „otisk prstu“, který uvedlo 26 z 53 respondentů, jak je možné vidět 

v grafu č. 3, Přílohy č. 2.  
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Graf č. 5-1 Dle jakých kritérií jste se rozhodovali? 

 

Následující tři otázky byly zaměřeny na zabezpečené prostory, dobu užívání systému 

a frekvenci vykazování chyb. Z grafů č. 4, 5, 6, umístěných v Příloze č. 2, vyplývá,  

že většina dotazovaných používá biometrický zabezpečovací systém pro přístup  

do specifických prostorů, kterými jsou například archivy, sklady, laboratoře apod., také  

že jej využívají v rozmezí dvou až pěti let, a že systém vykazuje chyby ročně. Tato 

chybovost je ovšem dle volných odpovědí způsobena lidským faktorem, zaměstnanci 

systém neumějí ovládat, což lze vyřešit školením.  

V otázkách číslo 7, 8 a 9 hodnotili dotazovaní celkovou spokojenost se zvoleným 

biometrickým zabezpečovacím systémem, označili prostředí, ve kterém systém pracuje, 

následně pak ovladatelnost systému. 31 z 53 respondentů uvedlo celkovou spokojenost  

se systémem. Nejčastěji zvolenými možnostmi v rámci pracovního prostředí byly „čisté“  

a „znečištěné přírodními vlivy“, tzn. systémy dle odpovědí spolehlivě pracují také  

ve znečištěném prostředí. 50 z celkového počtu 53 respondentů uvedlo odpověď „ano“, 

pouze 3 respondenti uvedli možnost „ke každé změně je zapotřebí technik“. Odpovědi jsou 

uvedeny v grafech č. 7, 8, 9 v Příloze č. 2.  

Všichni dotazovaní by opět zvolili biometrické zabezpečení, pokud by měli možnost 

výběru (graf č. 10, Příloha č. 2). Více než polovina respondentů narazila na problém 
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s instalací systému z důvodu zákonných omezení, jak je patrné z grafu č. 11 v Příloze č. 2. 

Dnešní systémy převádějí biometrickou specifikaci jedince na systém vektorů  

a je tedy velmi problematické získat osobní údaje jedince. Tyto problémy vznikaly 

především z důvodů stížností návštěvníků objektu směřované na Úřad pro ochranu 

osobních údajů, který následně prováděl kontroly. Následující otázka byla mířena  

na vpuštění neoprávněné osoby systémem, případně jak osoba využila chybu systému. 

Pouze 5 respondentů uvedlo odpověď „ano“, v prostoru pro vyjádření pak respondenti 

uvedli, že systém samotný nechyboval, roli zde hrál lidský faktor. Neoprávněné osoby byly 

vpuštěny do chráněných prostor zaměstnancem, který zde přístup umožněn měl (graf č. 12, 

Příloha č. 2). Otázka č. 13 byla zaměřena na roční náklady biometrického systému, 

a zda jeho finanční zátěž převyšuje náklady předchozího systému. 16 respondentů uvedlo 

variantu „ano“. Vyšší nákladnost je dána tím, že jsou ve většině případů biometrické 

systémy nástavbovou záležitostí a jsou tedy užívány společně s předchozím typem 

zabezpečení. Elektronické zabezpečovací systémy jsou na trhu již mnoho let a jsou tedy 

velmi rozšířené, což také zahrnuje jejich servis a dostupnost komponentů, kdežto 

biometrické zabezpečovací systémy nejsou dostupné tak dlouho, jejich servis  

a komponenty jsou cenově nákladnější.       

5.1.1 Dílčí závěr  

Biometrické zabezpečovací systémy volili zákazníci za účelem vyšší úrovně 

zabezpečení. Z výsledků dotazníků je také patrné, že všichni respondenti byli s volbou 

biometrického zabezpečení spokojeni. Chybovost těchto systémů je minimální a i přes 

vyšší nákupní cenu, v mnoha případech také vyšší náklady na údržbu, by systém opět 

zvolili. Rozhodujícími kritérii je dle dotazníků ovladatelnost, servis a spolehlivost. 

Nejrozšířenějšími prvky jsou pak detekce otisku prstu, geometrie tváře a struktura krevního 

řečiště dlaně. Pro porovnání systémů metodou Monte Carlo jsem zvolil nejrozšířenější 

systémy dle dotazníků a metodu Monte Carlo, protože umožňuje výpočet spolehlivosti, 

která je jedním z výběrových kritérií uživatelů jednotlivých systémů a pro následné 

porovnání. Ovladatelnost není obecnou vlastností systémů a je to velmi individuální 

kritérium, bylo by tedy velmi obtížné porovnat jednotlivé systémy z hlediska 

ovladatelnosti, výsledky by byly nepřesné a bylo by nemožné je generalizovat. Servisní 

podmínky jsou odvislé od výrobce, zkoušel jsem různé výrobce kontaktovat s dotazy 
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ohledně servisních podmínek, odpovědi jsem ovšem nedostal. Výsledky porovnání 

systémů z hlediska servisních podmínek by bylo také obtížné generalizovat, pro následné 

porovnání jsem tedy zvolil spolehlivost systémů založenou na koeficientu FAR a cenu 

systémů, která se mezi kritérii umístila na čtvrtém místě.    

