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Jako podklad pro pokračování k udělení akademicko-vědeckého titulu doktor v oboru „Komunikační 

technologie“. 

1. Všeobecná charakteristika disertační práce 
Posuzovaná disertační práce má celkový rozsah 107 stran, z toho 64 stran textu, včetně vložených 

obrázků, kde dalších přibližně 14 stran jsou přílohy práce. Vlastní náplň práce tvoří Úvod, šest 

předmětných kapitol, přínosy disertační práce, literaturu, citované příspěvky autora a přílohy. Na 

začátku disertační práce tvoří její rámec další formální náležitosti: Abstrakt a Klíčová slova v českém a 

v anglickém jazyce, Obsah, Seznam tabulek a Seznam symbolům a zkratek. Na konci práce jsou to 

citované příspěvky autora. 

Práce velmi dobře a logicky strukturována. Kapitoly navazují na sebe a jsou navzájem vyvážené. 

Disertační práce je napsána na vysoké jazykové, odborné i formální úrovni a je vysázena ve velmi 

vysoké typografické kvalitě s pomocí nástroje Latex. Autor v ní prokázal profesionální stylistický projev 

s dobrým didaktickým podáním problematiky. 

2. Posouzení zaměření tématu disertační práce a pravidelné aktualizace 
Téma doktorské práce je zaměřena na velmi aktuální problematiku pro autentizaci osob s pomocí 

biometrických údajů. Toto zabezpečení je zejména v době zvyšujících se hrozeb ve světě stále 

aktuálnější téma, které nalézá uplatnění v mnoha oblastech.  

Řešení problematiky má své vědecko-technické i ekonomické opodstatnění, protože služba 

zejména v době vyššího bezpečnostního rizika poskytuje potenciální možnost zvýšení bezpečnosti i 

zlevnění nákladů pro zabezpečení, což brání její masivnímu nasazení v praktických aplikacích. 
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Disertační práce úzce souvisí s projektem TAČR, TF01000091, který byl prováděn ve spolupráci se 

společnostmi Code Creator, s.r.o. a SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.  

Klíčovým problémem jsou metody biometrické autentizace založené na multimodální analýze 

hlasu a obrazu, který se ujal řešit doktorand v disertační práci. 

Námět disertační odpovídá oboru disertace – „Komunikační technologie“. Zaměření témata 

považuji za vrcholně aktuální z hlediska současného rozvoje komunikačně-informačních technologií, 

systémů elektronických komunikací i vývoje vědeckého poznání. 

3. Posouzení přínosů dizertační práce 

Práce je aplikačně orientovaná a zaměřuje se na problematiku bezkontaktní biometrické autentizace 

v kombinaci s identifikací řečníka z promluvy a identifikace obličejem 

Dnešní době existuje již celá řada přístupů, jak je možné napodobit různé biometrické charakteristiky. 

Z tohoto důvodu se hledají různé cesty, jak vhodně zamezit podvržení identity. Jednou z těchto cest je 

využití vícenásobné biometrie. Dizertační práce byla zaměřena na návrh vícenásobného biometrického 

autentizačního systému, který vhodně kombinuje dvě biometrické charakteristiky a to hlas a tvář. Tyto 

dvě biometrické charakteristiky byly zvoleny s ohledem na jejich vlastnosti (přijatelnost pro uživatele, 

jednoduché bezkontaktní snímání, přesnost, rychlost, spolehlivost). 

Samotný návrh vícenásobného systému byl rozdělen do tří částí. V první části byl proveden návrh 

podsystému zajišťujícího autentizaci pomocí řečového signálu. V druhé části byl navržen druhý 

autentizační podsystém založený na ověření identity pomocí geometrie obličeje. V poslední části byly 

ověřovány různé fúzní strategie navržených podsystémů za účelem nalezení nejvhodnější architektury 

vícenásobného biometrického autentizačního systému. 

