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Abstrakt a klíčová slova 

Abstrakt 

První část práce je zaměřena na popis herní problematiky organizace volejbalových 

soutěţí. Jsou vysvětleny principy rozlosování zápasů a nasazování jednotlivých druţstev 

v turnajích. Taktéţ jsou popsány jednotlivé herní typy liga a pavouk. Následuje rozebrání 

problematiky nekorektnosti chování hráčů spolu s nutností jejich identifikace. 

Druhá část se zaobírá moderními metodami biometrické autentizace spolu 

s problematikou evidence a uchování biometrických údajů. Práce detailně popisuje metodu 

rozpoznání obličeje v obraze spolu s jeho identifikací v rámci mnoţiny lidských obličejů. 

 

Klíčová slova 

Biometrie, autentizace, identifikace, eigenfaces, eigenspaces, PCA, Viola-Jones, 

ASP.NET, .NET. 

 

Abstract and key words  

Abstract 

The first section explains the problem of volleyball tournament organization, which will 

be familiar to readers with the principles of fixtures matches and deployment of teams in 

tournaments. It will also be discussed incorrectness behavior of players, along with the need 

to identify players. 

The second part will acquaint reader with modern biometrics authentization methods 

along with issues of registration and storage of biometrics data. Facial image recognition will 

be described in detail among with it’s identification in the set of human faces. 
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1 Úvod 

Dnešní svět je přeplněn vymoţenostmi a výdobytky moderní doby. Specializuje se hlavně na 

technické a technologické aspekty věcí, funkčnost a rychlý vývoj, kdy materiální a hmatatelná stránka 

je povýšena nad stránku duchovní. 

Snaha převést vše do digitální formy přináší mnoho pozitiv do našich ţivotů. Dostupnost dat 

kdekoli a kdykoli na světě, automatizaci mnoha úkonů a sdílení informací jistě aplikuje v našem okolí 

většina lidí, ať uţ se jedná o data v podobě médií, informací, nebo úkony typu správa internetového 

bankovnictví, posílání emailů, dnes velmi rozšířené sociální sítě, či nakupování přes internet 

odkudkoli na světě. 

V tomto prostředí nabývá na významu nutnost uchování a následná ochrana osobních údajů 

člověka, jeho identity. Ve věku internetu je identita to nejcennější, co uţivatel vlastní. Nicméně, jak je 

důleţité zpracování a uchování samotné identity, stejně tak je důleţité její ověření. 

1.1 Zadání a cíl diplomové práce 

Práce bude rozdělena dle zadání do třech částí. První část se bude zaobírat problematikou 

efektivního rozdělení volejbalových sportovních týmů do skupin, automatického nasazování týmů 

a evidence výsledků v různých herních systémech (liga, turnaj). Čtenář bude seznámen s rozdíly mezi 

jednotlivými herními typy a principy jejich generování. Také bude rozebráno nekorektní nastupování 

hráčů do jiných lig a z toho plynoucí nutnost autentizace osob. 

Druhou významnou problematikou zpracovávanou v této diplomové práci bude otázka 

identifikace osob v IS, v tomto případě hráčů na amatérských volejbalových soutěţích. V této části se 

čtenář seznámí se základními pojmy a bude mu vysvětleno, co je to vlastně osobní údaj, citlivý osobní 

údaj, biometrický údaj a historie jeho uţití. Následně bude popsána legislativa zabírající se 

shromaţďováním, uchováváním a nakládáním s biometrickými údaji. Následovat bude shrnutí 

identifikačních (autentizačních) metod uţívaných v rámci IS a internetu se zaměřením na biometrické 

metody. Bude popsána metoda rozpoznání obličeje aplikovaná v IS Volejbalových soutěţí, který je 

součástí diplomové práce. 

Poslední částí této práce bude navrţení samotného IS řešícího jak problematiku efektivního 

rozdělování týmů a jejich správu, tak identifikaci osob v rámci tohoto IS. 

Cílem této diplomové práce je popsat a analyzovat vhodné algoritmy řešící efektivní rozdělení 

týmů v různých hracích seskupeních (turnaj, soutěţ, liga), a také analýza a implementace vhodného 

bezpečnostního mechanismu identifikace (autentizace) osob v IS, konkrétně identifikace hráčů na 

základě metody rozpoznání obličeje. Součástí práce je tvorba IS pro volejbalové soutěţe 

implementujícího výše popsané problematiky, jelikoţ se tento sport neustále rozšiřuje a není ţádný 

adekvátní systém podchycující problematiku volejbalu. 
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2 Herní problematika 

Sport patří mezi nejrozšířenější kratochvíle trávení volného času, a to ať uţ pasivně či aktivně. 

Pro mnoho lidí znamená více neţ pouhé rozptýlení, protaţení těla a změření výsledků či sil s jinými. 

Mnozí jej povaţují za ţivotní styl, kterým se řídí a ve kterém se našli. Tato vášeň vynesla sport mezi 

nejsledovanější dění na světě. Troufám si tvrdit, ţe ţádná jiná lidská aktivita (pomineme-li práci) 

nedosahuje tak masového zájmu a soustředění, jako sport. 