5.2 Porovnání systémů z hlediska spolehlivosti 

Pro účely komparace systémů jsem vybral systémy jednoduché, tedy systémy 

porovnávající jeden prvek k jednomu a systémy multifaktorové, porovnávající více prvků 

v jednom okamžiku. Systémů jsem vybral pět, abych pokryl různé varianty funkcí, kvality 

i ceny. Pro výpočet spolehlivosti jednotlivých prvků jsem zvolil jako poruchu koeficient 

FAR neboli False Acceptance Rate, který je koeficientem nesprávného přijetí. Hodnotu 

koeficientu FAR, která je zde intenzitou poruch, jsem pro jednotlivé prvky hledal  

u dodavatelů a poskytovatelů biometrických systémů. Pravděpodobnost bezporuchového 

provozu jsem počítal pro dobu 8760 hodin, která odpovídá časovému úseku jednoho roku. 

5.2.1 Čtečka otisků prstů ZK F2 

Čtečka otisků prstů ZK F2 je přístupovým systémem a docházkovým systémem 

určeným především pro prostředí kanceláří, hotelů, provozů, apod. Tento systém je určen 

do vnitřního prostředí, disponuje ochranou proti narušení a také přepěťovou ochranou. [2]  

Tabulka č. 5-1 [2] 

Technické parametry  

Technologie  Otisk jednoho prstu, PIN 

Kapacita uživatelů 3000 

Komunikační rozhraní (interface) TCP/IP nebo RS232 a RS485 

Chybovost znovu načtení FRR: <=1% 

Chybovost falešného načtení FAR: <=0.0001% 

Rychlost čtení <=2 vteřiny 

Rozměry 18cm x 15cm x 8cm 

Provozní teplota 0°C - 45°C 

Napájení 12 V 

Proudová spotřeba 200 mA 

Cena  2 774,09 Kč 
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Schéma je pro účely porovnání stanoveno paralelní, je zobrazeno jako schéma  

č. 3-1. Tento produkt disponuje jak čtečkou otisků prstů, tak klávesnicí s PIN kódem.  

Při poruše jednoho prvku lze použít prvek druhý, nedochází tedy k poruše celého systému, 

to následně zvyšuje jeho spolehlivost. 

 

 

 

 

 

 

Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu jsem počítal dle vzorce 

         , kde R(t) je pravděpodobnost bezporuchového provozu pro zvolený čas, 

v tomto případě 8760 hodin. λt ve vzorci znázorňuje intenzitu poruch za jednotku času. 

Intenzitu poruch jsem počítal pro celkový systém, protože koeficient FAR je dán pro celý 

systém a nikoliv jednotlivé bloky. Bloky jsou zde znázorněny pro výsledné porovnání 

jednotlivých systémů. Výsledkem je bezrozměrná veličina, která dosahuje hodnot 0 – 1, 

přičemž 1 je ideální stav. Čím bližší je číslo k 1, tím je systém spolehlivější a je tedy vyšší 

pravděpodobnost, že se porucha v daném časovém úseku nevyskytne.   

 

 

Obrázek č. 5-1 ZK F2 [2] 

Schéma č. 5-1 
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Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu: 

                                         

Spolehlivost čtečky otisků prstů ZK F2 je velmi nízká a vzhledem k očekávání 

klientů, uvedených v dotaznících, by neuspokojila kritéria výběru. Uspokojujícím kritériem 

by zde byly nejspíš ovladatelnost a cena tohoto produktu, ta se ovšem jakožto kritérium 

umístila až na čtvrtém místě.   

5.2.2 SY Face 940 Face Recognition Terminal   

SY 940 je kombinací rozpoznání obličeje, PIN klávesnice a čtečky karet, také 

disponuje komparací karta s fotkou. Parametry lze libovolně měnit pro každé vnitřní 

prostředí. Tato čtečka slouží pro evidenci docházky a řízení přístupu. Duální kamerový 

systém vyhodnocuje charakteristiky obličeje 3D technologií. [6]       

Tabulka č. 5-2 [6]       

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry  

Technologie  
obličej, obličej&PIN, Obličej&karta, karta, 

karta&foto 

Kapacita uživatelů 1000 vzorků obličeje, 5000 kódů ID 

Kominikační rozhraní (interface) TCP/IP, USB Host 

Chybovost znovu načtení <0,001% 

Chybovost falešného načtení <0.0001% 

Rychlost čtení < 1 vteřina 

Rozměry 230 x 105 x 130 mm 

Provozní teplota 0 ‐ 40°C 

Napájení 12V DC 

Proudová spotřeba 1 A 

Cena  22 652,50 Kč 
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Tento systém je stanoven jako kombinace sériového a paralelního zapojení, 

vyobrazeno jako schéma č. 3-2. Systém je schopen porovnat obličej, kartu, případně PIN 

kód. Systém umožňuje využít jednotlivé porovnávací parametry, nicméně jeho spolehlivost 

je vypočtena pro kombinaci parametrů, proto je zde sériové zapojení, které by mělo snížit 

jeho vypočtenou spolehlivost. Systém je vždy tak spolehlivý, jak je spolehlivý jeho 

nejméně spolehlivý prvek.   