Autorovi se podařilo s pomocí prahování dosáhnout autentizace z řeči stavu, kde žádný z podvodníků 

není označen jako známý uživatel. Současně vyžaduje pouze minimální počet signifikantních 

parametrů. Návrh autentizačního systému založeného na ověření identity pomocí geometrie obličeje 

dosáhl přesnosti 96,6 %, který lze obdobně jako v předchozím zpřesnit pomocí prahu jistoty. Výsledný 

vícenásobný biometrický autentizační systém je založen na vhodné kombinaci navrženého hlasového 

autentizačního systému a autentizačního systému využívajícího geometrii obličeje pro ověření identity, 

který dosahuje v základním prahu jistoty přesnosti 99,7% a nulové hodnoty chybovosti již u malého 

zvýšení prahu tolerance. 

Vedlejším přínosem je také vznik české databáze řečových vzorků.  

Hlavní přínos disertační práce je tedy vícenásobný biometrický autentizační systém představuje 

unikátní přístup pro dosažení přesné a bezpečné autentizace (99,7 %). 

4. Posouzení úrovně publikační činnosti autora dizertační práce 

Jádro disertační práce, průběh a výsledky byly prezentovány na mezinárodních konferencích 

v letech 2014 až 2016, jak je uvedeno v kapitole „Citované příspěvky autora“, kde ve dvou případech 

je doktorand prvním autorem publikace. Autor je autorem 8 publikací indexovaných v databázi ISI, dále 
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potom 12 publikací v databázi SCOPUS a h-index autora je 2. Z toho devět publikací úzce souvisí 

s tématem práce a ve čtyřech případech je hlavním autorem publikace 

Lze konstatovat, že doktorand soustavně vědecky pracuje a své výsledky pravidelně publikuje.  

5. Posouzení vědecké erudice autora 

Na základě počtu, skladby a aktuálnosti 65 citovaných pramenů, z nichž řada z nich pochází 

z posledních let a renomovaných časopisů a konferencí, lze usoudit, že se autor má velmi dobrý přehled 

o řešené problematice. Autor práce také průběžně cituje v textu vlastní literaturu. Jedna z publikací 

byla přijata do časopisu „The Scientific World Journal“, který byl s impaktním faktorem 1.219 do roku 

2013. Ne vinou autora byl ale z databáze impaktovaných časopisů od roku 2014 vyřazen.  

Oceňuji, že  autor práce se aktivně podílel na výzkumném projektu, kde nejrelevantnější je projekt 

TAČR , který probíhal ve spolupráci se společnostmi Code Creator, s.r.o. a SATTURN HOLEŠOV spol. s 

r.o. 

6. Připomínky a otázky k práci 

Oceňuji, že dosažené výsledky prezentované v práci jsou na velice dobré úrovni a prokazují praktickou 

použitelnost. Práci bych naopak vytkl, že dosažené výsledky, alespoň tedy část identifikace osoby 

z obrazu, mohly být více průběžně publikovány a v širším rozsahu srovnány s některými dalšími veřejně 

dostupnými databázemi, což by umožnilo širší srovnání s jinými obdobně zaměřenými týmy ve světě. 

Otázky: 

1) U hlubokého učení autor uvádí: „… není praktické využít tento přístup pro autentizaci, kde 

nemáme k dispozici velké množství trénovacích dat a může docházet k častému přetrénování 

neuronové sítě – jaké existují metody, jak požadavek na velké množství dat snížit? 

2) Bylo by možné použít konvoluční vrstvy pro extrakcí příznaků z obrazových dat? Dokážete 

odhadnout, jak by obstálo dané řešení z pohledu výkonu a zdali by využití vektorových 

procesorů (např. GPU karet) mohlo kompenzovat tento problém a zdali by kombinace extrakce 

příznaků společně s hlubokým učením nemohla být do budoucna zajímavý vývoj? 

Závěr 

Podle mého názoru posuzovaná disertační práce Ing. Jaromíra Továrka odpovídá obecně uznávaným 

požadavkům pro udělení akademicko-vědeckého titulu Ph.D. a práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Brně dne 12. 12. 2017 

 

 

……………………………………………. 

Doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.   