Stále se zlepšující podmínky co do informací a propagace, dosaţitelnost vhodných 

příslušenství a také kvalita míst, kde sport provozovat, vyústily v pořádání turnajů ve všech moţných 

sportech ve skutečně masovém měřítku. Pro příklad, moderní počítačová doba rozšířila působiště 

sportů o internet, který ač sám o sobě abstraktní veličinou, skýtá ohromné mnoţství prostoru pro 

veškeré moţné typy online her a soutěţí. Společně s profesionálním sportem jde ruku v ruce sport na 

amatérské úrovni, kdy zájem o něj dosahuje stejného zájmu jako o sport profesionální.  

Díky tomuto fenoménu začali lidé řešit vhodné hrací algoritmy a herní systémy pro co moţná 

nejefektivnější rozdělení zápasů týmů či lidí proti sobě. Při vymýšlení těchto herních systémů se kladl 

důraz na jisté parametry a důleţité vlivy, které ovlivňovaly výsledné rozpisy utkání. Ať uţ se jednalo 

o rychlost průběhu turnaje, spravedlnost vzájemných zápasů či rozlosování druţstev. 

V této diplomové práci se zaměříme na herní problematiku volejbalových utkání Ostravské 

Volejbalové Ligy (dále jen OVL). Vzhledem k povaze sportu a soutěţe se v této práci řeší dva 

nejdůleţitější hrací modely, a to herní systém „Kaţdý s kaţdým“ pro základní část soutěţe, a herní 

systém „Pavouk“ pro následující část soutěţe, kdy systém „Pavouk“ můţeme rozdělit ještě na 

„Pavouk – rychlá smrt“, „Pavouk s dohrávkou“ a „Pavouk s opravou“. Zvláštním typem pouţitým 

v soutěţi je „Skupina“, která není vlastní herní systém. Pouze dělí základní skupinu na jednu a více 

podskupin, v rámci nichţ dále probíhá dle volby herní systém „Kaţdý s kaţdým“ nebo systém 

„Pavouk“. Všechny tyto systémy jsou pouţity pro generování zdárného a plynulého průběhu soutěţe, 

jejíţ princip si popíšeme níţe.  

Samozřejmě, v závislosti na typu soutěţe lze výše zmíněné herní systémy aplikovat 

v libovolném pořadí a počtu, záleţí pouze na kreativitě pořadatelů a komplikovanosti herních systémů. 

2.1 Herní princip OVL 

1. a 2. liga OVL 

OVL se dělí na 1., 2. a 3. ligu. 1. a 2. liga mají stejný hrací průběh a počet druţstev je zde 

omezen na 20. Pro letošní rok se rozhodlo, ţe herní systém těchto dvou lig bude následující. 

Proběhnou dvě hrací kola, kdy v prvním kole bude pouţito herního systému „kaţdý s kaţdým“ 

s počtem opakování právě jedenkrát. Po odehrání první části dojde k rozdělení druţstev na 2 skupiny. 

Na základě výsledků se týmy rozdělí na 1. skupinu obsahující dle pořadí 1. – 16. druţstvo a 2. skupinu 

obsahující 17. – 20. druţstvo. 
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Toto rozdělení je z důvodu moţnosti postupů a propadů mezi 1. a 2. ligou, a také mezi 

2. a 3. ligou. Jedná se o to, dát moţnost nejsilnějším druţstvům niţší soutěţe moţnost změřit své síly 

se silnější skupinou druţstev a jejich hráčů. V mnoha případech jde také o motivaci, jelikoţ herně 

naddimenzovaná druţstva se mohou v niţší lize nudit, a hlavně znepříjemnit hru druţstvům ostatním, 

u kterých se jedná spíše o zábavu, neţ urputné herní klání. Naproti tomu nejslabší týmy dané ligy 

sestupují do ligy niţší, která je vzhledem k jejich úrovni a herním výsledkům ve vyšší lize vhodnější. 

1. skupina 16 druţstev hraje dále o umístění v herním systému „Pavouk“ a 2. skupina hraje baráţ
1
 

herním stylem „kaţdý s kaţdým“. Výsledné celkové skóre určí konečné pořadí turnaje a také, kdo 

v dané lize zůstane, a kdo sestupuje. 

3. liga OVL 

Ve 3. lize je herní systém trochu odlišný, a to z důvodu vyššího počtu druţstev. Třetí liga byla 

letos plánovaná pro 25 druţstev. 

Hrací dny 

 Jednotlivé ligy probíhají v rámci předem určeného počtu hracích dnů v multifunkční 

sportovní hale v Polance nad Odrou. Hraje se stabilně na 3 kurtech, kdy na kaţdém kurtu lze 

v závislosti na poţadavcích hrát aţ 12 zápasů za den, tzn. 36 zápasů na všech třech kurtech v jeden 

hrací den. Počet hracích dnů je v případě 1. a 2. ligy omezen na 6 pro základní část a na 2 pro část 

následující. 

V rámci jednoho hracího dne můţe jedno druţstvo odehrát minimálně 2, maximálně však 

4 zápasy, kdy je povoleno odehrát maximálně 2 zápasy ihned po sobě. Poté následuje pauza v podobě 

minimálně jednoho volného zápasu, a to z důvodu odpočinku a vydechnutí. Nicméně pauza by neměla 

přesáhnout 2 volné zápasy. 