 

Schéma č. 5-2 

Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu: 

                                          

Spolehlivost bezporuchového provozu je dle výpočtu u čtečky SY 940 velmi nízká, 

jako tomu bylo u předešlé ZK F2. Je ovšem důležité poznamenat, že u tohoto přístroje  

je nízká spolehlivost oproti předchozímu dána kombinací prvků. Předešlá čtečka fungovala 

pouze s otiskem prstu či PIN kódem, SY 940 pracuje s kombinací rozpoznání obličeje  

a bezkontaktní kartou či PIN kódem a rozpoznáním obličeje. Je zde tedy větší 

pravděpodobnost, že systém vykáže chybu, pokud nastavíme komparaci většího množství 

prvků.  

Obrázek č. 5-2 SY 940 [6]       
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5.2.3 MorphoAccess VP-BIO 

Čtečka MA VP-BIO je multimodálním zařízením, které je schopno v určitý časový 

úsek zpracovat nejen obraz krevního řečiště, ale také otisk prstu. Tuto jednotku  

lze využít k řízení přístupu, zabezpečené platby, ID ovládání, připojit k docházkovému 

systému, apod. Navíc disponuje krytím IP65, lze ji tedy užívat ve vlhkém i prašném 

prostředí. [22]   

Tabulka č. 5-3 [22] 

Technické parametry  

Technologie  Otisk jednoho prstu, krevní řečiště 

Kapacita uživatelů 10000 

Komunikační rozhraní (interface) TCP/IP, WEP & WPA encryptions 

Chybovost znovu načtení 0,00001% 

Chybovost falešného načtení 0,000001% 

Rychlost čtení <=1 vteřina 

Rozměry 90 x 160 x 125 mm 

Provozní teplota -10°C - 50°C 

Napájení 9V to 16V DC 

Proudová spotřeba N/A 

Cena  63 240,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Čtečka MorphoAccess VP-BIO využívá systém sériového zapojení z hlediska 

výpočtu. Systém je sériový, jelikož zpracovává dva prvky v jednom časovém úseku, tyto 

prvky nelze rozdělit a pokud dojde k poruše, je ovlivněn celý systém (Schéma č. 3-3).  

Obrázek č. 5-3 MA VP-BIO [22] 
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Schéma č. 5-3 

Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu: 

                                             

Spolehlivost systému MorphoAccess je v porovnání s předchozími systémy 

významně vyšší a to i přes sériové zapojení. Vysoká spolehlivost spočívá především  

ve využitých prvcích, kterými jsou krevní řečiště a otisk prstu. Dle výpočtu je patrné,  

že systém s velmi vysokou pravděpodobností v určeném časovém úseku nevykáže chybu. 

Nevýhodou systému může být vyřazení systému poruchou jednoho z prvků,  

i když je pravděpodobnost vyřazení nízká.  

5.2.4 VisionAccess 3D Face Reader 

Čtečka VisionAccess 3D využívá rozpoznání obličeje. Výhodou je její rychlost  

a také bezdotyková kontrola vstupu. Čtečka je určena pro vnitřní použití, převážně  

pro vstup do zabezpečených míst, ve kterých jsou uchovávána citlivá data či elektronika 

pracující s citlivými daty. Lze ji využít v kombinaci s průchozími detektory kovů. [30] 

Tabulka č. 5-4 [30] 

Technické parametry  

Technologie  Rozpoznání obličeje 

Kapacita uživatelů 60000 

Komunikační rozhraní (interface) Wiegand, TTL, RS-485, RS-232 

Chybovost znovu načtení 0,0001% 

Chybovost falešného načtení 0.00001% 

Rychlost čtení <=1 vteřina 

Rozměry 355 x 132 x 116 mm 

Provozní teplota 5° - 35° C 

Napájení 24 VDC 

Proudová spotřeba 3 A 

Cena  124 583,00 Kč 
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V tomto případě je schéma systému sériové vzhledem k tomu, že čtečka využívá 

pouze jednoho prvku. Při poruše tohoto prvku zasáhne porucha celý systém (Schéma  

č. 3-4).  

 

Schéma č. 5-4 

Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu: 

                                                    

Spolehlivost systému VisionAccess 3D je velmi vysoká vzhledem k tomu,  

že využívá pouze jeden prvek. Nevýhodné je vyřazení systému jedinou poruchou, nemá 

záložní prvek. V porovnání se systémem MorphoAccess je spolehlivost tohoto systému 

výrazně nižší, systém však disponuje výhodami, jako jsou bezdotyková kontrola, přičemž 

je tento systém také rychlejší. Předešlý systém je vyjma vyšší spolehlivosti také výrazně 

levnější.   

5.2.5 iCAM7100 

iCAM7100 je čtečkou obou očních duhovek. Disponuje možností využití 

bezkontaktních karet, pro zvýšení počtu uživatelů. Je určena pro využití ve vnitřním 

prostředí a vzhledem k tomu, že je bezkontaktní, lze použít v různých odvětvích. 

K dispozici je holografický ukazatel správné vzdálenosti, hlasová i vizuální zpětná vazba. 