2.2 Herní systémy 

V této podkapitole budou rozebrány jednotlivé herní systémy a jejich principy, které budou 

názorně prezentovány na jednoduchých příkladech. 

2.2.1 „Každý s každým“ 

Informace zde použité vycházejí ze zdrojů [9], [10], [11]. 

Jak jiţ sám název napovídá, podstatou tohoto systému je, aby všechna druţstva v dané skupině 

(lize) hrály formou „kaţdý s kaţdým“, neboli „všichni proti všem“. V závislosti na nastavení počtu 

opakování tohoto systému tak svedou všechna druţstva právě 1, 2 či více zápasů s kaţdým ze všech 

ostatních druţstev. 

Ke generování zápasů kaţdý s kaţdým lze pouţít Bergerovu tabulku (Obrázek 1), která 

vypadá následovně: 

  

                                                   
1 Série utkání o udrţení se v lize. V opačném případě tým poraţených sestupuje do niţší ligy 
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1 2 3 4 5 6 

1 x x x x x x 

2 1-2 x x x x x 

3 1-3 2-3 x x x x 

4 1-4 2-4 3-4 x x x 

5 1-5 2-5 3-5 4-5 x x 

6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 x 

Obrázek 1: Bergerova tabulka 

Pro ukázku jsme zvolili tabulku určenou pro 6 druţstev, nicméně v závislosti na počtu 

druţstev lze tabulku dodatečně rozšiřovat pro libovolný počet druţstev hrajících danou soutěţ. Jak lze 

vidět, tabulka se skládá z hlavního řádku a sloupce obsahujících číslice 1 – 6, coţ jsou jednotlivá 

druţstva skupiny, a poté dvojice ve formátu „číslo – číslo“, coţ jsou všechny vzájemné zápasy mezi 

druţstvy. 

Pokud nezáleţí na pořadí odehraných zápasů a pauzách mezi zápasy jednotlivých druţstev, lze 

tuto tabulku povaţovat za dostačující. Častokrát se ovšem stane, ţe je třeba rozepsat turnaj do kol, kdy 

kaţdé druţstvo hraje v jednom kole např. právě jeden zápas. Tento systém se uplatňuje například ve 

fotbale, hokeji či házené. Ve chvíli, kdy by se nezkušený pořadatel snaţil rozepsat tento herní systém 

do kol ad hoc, to znamená náhodně, můţe se velice snadno stát, ţe se v brzké době nedobere 

uspokojivého a hlavně korektního a efektivního výsledku, a to hlavně u velkého počtu druţstev. 

Jak uvádí Fronček ve své publikaci [9], lze tento problém vyřešit velmi efektivně pomocí 

jednoduchého algoritmu. Tento algoritmus lze modifikovat a aplikovat na základě další konkretizace 

poţadavků na rozlosování daného turnaje. Nicméně, jakýkoli, byť jen jemný zásah do podmínek pro 

rozlosování se můţe stát velkým a často i nepřekonatelným problémem, a to i do té míry, ţe se celé 

rozlosování zhroutí jako domeček z karet. 

Matematický základ 

Vstupním údajem pro algoritmus rozlosování je počet týmů hrajících danou soutěţ či hrací 

část. Tento atribut je dále značen malým  . V dalším kroku je třeba zjistit celkový počet všech zápasů 

k odehrání. Toho lze docílit buďto součtem zápasů v tabulce, nebo pouţít kombinatorický vzorec, 

který lze aplikovat na jakoukoli tabulku. V tabulce výše je uvedeno 6 týmů. Jednoduchým součtem 

všech dvojic v tabulce je moţno se dobrat počtu 15 zápasů. Při takto malé tabulce to není problém, ale 

ve chvíli, kdy máme tabulku pro 20 a více týmů se celá situace pro ruční počítání komplikuje. 
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Naštěstí lze pouţít kombinatorický vzorec, resp. kombinatorickou operaci, a to „kombinaci 

bez opakování“. Cílem je vytvořit dvojice z mnoţiny  , a to tak, ţe nezáleţí na pořadí druţstev ve 

dvojicích.  Pouţijeme kombinačních čísel. První číslo bude mít tvar   
 
  – vybíráme jedno druţstvo 

z n druţstev. Druhé kombinační číslo bude tvaru     
 
  – vybíráme jedno druţstvo z mnoţiny     

(z důvodu, ţe jedno druţstvo nemůţe hrát samo se sebou). V našem případě chceme všechny 

vzájemné zápasy mezi druţstvy, tudíţ tato dvě kombinační čísla vynásobíme mezi sebou. Dostaneme 

výraz   
 
     

 
 . Je třeba si ještě uvědomit, ţe chceme pouze jeden vzájemný zápas mezi druţstvy, 

z toho důvodu je třeba celý výraz dělit číslem 2, jelikoţ výraz uvedený výše bere v potaz jak zápas 

mezi druţstvy 1 a 2, tak zápas mezi druţstvy 2 a 1. Dostáváme  
  
 
     

 
 

 
 . Zbytek je věcí úpravy 

matematického výrazu:  
  
 
     

 
 

 
   

  

      
 
      

      

 
   

              

      
 
      

      

 
  

       

 
 . Nyní zkusíme za 

číslo n dosadit číslo 6. Dostaneme taktéţ výsledek 15 zápasů pro mnoţinu 6 druţstev. 

Další potřebnou veličinou je počet zápasů jednoho druţstva. Ten lze jednoduše odvodit od 

čísla n. V textu bude značen číslem t a jeho hodnota je      . 

Vliv sudého a lichého počtu družstev 

Budeme-li předpokládat, ţe počet zápasů jednoho druţstva ( ) se bude rovnat počtu kol 

turnaje (označíme  ), připadne jeden zápas jednoho druţstva právě na jedno hrací kolo. Toto platí 

bohuţel pouze pro sudý počet druţstev. 

V případě sudého počtu platí         . Označíme-li počet zápasů v jednom kole  , lze 

skrze jednoduchý výpočet zjistit, ţe   
 

 
 

       

       
 

 

 
. Toto číslo je velmi důleţité. Pro příklad, 

hrají-li se všechny zápasy kola ve stejnou dobu, určuje počet potřebných sportovišť. 

V případě lichého počtu druţstev je třeba přistoupit k malé úpravě. Počet hracích kol se 

nebude počítat jako v případě sudého počtu druţstev, kdy jsme od celkového počtu druţstev odečetli 

číslo 1, v tomto případě bude    . Ovšem i zde platí, ţe kaţdý tým bude hrát     zápasů. To má 

za následek, ţe v kaţdém hracím kole bude mít jedno druţstvo volno. Je to daň za lichý počet druţstev 

v turnaji. Ve výsledku bude počet zápasů na kolo vypočítán pomocí vzorce   
 

 
 

       

  
 

   

 
 . 

Algoritmus generování dvojic 

Princip algoritmu spočívá ve správném rozestavení mnoţiny druţstev tak, aby po vhodném 

spojení čárami a jejich následné rotaci ve směru hodinových ručiček generoval dvojice druţstev pro 

zápasy v daném hracím kole. Pro jednoduchost si ukáţeme generování jednoho zápasu v jednom 

hracím kole. Vše bude simulováno na mnoţině 12 druţstev. Základní rozestavení vypadá tak, ţe se po 

obvodu kruhu rozmístí druţstva č. 1 – č. 11 a doprostřed se umístí druţstvo č. 12 (Obrázek 2). 
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Spojení druţstev pomocí čar je ukázáno na následujícím obrázku (Obrázek 3). Spojuje se vţdy 

nejniţší číslo s nejvyšším a poté ve vodorovném směru všechna ostatní čísla druţstev. 

Na obrázku výše vidíme rozpis zápasů mezi druţstvy pro první kolo soutěţe (turnaje). Zbylá 

rozlosování dalších kol probíhají tak, ţe se otáčí s čárami ve směru hodinových ručiček o 1. Na 

obrázku níţe (Obrázek 4) jsou graficky zobrazeny všechna hrací kola i s čísly. 

  

Obrázek 3: Základní rozestavení druţstev, zdroj [10] 

Obrázek 2: Základní propojení druţstev, kolo první, zdroj [10] 
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Kolo 1: 

 

1-12 11-2 10-3  

9-4 8-5 7-6 

Kolo 2: 

 

2-12 1-3 11-4  

10-5 9-6 8-7 

Kolo 3: 

 

3-12 2-4 1-5  

11-6 10-7 9-8 

Kolo 4: 

 

4-12 3-5 2-6  

1-7 11-8 10-9 

Kolo 5: 

 

5-12 4-6 3-7  

2-8 1-9 11-10 

Kolo 6: 

 

6-12 5-7 4-8  

3-9 2-10 1-11 

Kolo 7: 

 

7-12 6-8 5-9  

4-10 3-11 2-1 

Kolo 8: 

 

8-12 7-9 6-10  

5-11 4-1 3-2 

Kolo 9: 

 

9-12 8-10 7-11  

6-1 5-2 4-3 

Kolo 10: 

 

10-12 9-11 8-1  

7-2 6-3 5-4 

Kolo 11: 

 

11-12 10-1 9-2  

8-3 7-4 6-5 

 

Obrázek 4: Rozpis všech hracích kol pro 12 druţstev, zdroj [10] 

Při důkladnějším zamyšlení nad tímto algoritmem by mohl nastat problém ve chvíli, kdy 

bychom měli lichý počet druţstev, např. 11. Řešení je velmi jednoduché. Při lichém počtu druţstev se 

k počtu druţstev přičte jedno imaginární navíc a rozlosování proběhne stejně, jako u sudého počtu 

druţstev. Tudíţ máme-li 11 druţstev, vytvoříme rozlosování pro 12 druţstev, jak jsme provedli výše. 

Následně se z rozlosování vypustí všechny zápasy, ve kterých figuruje imaginární 12. druţstvo. Druhé 

druţstvo ze zápasu má dané hrací kolo volno. 
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2.2.2 „Pavouk“ 

Informace zde použité vycházejí ze zdrojů [13], [14], [15] a [16]. 