Lze ji také využít jako autonomní prvek pro řízení dveří. [15] 

 

Obrázek č. 5-4 VisionAccess 3D [30] 
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Tabulka č. 5-5 [15] 

Technické parametry  

Technologie  Oční duhovka, karta, PIN  

Kapacita uživatelů 100000 (na serveru neomezeně) 

Komunikační rozhraní (interface) Ethernet (LAN, WAN), RS422 , RS232 

Chybovost znovu načtení 0,00000000001% 

Chybovost falešného načtení 0,000000000001% 

Rychlost čtení <=1 vteřina 

Rozměry 178 x 211 x 64 mm 

Provozní teplota 0°C - 45°C 

Napájení 12~24 VDC 

Proudová spotřeba 2.0 A 

Cena  75 761,50 Kč 

 

Schéma je v tomto případě sériové, protože čtečka iCAM 7100 porovnává vždy 

kartu a obě oční duhovky, případně PIN kód namísto karty. Přestože je tento systém  

dle schématu zapojen sériově a hrozí tedy porucha celého systému v případě poruchy 

jednoho prvku, je systém velmi spolehlivý.  

 

 

 

Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu: 

                                               

Na základě výpočtu je tato čtečka nejspolehlivější z vybraných exemplářů. 

Spolehlivost neklesla, i když systém využívá sériově řazených prvků. Tato velmi vysoká 

Obrázek č. 5-5 iCAM 7100 [15] 

Schéma č. 5-5 
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spolehlivost je dána jedinečností oční duhovky a kvalitními vestavěnými kamerami. 

Nevýhodou je pouze vnitřní využití systému a téměř nepozorovatelně pomalejší 

komparace.   

5.2.6 Dílčí závěr  

Z hlediska spolehlivosti, tedy odolnosti prvků vůči mechanickým či elektronickým 

poruchám, jsou spolehlivější systémy paralelní, protože porucha prvku neovlivní celý 

systém. V tomto případě sloužil jako ukazatel poruchy koeficient FAR, který indikuje 

nesprávné přijetí. Z výsledků tedy vyplývá, že jsou v tomto porovnání spolehlivější 

systémy sériového řazení, jelikož porovnávají více prvků v jednom časovém úseku  

a je tedy menší pravděpodobnost vstupu neoprávněného subjektu. Nejspolehlivějším 

systémem je iCAM 7100 založený na systému snímání oční duhovky a karty či PIN kódu 

v jednom časovém úseku (Tabulka č. 3-6). Z výpočtu také vyplývá, že velmi vysokou 

spolehlivost má také systém MA VP-BIO, který je výrazně levnější, snadno ovladatelný  

a není u něj zapotřebí karty ani PIN kódu.    

Tabulka č. 5-6 

Porovnání  

Systém Spolehlivost 

ZK F2 0,416445366 

SY-940 0,416445366 

MA VP-BIO 0,991278257 

VisionAccess 3D 0,916127254 

iCAM 7100 0,999999991 

 

5.3 Porovnání systémů z hlediska ceny a spolehlivosti  

V této podkapitole jsem vytvořil tabulku (Tabulka č. 3-7), která znázorňuje cenu 

v korunách za procento spolehlivosti. Mírou spolehlivosti jsou v tomto případě koeficienty 

FAR a FRR.  Výpočet jsem uvedl zvlášť pro koeficient FAR a FRR. Výsledkem je podíl 

ceny a hodnoty daných koeficientů. Jednotkovým rozmezím je rámec jednoho procenta. 

Výchozími systémy pro výpočet, jsou systémy z předešlé podkapitoly, které jsem zvolil 

pro porovnání mezi sebou.  
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Tabulka č. 5-7 

  

Nejnižší cenou za procento spolehlivosti dle výpočtu disponuje čtečka ZK F2. 

Nejnižší cena u této čtečky je ale také dána nízkou spolehlivostí v porovnání s ostatními 

systémy. Nejdražší ceny dosahuje čtečka VisionAccess 3D, u které je i přes vysokou cenu 

spolehlivost nižší než u čteček iCAM 7100 a MA VP-BIO. Nejlepší cenou za procento 

spolehlivosti disponuje čtečka iCAM 7100, zanedbatelnou variantou není čtečka MA VP-

BIO, protože poskytuje vysokou spolehlivost za velmi příznivou cenu. Dvě nejlépe 

hodnocené čtečky zároveň plní veškerá kritéria vyplývající z dotazníků, tedy ovladatelnost, 

servisní požadavky a spolehlivost.  

5.3.1 Dílčí závěr  

Dle výpočtu ceny za procento spolehlivosti vychází nejlépe tři systémy. Prvním 

systémem je ZK F2, druhým je iCAM 7100 a třetím je MA VP-BIO. V tomto výpočtu 

nelze brát zřetel pouze na cenu, nýbrž na rozdíl mezi cenou a spolehlivostí. Nejlépe tedy 

vycházejí iCAM 7100 a MA VP-BIO. 