Jedná se o herní systém, kdy samotné schéma kopíruje binární strom. Na rozdíl od binárního 

stromu ovšem soutěţící (druţstva) nepostupují od vrcholu (tzv. kořene stromu) níţe, nýbrţ od 

koncových listů směrem k vrcholu. 

Na obrázku výše (Obrázek 5) můţeme vidět strukturu herního systému. Druţstva se nasazují 

z levé strany, kdy dále postupuje druţstvo, které vyhrálo. Systém končí dohráním posledního zápasu, 

ze kterého vzejde vítěz. 

Je nutno poloţit si otázku, co dělat v případě, ţe nemáme přesný počet druţstev pro 

symetrického pavouka výše, buďto niţší počet, nebo lichý počet druţstev. Řešení je velice 

jednoduché. 

Opět si ukáţeme příklad na pavoukovi výše. Předpokládejme 7 druţstev. Obsadí se 

1. aţ 7. pozice. Zápasy Z1 aţ Z3 proběhnou klasicky, a druţstvo nasazené na 7. pozici shora, které by 

mělo za normálních okolností rozehrát zápas Z4, postupuje automaticky dále do Z6 a čeká na vítěze 

Z3. Volba onoho 7. druţstva probíhá povětšinou losem mezi kapitány jednotlivých druţstev, 

a to z důvodu, aby nedošlo k nařknutí z protekce apod. 

Jak si můţete povšimnout, tento základní herní styl je co do počtu zápasů pro slabší druţstva 

dosti neefektivní. Proto se začalo přistupovat k různým herním modifikacím, které vyústily ve vícero 

typů herního systému Pavouk. Níţe jsou popsány ty nejznámější a nejběţnější. 

2.2.2.1 Pavouk bez dohrávky 

Klasický pavouk, taktéţ známý jako základní či „pavouk na jednu poráţku“. Jak jiţ bylo 

nastíněno v textu výše, jedná se o systém, kdy silnější druţstvo postupuje v pavoukovi dále a slabší 

vypadává. Pro slabší týmy to znamená v nejhorším případě pouze jeden zápas. 

Obrázek 5: Herní systém pavouk pro 8 druţstev 
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Pokud je tento herní styl pouţit pro část turnaje následující po první či další části turnaje, 

nasazují se do pavouka druţstva podle výkonnosti a pořadí určeného z předchozí herní části. 

Předpokládejme tedy, ţe máme skupinu druţstev seřazenou podle výsledků od nejsilnější po nejslabší. 

Druţstva se do zápasů nasazují tak, aby se ve finále potkali 1. a 2. druţstvo. Samozřejmě, můţe se stát, 

ţe se do finále probojují jiná druţstva, nicméně jako základní premisa rozdělení je chápáno pořadí od 

tabulkově nejsilnějších po tabulkově nejslabší druţstva. 

Pro ukázku zvolíme opět pavouka pro 8 druţstev. Druţstva očíslujeme od č. 1 do č. 8, kdy 

druţstvo č. 1 je nejsilnější a druţstvo č. 8 je nejslabší. V pavoukovi výše budou tedy základní zápasy 

odshora dolů tyto: 1-8, 4-5, 3-6, 2-7. 

Tento systém se pouţívá nejčastěji např. ve finálových skupinách po základní části, a to jak 

v soutěţích, tak na turnajích, kde je volen např. z důvodu časové tísně, nebo kvůli mnoţství 

odehraných předchozích zápasů a z toho vyplývající únavě jednotlivých druţstev. 

2.2.2.2 Pavouk s dohrávkou 

Také známý jako „pavouk na dvě poráţky“. Oproti předchozímu hernímu stylu je tento 

pavouk šetrnější ke druţstvům, která poprvé prohrají. Dává druţstvům, která prohrají, šanci ještě stále 

bojovat o umístění v hlavním pavouku. 

Schéma tohoto pavouka se dělí na levou a pravou část. 

Pravá část (Obrázek 6) je částí základní a hraje se stejně jako pavouk na jednu poráţku. Do 

levé části vstupují druţstva, která v základní části prohrály. Výše zobrazené schéma obsahuje značky 

Z1 – Z8, coţ jsou čísla zápasů. 

Budeme-li se drţet tohoto značení, do dalších zápasů budou postupovat vítězové Z1, Z2, Z3, 

Z4, Z5, Z6 a Z7. Poraţení z těchto zápasů (v následujícím obrázku značení jako PZ1 aţ PZ7) budou 

postupně nasazováni do levé části pavouka (Obrázek 7), ze které bude mít nejsilnější druţstvo ještě 

šanci bojovat o první místo.  

Obrázek 6: Pravá část pavouka 
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Levá část pavouka se hraje stejným stylem jako část pravá, nicméně pokud zde druţstvo 

prohraje, nepostupuje nikam do dalšího nasazovaného pavouka, ale automaticky končí. Zde si je 

moţno všimnout obecné platnosti pravidla tohoto pavouka, a to, ţe kaţdé druţstvo končí po dvou 

prohrách. 

Ve chvíli, kdy jsou oba pavouci dohráni, přichází finálový zápas. Ten sehrají vítěz zápasu Z7 

pravé části pavouka a vítěz zápasu Z6 levé části pavouka. Pokud tento zápas vyhraje vítěz pravé části 

pavouka, hra končí, jelikoţ vítěz levé části pavouka prohrál uţ po druhé. Naproti tomu, prohraje-li 

vítěz pravé části pavouka, hraje se ještě jeden rozhodující finálový zápas mezi těmito dvěma druţstvy, 

a to z toho důvodu, ţe druţstvo končí aţ po dvou prohrách. Po tomto zápase vzejde konečný vítěz 

a hra končí. 

2.3 Nekorektnost hráčů OVL 

Sport je svázán s pojmy jako „podvádění“ či „nekalé chování“ od nepaměti. Bohuţel, i přes 

obrovský pokrok a vývoj civilizací v průběhu staletí se nepodařilo tyto neduhy vymýtit. Dříve se sice 

ve sportu podvádělo, ale za účelem vyhrát a být nejlepší. Vesměs lze říci, ţe šlo o prestiţ. V dnešní 

době přestal být sport tím, čím byl, a jeho podstata se přesunula do finanční roviny. Sponzorům 

a korporacím přestalo záleţet na sportovcích, jejich zdraví a dobrému pocitu ze hry a výkonu. 

Sportovní prostředí by se dnes dalo přirovnat k burze, obchodnímu řetězci, kde jsou sportovci 

prodáváni a nakupováni. Cílem je dnes získat co nejvíce peněz, a z toho vychází nutnost vítězit a být 

nejlepší, a to i za cenu nefér hry. 

Bohuţel, jak tomu častokrát bývá, amatérská sféra si bere z té profesionální jak to dobré, 

v podobě moderních pomůcek, poznatků, tréninkových metod apod., tak to špatné, čímţ je nesportovní 

chování a také podvádění. Chamtivost a touha po vítězství se dostaly před fair-play a lidskou slušnost. 

Nejinak je tomu také v Ostravské Volejbalové Lize. OVL a její tři úrovně (ligy) mají jistá 

pravidla, která jsou jasně definována a je třeba je dodrţovat. Mezi jedno z hlavních pravidel patří 

Obrázek 7: Levá část pavouka 
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nemoţnost nástupu hráče z vyšší herní ligy za druţstvo hrající v lize niţší. Toto pravidlo patří za 

nejčastěji porušované. A to jak nevědomě, kdy danému druţstvu například onemocní většina hráčů 

a musí sestavit na daný hrací den druţstvo o minimálně 6 hráčích, tak vědomě, kdy je tento přestupek 

páchán s cílem vylepšit herní výsledky druţstva, posunout se v bodovací tabulce výše a pokud moţno 

vyhrát. Z tohoto důvodu bylo třeba přijít s řešením, které by zamezilo těmto nekalým praktikám. Jeden 

z nápadů jak zabezpečit toto nekorektní chování hráčů je řešen v rámci této diplomové práce. 

Jedná se o biometrické ověření identity na základě fotografie obličeje vůči databázi všech 

obličejů hráčů všech druţstev hrajících OVL, a to jak 1., 2. tak 3. ligu. Na základě fotografie daného 

hráče pořízené fotoaparátem při zjištění přestupku proběhne její porovnání vůči uloţeným fotografiím 

hráčů všech druţstev napříč OVL. Moţnými výsledky identifikace bude: 

 nepřítomnost hráče na soupisce jakéhokoli druţstva (černý start v rámci celé OVL), 

 přítomnost hráče na soupisce druţstva hrajícího OVL, ale jinou ligu (černý start 

v rámci lig OVL), 

 přítomnost hráče na soupisce druţstva, vůči němuţ byl protest vznesen (oprávněný 

start), 

 přítomnost hráče na soupisce jiného druţstva hrajícího OVL v rámci stejné ligy. 

Na základě těchto výsledků bude vedení OVL postupovat podle platných stanov OVL, coţ 

můţe dopadnout jak anulací všech dosavadních výsledků podvádějícího druţstva, tak jeho 

vyloučením, a to jak ze stávajícího, tak z nadcházejících ročníků. 
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3 Vymezení pojmů biometrie 

V této kapitole budou představeny pojmy související s osobními údaji, biometrikami 

a kontrolou přístupu. S ohledem na téma diplomové práce budeme hovořit vţdy v kontextu uţivatele 

(osoby), jakoţto nositele ověřované informace, nebude-li v textu řečeno jinak. 

3.1 Subjekt údajů 

Základním pojmem, od kterého se odvíjí všechny následné, je subjekt údajů. Subjektem údajů 

je fyzická osoba, k níţ se osobní údaje vztahují. „Subjektem údajů může být výlučně fyzická osoba, 

není rozhodné, zda se jedná o občana České republiky nebo o cizince, důležitý není její věk, 

skutečnost, zda má zachovanou způsobilost k právním úkonům apod. Subjektem údajů zásadně nemůže 

být právnická osoba, u níž pojmově vůbec nelze o osobních údajích hovořit.“[5] 

Dříve, v zákoně č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění 

pozdějších předpisů, byl místo pojmu subjekt údajů pouţíván pojem „dotčená osoba“. Oproti dotčené 

osobě ovšem subjekt údajů zahrnuje také genetické údaje, údaje o nenarozeném dítěti, apod. 