Po hodnocení posledních dvou podkapitol, které hodnotí spolehlivost a závislost 

ceny na spolehlivosti systémů, lze vybrat tři nejlépe hodnocené systémy. Prvním je bez 

pochyby iCAM 7100, který je založen na rekognici oční duhovky, což je stále jedna 

z nejbezpečnějších možností. Je to systém spolehlivý a také disponuje výbornou cenou  

za jednotku spolehlivosti. Následuje čtečka MA VP-BIO, která je založena na čtení otisku 

prstu a krevního řečiště prstu. Díky multifaktorové rekognici má vysokou spolehlivost  

a nízkou cenu, významně konkuruje iCAM 7100. Třetí je VisionAccess 3D čtečka 

 Cena v Kč FRR FAR FRR  Kč/1% FAR  Kč/1% 

ZK F2 2774,09 99 99,9999 28,02111111 27,74092774 

SY 940 22 652,50 99,999 99,9999 226,5272653 226,5252265 

MA VP-BIO 63240 99,99999 99,999999 632,4000632 632,4000063 

iCAM 7100 75761,5 99,99999999

999 

99,99999999

9999 

757,615 757,615 

VisionAccess 

3D 

124583 99,9999 99,99999 1245,831246 1245,830125 
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obličeje. Tato čtečka je velmi spolehlivá, ovšem cena za jednotku spolehlivosti je velmi 

vysoká.   
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6 Závěr 

V rámci diplomové práce jsem zpracoval studii o využití biometrických systémů 

v bezpečnostně komerční praxi a návrh kritérií k určení vhodné biometrické technologie 

pro vybraný objekt.  

V první části diplomové práce jsem popsal historii a vývoj biometrických technologií, 

aby bylo zřetelné, jak tyto technologie vznikly a jakým vývojem doposud prošly. 

Následoval teoretický základ pro výběr vhodné technologie. V teoretické části jsem popsal 

základní systémy, princip, na kterém se tyto systémy zakládají a také jejich výhody  

i nevýhody. Každá z technologií je vhodná pro jiný objekt a jiné využití. Další kapitolou 

byla metodologie, což je postup, který jsem následně aplikoval pro výběr kritérií a také  

pro porovnání systémů mezi sebou. Praktická část se skládala z výpočtu spolehlivosti 

exemplárních systémů, porovnání, výpočtu ceny za jednotku spolehlivosti a opětovného 

porovnání.   

Pro výběr kritérií jsem zvolil anonymní dotazník čítající 13 otázek včetně prostoru pro 

vlastní připomínky, který je označen číslem 14. Dotazník jsem zvolil, protože je vhodným 

ukazatelem využití biometrických technologií v komerční praxi. Dotazník se vrátil v počtu 

53 kusů, což lze považovat za reprezentativní vzorek vzhledem k tomu, že jsou 

biometrické systémy v praxi výrazně méně využívány než systémy s elektronickým  

a mechanickým zabezpečením. Nejdůležitějšími informacemi získanými z dotazníku byly 

nejčetněji využívané systémy, kritéria pro výběr systémů, spolehlivost, servis a také 

finanční nákladnost instalace a provozu systémů. Na prvním místě se mezi kritérii umístila 

ovladatelnost systémů (31 %), následovaly se shodným procentuálním zastoupením 

spolehlivost a servis (18 %). Výsledkem jsou tedy tři kritéria. Společnost,  

která se rozhodne pro instalaci biometrického zabezpečovacího systému, by se tedy 

nejprve mohla zaměřit na ovladatelnost systému s ohledem na prostředí, ve kterém bude 

systém instalován a to v závislosti na environmentálních podmínkách i lidských zdrojích 

kterými disponuje. Následně by bylo vhodné zaměřit se na spolehlivost systému, aby 

nedocházelo k časovým prodlevám, chybám nebo chybným přijetím neoprávněných osob. 

Třetím nejčastěji voleným kritériem byl servis, na který je dobré se zaměřit z důvodu 

budoucích investic do systému. Servisem jsou zde míněny nejen případné opravy systému, 

ale také běžné úpravy (např. přidávání či odebírání uživatelů) v rámci běžného provozu 
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systému. Z dotazníků také vyplývá, že systémy byly společnostmi voleny  

pro vyšší úroveň zabezpečení a všech 53 respondentů by biometrické zabezpečení opět 

zvolilo. 

Pro výpočet a porovnání spolehlivosti jsem zvolil 5 exemplárních systémů, abych 

pokryl nejčetněji využívané systémy dle informací získaných dotazníkem. Spolehlivost 

byla vypočítána na základě koeficientu FAR pro časový úsek 8760 hodin. Všechna 

vybraná zařízení splnila také kritéria jednoduché ovladatelnosti i servisu. Volil jsem  

jak jednoduchá a levná zařízení, tak multifaktorová, finančně náročná zařízení. Nejlépe  

se v porovnání umístily v tomto pořadí iCAM 7100 (oční duhovka a PIN, karta),  

MA VP-BIO (otisk prstu a krevní řečiště prstu) a VissionAccess 3D (rozpoznání obličeje), 

(viz. tabulka č. 5-6). Systém iCAM 7100 byl nejspolehlivější, ovšem rozdíl mezi tímto 

systémem a druhým v pořadí MA VP-BIO byl minimální, přičemž druhý systém byl 

příznivější co do ovladatelnosti, servisu i ceny. 

Následně jsem porovnal systémy z hlediska ceny za jednotku spolehlivosti  

(viz. tabulka č. 5-7). Z tohoto porovnání vyplynulo, že nejnižší cenou za jednotku 

spolehlivosti disponuje čtečka ZK F2 (otisk prstu), která v předchozím porovnání dosáhla 

nejnižšího hodnocení. Následovaly čtečky iCAM 7100 a MA VP-BIO. Nejlepší variantou 

jsou tedy tyto dvě čtečky. Z obou porovnání vyplývá, že lze na základě stanovených 

kritérií vybrat technologii pro daný objekt. Tyto dvě čtečky kritéria splňují a zároveň jsou 

vhodné do každého prostředí a to jak z hlediska environmentálních podmínek,  

tak uživatelských podmínek.  

Zpracování diplomové práce rozšířilo mé znalosti v oblasti biometrických technologií, 

jejich využití v bezpečnostně komerčním sektoru, ale také o možnostech využití systémů 

v budoucnosti. Práce rovněž obohatila mé analytické myšlení a objektivně nastínila 

možnosti dalších zlepšení v oblasti biometrického zabezpečení.   

           

 

 



61 

 

7 Použitá literatura 

[1] AGGARWAL, M. How facial recognition works. Livemint [online]. 2015 [cit. 2017-

03-02]. 

[2] Aliexpress: juan wei [online]. China [cit. 2017-02-07]. Dostupné  

z: https://www.aliexpress.com/item/Biometric-Building-Management-System-ZK-F2-

Biometric-Fingerprint-Access-Control-and-Time-Attendence-Security-System-

for/32666461280.html?spm=2114.40010208.4.31.11XM6O 

[3] BACA, M., Petra GRD a T. FOTAK. Basic principles and trends in hand geometry and 

hand shape biometrics. New trends and developments in biometrics [online]. InTech, 2012 

[cit. 2017-03-09]. DOI: 10.5772/51912. ISBN 978-953-51-0859-7.  Dostupné z: 

http://www.intechopen.com/books/new-trends-and-developments-in-biometrics/basic-

principles-and-trends-in-hand-geometry-and-hand-shape-biometrics 

[4] BAMATRAF, S. Keystroke authentication on enhanced needleman alignment 

algorithm. Scientific research [online]. Scientific research publishing, 2014, 6(4), 11  

[cit. 2017-03-05]. Dostupné z: http://file.scirp.org/Html/4-8701305_47622.htm 

[5] BENZIANE, S. a A. BENYETTOU., Biometric technology based on hand 

vein. ORIENTAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY [online]. 6. 

Indie: Oriental scientific publishing Co., India., 2013, s. 12 [cit. 2017-03-09]. ISBN 0974-

6471. Dostupné z: www.computerscijournal.org/pdf/../OJCSV06I04P401-412.pdf 

[6] Biometrický docházkový terminál SY-940 – identifikace obličeje. IVAR a.s. - 

elektronické systémy [online]. Poděbrady-Kluk [cit. 2017-02-10]. Dostupné  

z: http://info.ivar.cz/rs/sy-940-biometricky-dochazkovy-terminal-identifikace-obliceje/ 

[7] Biometrie otisku prstu. Biometric line [online]. 2016 [cit. 2017-02-24]. Dostupné  

z: http://www.biometricke-ctecky.cz/biometriky/otisk-prstu/ 

[8] Computer vision [online]. Boston, MA: Springer US, 2014 [cit. 2017-03-11]. ISBN 

978-0-387-30771-8. Dostupné z: http://www.cs.toronto.edu/~sven/Papers/ENCYCL-G.pdf 

[9] Face recognition. Biometric solutions [online]. 2016 [cit. 2017-03-02]. Dostupné  

z: http://www.biometric-solutions.com/face-recognition.html 

https://www.aliexpress.com/item/Biometric-Building-Management-System-ZK-F2-Biometric-Fingerprint-Access-Control-and-Time-Attendence-Security-System-for/32666461280.html?spm=2114.40010208.4.31.11XM6O
https://www.aliexpress.com/item/Biometric-Building-Management-System-ZK-F2-Biometric-Fingerprint-Access-Control-and-Time-Attendence-Security-System-for/32666461280.html?spm=2114.40010208.4.31.11XM6O
https://www.aliexpress.com/item/Biometric-Building-Management-System-ZK-F2-Biometric-Fingerprint-Access-Control-and-Time-Attendence-Security-System-for/32666461280.html?spm=2114.40010208.4.31.11XM6O
http://www.intechopen.com/books/new-trends-and-developments-in-biometrics/basic-principles-and-trends-in-hand-geometry-and-hand-shape-biometrics
http://www.intechopen.com/books/new-trends-and-developments-in-biometrics/basic-principles-and-trends-in-hand-geometry-and-hand-shape-biometrics
http://file.scirp.org/Html/4-8701305_47622.htm
http://www.computerscijournal.org/OJCSV06I04P401-412.pdf
http://info.ivar.cz/rs/sy-940-biometricky-dochazkovy-terminal-identifikace-obliceje/
http://www.biometricke-ctecky.cz/biometriky/otisk-prstu/
http://www.cs.toronto.edu/~sven/Papers/ENCYCL-G.pdf
http://www.biometric-solutions.com/face-recognition.html


62 

 

[10] Fingerprint recognition. Biometric solutions [online]. 2016 [cit. 2017-02-24]. 

Dostupné z: http://www.biometric-solutions.com/fingerprint-recognition.html 

[11] Fingerprint recognition. Identytech solutions [online]. 2016 [cit. 2017-02-24]. 