3.2 Osobní údaj 

Formální definice osobního údaje v legislativě ČR podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, hovoří takto: „jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže 

lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 

prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 

identitu.“[2] 

Laicky řečeno, osobní údaj je cokoliv mající úzkou vazbu na naši osobu. Je to něco, na jehoţ 

základě je moţné nás identifikovat. Co je nutné si uvědomit, ţe osobní údaj neexistuje nikdy jako 

samostatný prvek. Vţdy musí náleţet nějaké entitě (v našem případě člověku), aby mělo smysl o něm 

říct, ţe je osobním údajem. Např. rodné číslo (RČ) nebo číslo bankovního účtu nám samo o sobě 

neřekne nic. Je to pouze nějaká posloupnost čísel. Ovšem ve chvíli, kdy tato čísla přiřadíme nějakému 

člověku v jistém kontextu (např. toto číslo je RČ tohoto člověka, toto číslo je bankovním číslem tohoto 

člověka atp.), lze říci, ţe se jedná o jeho osobní údaj, jelikoţ jsme schopni daného člověka pomocí 

tohoto osobního údaje identifikovat. 

3.3 Citlivý osobní údaj 

Formální definice podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů: „osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 

politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, 
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odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický 

nebo genetický údaj subjektu údajů.“[2] 

Z definice je patrné, ţe se jedná o nejcitlivější data z našeho soukromí. Proto je třeba s nimi 

zacházet co moţná nejobezřetněji, jelikoţ při nekorektním zacházení můţe dojít k porušování lidských 

práv, ale také k diskriminaci osob (např. v návaznosti na jejich vyznání, přesvědčení, sexuální 

orientaci či původ), coţ např. během druhé světové války vedlo ke genocidě. 

3.4 Biometrický údaj 

„Citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů.“[2] Přesný obsah biometrického údaje ještě stále není konkrétní, ovšem 

obecně lze říci, ţe se jedná o jakoukoli anatomickou část našeho těla. Mezi nejznámější zástupce 

biometrických údajů patří otisk prstu, kresba dlaně, DNA, nebo také dentální obraz našeho chrupu. 

Ovšem biometrických znaků jedince je celá řada. Mezi další biometrické údaje spadá snímek oční 

sítnice, tvar ucha, geometrický obraz našeho obličeje, tvar nehtu atp. Vyuţití těchto dat jakoţto 

identifikačních prvků počítá s předpokladem, ţe kaţdý jedinec je biologicky unikátní, byť základní 

stavba je stejná. 

Výše popsané biometrické údaje jsme si mohli představit jakoţto anatomickou součást našich 

těl. Nicméně v odvětvích, jako je například kriminalistika, se vyuţívá dalších biometrických údajů 

odvozených ze stavby našeho těla a také naší osobnosti. Mezi tzv. dynamické údaje patří styl chůze, 

pohyby těla, rozdílná gestikulace, mimika a také hlas. 

Tento výčet biometrických údajů není konečný, jelikoţ se stále se zlepšující a rozvíjející se 

výpočetní technikou a pokroky v lékařství je moţno získávat další a další biometrické údaje (koho by 

před lety napadlo, ţe lze určit jedince s přesností téměř 100% na základě jedné buňky nesoucí jeho 

DNA). Analýza DNA je díky své účinnosti povaţována za asi nejpřesnější identifikační biometrickou 

metodu. Zároveň je ale také tou nejcitlivější a nejosobnější, jelikoţ DNA nenese pouze identitu osoby. 

Dnes lze z DNA odvodit tělesný stav, genetické odchylky a předpoklady jedince. 

3.4.1 Historie využití biometrických údajů 

Informace zde použité vycházejí ze zdrojů [6], [7], [8]. 

V dnešní době je pojem biometrie skloňován nejčastěji v oblasti informačních technologií 

a kriminalistiky. Díky informačním technologiím coby relativně mladému odvětví zaţívajícím svůj 

„boom“ ve 20. století by se mohlo zdát, ţe se jedná o relativně mladý pojem. Avšak historie biometrik 

sahá hluboko do lidské minulosti. Budeme-li chápat člověka jako součást zvířecí říše, lze povaţovat za 

uţití biometrik a jejich rozeznávání např. schopnost analyzovat pachové stopy, kterou disponovali lidé 

před mnoha tisíci lety. 