Dostupné z: http://www.identytech.com/fingerprint-recognition/ 

[12] Fingerprint recognition. Perpetual engima [online]. 2012 [cit. 2017-02-24]. Dostupné 

z: https://prateekvjoshi.com/2012/07/22/fingerprint-recognition/ 

[13] HÉŽA, L. Simulace Monte Carlo v MS Excel. Olomouc, 2013. Diplomová práce. 

Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 

[14] HOBBS, L. My Right eye (Retina Scan). In: Flickr [online]. 2008 [cit. 2017-03-13]. 

Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/hobbs_images/2590555768 

[15] ICAM 7100. ColorID [online]. Cornelius, NC [cit. 2017-02-13]. Dostupné  

z: http://www.colorid.com/store/p113/iCAM_7100_%7C_BLICAM7100_.html 

[16] INBAVALLI, P. a G. NANDHINI. Body odor as a biometric 

authentication. International journal of computer science and information 

Technologies [online]. 2014, 2014(5), 5 [cit. 2017-03-12]. DOI: 0975-9646. Dostupné  

z: http://ijcsit.com/docs/Volume%205/vol5issue05/ijcsit2014050559.pdf 

[17] Iris recognition. Biometric solutions [online]. 2016 [cit. 2017-03-02]. Dostupné  

z: http://www.biometric-solutions.com/iris-recognition.html 

[18] IVES, R. Effects of image compression on iris recognition system 

performance. Journal of electronic imaging [online]. 2008 [cit. 2017-03-04]. Dostupné  

z: http://electronicimaging.spiedigitallibrary.org/article.aspx?articleid=1099846 

[19] JAIN, L. C. Intelligent biometric techniques in fingerprint and face recognition. Boca 

raton: CRC Press, 1999. ISBN 0-8493-2055-0. 

[20] Keystroke dynamics. Biometric solutions [online]. 2016 [cit. 2017-03-02]. Dostupné 

z: http://www.biometric-solutions.com/keystroke-dynamics.html 

[21] LUO, H., Fa-Xin Y., Jeng-Shyang P., Shu-Chuan CH. a Pei-Wei T. A Survey of vein 

recognition techniques. Information technology journal [online]. 2010-6-1, 9(6), 1142-

1149 [cit. 2017-03-09]. DOI: 10.3923/itj.2010.1142.1149. ISSN 18125638. Dostupné z: 

http://www.scialert.net/abstract/?doi=itj.2010.1142.1149 

http://www.biometric-solutions.com/fingerprint-recognition.html
http://www.identytech.com/fingerprint-recognition/
https://prateekvjoshi.com/2012/07/22/fingerprint-recognition/
https://www.flickr.com/photos/hobbs_images/2590555768
http://www.colorid.com/store/p113/iCAM_7100_%7C_BLICAM7100_.html
http://ijcsit.com/docs/Volume%205/vol5issue05/ijcsit2014050559.pdf
http://www.biometric-solutions.com/iris-recognition.html
http://electronicimaging.spiedigitallibrary.org/article.aspx?articleid=1099846
http://www.biometric-solutions.com/keystroke-dynamics.html
http://www.scialert.net/abstract/?doi=itj.2010.1142.1149


63 

 

[22] MA VP-BIO: katalog@abbas.cz [online]. [cit. 2017-02-12]. Dostupné  

z: http://katalog.abbas.cz/ma-vpbio-s20220/ 

[23] MAYHEW, S. History of biometrics. Biometricupdate.com [online]. 2015 [cit. 2016-

12-09]. Dostupné z: http://www.biometricupdate.com/201501/history-of-biometrics 

[24] NEC develops biometrics technology that uses sound to distinguish individually 

unique ear cavity shape. NEC [online]. Tokyo, 2016 [cit. 2017-03-07]. Dostupné  

z: http://www.nec.com/en/press/201603/global_20160307_01.html 

[25] ROSS, A. Human ear recognition. Computing now [online]. 2011,  

3 [cit. 2017-03-07]. Dostupné z: 

http://www.cse.msu.edu/~rossarun/pubs/RossEarRecognition_IEEECOMP2011.pdf 

[26] SHAHNEWAZ, M. Is hand geometry identification still relevant? M2SYS Blog On 

Biometric technology [online]. 2015 [cit. 2017-03-08]. Dostupné  

z: http://www.m2sys.com/blog/guest-blog-posts/about-hand-geometry-identification/ 

[27] Speaker recognition. Biometric solutions [online]. 2016 [cit. 2017-03-02]. Dostupné z: 

http://www.biometric-solutions.com/speaker-recognition.html 

[28] SPINELLA, E. Biometric scanning technologies: finger, facial and retinal 

scanning. SANS Institute [online]. San Francisco: SANS Institute reading room, 2003, 15 

[cit. 2017-03-13]. Dostupné z: 

https://www.sans.org/readingroom/whitepapers/authentication/biometric-scanning-

technologies-finger-facial-retinal-scanning-1177 

[29] ŠČUREK, R. Biometrické technologie – technické prostředky bezpečnostních 

služeb [online]. Ostrava: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 2015, s. 115 

[cit. 2017-03-08]. ISBN ISBN 978-80-248-3786-4. Dostupné z: 

https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/060/.content/syscs/resource/PDF/BiometrickeTechn

ologie.pdf 

[30] VisionAccess 3D Face Reader™ [online]. Bioscrypt, 2008 [cit. 2017-02-12]. 

Dostupné z: 

https://www.dumontsecurity.com/sites/default/files/products/manuals/bioscryptfacerdr.pdf 

http://katalog.abbas.cz/ma-vpbio-s20220/
http://www.biometricupdate.com/201501/history-of-biometrics
http://www.nec.com/en/press/201603/global_20160307_01.html
http://www.cse.msu.edu/~rossarun/pubs/RossEarRecognition_IEEECOMP2011.pdf
http://www.m2sys.com/blog/guest-blog-posts/about-hand-geometry-identification/
http://www.biometric-solutions.com/speaker-recognition.html
https://www.sans.org/readingroom/whitepapers/authentication/biometric-scanning-technologies-finger-facial-retinal-scanning-1177
https://www.sans.org/readingroom/whitepapers/authentication/biometric-scanning-technologies-finger-facial-retinal-scanning-1177
https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/060/.content/syscs/resource/PDF/BiometrickeTechnologie.pdf
https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/060/.content/syscs/resource/PDF/BiometrickeTechnologie.pdf
https://www.dumontsecurity.com/sites/default/files/products/manuals/bioscryptfacerdr.pdf


64 

 

[31] Voice print. In: National Institute of Standards and Technology U.S. Department  

of Commerce [online]. Gaithersburg, 2016 [cit. 2017-03-05]. Dostupné  

z: https://www.nist.gov/image/13itl001voiceprintlrjpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nist.gov/image/13itl001voiceprintlrjpg


65 

 

8 Seznam obrázků  

Obrázek č. 3-1 Vzory [12] ................................................................................................... 17 

Obrázek č. 3-2 Markanty [11] .............................................................................................. 18 

Obrázek č. 3-3 Rekognice obličeje [1] ................................................................................ 20 

Obrázek č. 3-4 Rekognice oční duhovky [18] ..................................................................... 22 

Obrázek č. 3-5 Oční sítnice [14] .......................................................................................... 24 

Obrázek č. 3-6 Porovnání vzorů hlasu [31] ......................................................................... 26 

Obrázek č. 3-7 Dynamika úhozů do klávesnice [4] ............................................................. 27 

Obrázek č. 3-8 Znaky ušního boltce [25] ............................................................................ 30 

Obrázek č. 3-9 Akustické spektrum [24] ............................................................................. 31 

Obrázek č. 3-10 Geometrie ruky [3] .................................................................................... 33 

Obrázek č. 3-11 Krevní řečiště ruky [21] ............................................................................ 35 

Obrázek č. 3-12 Postup rekognice jedince na základě způsobu chůze ................................ 37 

Obrázek č. 3-13 Blokové schéma [16] ................................................................................. 39 

Obrázek č. 5-1 ZK F2 [2] ..................................................................................................... 49 

Obrázek č. 5-2 SY 940 [6] ................................................................................................... 51 

Obrázek č. 5-3 MA VP-BIO [22] ........................................................................................ 52 

Obrázek č. 5-4 VisionAccess 3D [30] ................................................................................. 54 

Obrázek č. 5-5 iCAM 7100 [15] .......................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/VŠB/VŠB/ING/diplomka%20materiály/Diplomová%20práce%20-%20Slaný%20základní%20word.docx%23_Toc479268019
file:///C:/VŠB/VŠB/ING/diplomka%20materiály/Diplomová%20práce%20-%20Slaný%20základní%20word.docx%23_Toc479268020
file:///C:/VŠB/VŠB/ING/diplomka%20materiály/Diplomová%20práce%20-%20Slaný%20základní%20word.docx%23_Toc479268021
file:///C:/VŠB/VŠB/ING/diplomka%20materiály/Diplomová%20práce%20-%20Slaný%20základní%20word.docx%23_Toc479268022
file:///C:/VŠB/VŠB/ING/diplomka%20materiály/Diplomová%20práce%20-%20Slaný%20základní%20word.docx%23_Toc479268023


66 

 

9 Seznam grafů 

Graf č. 5-1 Dle jakých kritérií jste se rozhodovali? ............................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

10 Seznam tabulek 

Tabulka č. 5-1 [2] ................................................................................................................. 48 

Tabulka č. 5-2 [6] ................................................................................................................. 50 

Tabulka č. 5-3 [22] ............................................................................................................... 52 

Tabulka č. 5-4 [30] ............................................................................................................... 53 

Tabulka č. 5-5 [15] ............................................................................................................... 55 

Tabulka č. 5-6 ...................................................................................................................... 56 

Tabulka č. 5-7 ...................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

11 Seznam schémat 

Schéma č. 5-1 ....................................................................................................................... 49 

Schéma č. 5-2 ....................................................................................................................... 51 

Schéma č. 5-3 ....................................................................................................................... 53 

Schéma č. 5-4 ....................................................................................................................... 54 

Schéma č. 5-5 ....................................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/VŠB/VŠB/ING/diplomka%20materiály/Diplomová%20práce%20-%20Slaný%20základní%20word.docx%23_Toc479268038
file:///C:/VŠB/VŠB/ING/diplomka%20materiály/Diplomová%20práce%20-%20Slaný%20základní%20word.docx%23_Toc479268042


69 

 

12 Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Dotazník……………………………………………………………………1 

Příloha č. 2 – Grafy……………………………………………………………………….5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