Tou nejznámější, ale také nejstarší biometrikou, co do doby aktivního vyuţívání, je otisk 

prstu. První dochované zmínky vyuţití papilárních linií na lidské kůţi lze zařadit do období před 

několika tisíci lety, a to hned u více civilizací. 
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„V jeskyni, jejíž stáří je odhadováno na 31 tisíc let, byly objeveny malby na stěnách, které 

historici přisuzují prehistorickým lidem žijícím v této jeskyni. Okolo těchto maleb je mnoho otisků 

dlaní s cílem „vytvoření za účelem nezapomenutelného podpisu“ jejich původcem.“[8] 

„V období mezi 7 a 9 tisíci lety vytvořily indiánské kmeny obývající území dnešní Indiany 

kameny pokryté rytinami, tzv. „petroglyfy“ zobrazující lidskou ruku s vyznačenými papilárními 

liniemi.“[6] Nebylo ovšem objasněno, proč byly tyto rytiny vytvořeny. První dochovaný záznam, kdy 

historici usoudili (nicméně stále ve formě domněnky), ţe otisky prstů plnily účel identifikace, jaký 

známe dnes, se objevil u Asyřanů v 9. století př. n. l. Ve městě Ninive archeologové objevili část 

Aššurbanipalovy knihovny a v ní hliněné tabulky nesoucí jména autorů textů spolu s otiskem prstu. 

Díky unifikovanosti a pravidelnosti výskytu podpisu autora a otisku došli archeologové k závěru, ţe 

otisky nejsou na tabulkách nedopatřením, ale slouţily k identifikaci autora a zamezení falzifikace 

tabulek. Další kultury uţívající otisků prstů byly Egypťané, kde slouţily otisky prstů pro evidenci 

otroků a dělníků při stavbách pyramid, Řekové a Římané. 

Ve 14. století se setkal cestovatel Joao de Barros s první ověřenou a následně písemně 

zaznamenanou metodou vyuţití otisků prstů, a to u kupců v Číně. Ve svých textech popisuje, jak 

čínský kupec namáčí chodidla a ruce malého dítěte v inkoustu a následně je obtiskuje na pergamen. 

Díky tomuto mohl jednoduše rozeznat děti mezi sebou. Tato metoda se uchovala skrze staletí a ještě 

dnes je moţné pozorovat toto jednání v některých oblastech Číny. 

3.4.2 Moderní biometrie 

Za počátek moderní biometrie se povaţuje rok 1855, kdy bylo uţito prvního systematického 

snímání obrazů ruky pro identifikaci osob. V roce 1870 antropolog a šéf oddělení identifikace 

pachatelů Alphonse Bertillion (Obrázek 9) přišel s myšlenkou, ţe kaţdý člověk je antropometricky 

jedinečný, tzn., má rozdílné velikosti měřitelných částí těla neţ ostatní lidé (dlaně, ruce, předloktí, 

nohy, obvod hlavy atp.). Vybral několik znaků popisujících člověka, které i v případě přibrání na váze 

či ostříhání vlasů a vousů zůstanou stejné (délka prstů, obvod hlavy, velikost chodidla, atp.). Začal 

vytvářet z dnešního pohledu kartotékovou databázi uchovávající kartičky se jmény recidivistů a jejich 

tělesnými proporcemi. Následně, v případě, ţe zločinec byl jiţ jednou zaveden do kartotéky, mohl 

snáze prokázat jeho identitu, jelikoţ mnoho zločinců při opětovném zatčení udávalo vymyšlená jména. 

Později se k údajům na kartičkách přidaly otisky čtyř prstů a fotografie. Nicméně myšlenka 

Bertilliona, ţe kaţdý člověk je co do proporcí jedinečný, se záhy ukázala jako mylná, jelikoţ se 

Obrázek 8: Kámen s naznačenými papilárními liniemi, datován 2000 př. n. l., zdroj [6] 
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objevilo pár lidí se stejnými proporcemi. A tak metoda, která se rychle rozšířila po celém světě, se 

stejně tak rychle přestala pouţívat. 

Roku 1892 přišel anglický přírodovědec Sir Francis Galton (Obrázek 9) s publikací dávající 

teoreticko-vědecký základ daktyloskopii, vědě zabírající se otisky prstů. Skrze matematické metody 

vypočítal, ţe existuje celkem 64 miliard různých uspořádání papilárních linií, čímţ vyloučil jakoukoli 

moţnou existenci dvou jedinců se shodným otiskem prstu. 

Mezi první reálné vyuţití daktyloskopie patří systém pro indexaci a uchování otisků prstů 

vytvořený Indem Azizulem Haquem pro Edwarda Henryho, Bengálského policejního inspektora. 

Tento systém je dodnes znám jako „Henryho systém“ nebo „Henryho klasifikace“ a v menších či 

větších obměnách se pouţívá dodnes. Za zmínku stojí také úředník William James Herschel (Obrázek 

9), ţijící také v Indii. Vyuţil identifikaci osob skrze otisk prstů při vyplácení důchodů indickým 

vojákům. Měl podezření, ţe mnoho vojáků přicházejících si pro ţold uţ neţije, proto poţadoval po 

kaţdém vojákovi otisk dvou prstů (ukazováku a prostředníku pravé ruky) na výplatní listinu, čímţ 

zamezil vydávání se za mrtvé vojáky a také díky tomuto kroku nasbíral ohromné mnoţství dat. Navrhl 

systém pro pouţití ve věznicích, nicméně v tehdejší době byly jeho nápady prohlášeny za „pomatení 

mysli“ a „výplody fantazie“, tudíţ do praxe se jeho systém nedostal. 

3.4.3 Počítačové využití biometrie 

Ve 20. století přišla doba moderních technologií, jejich nárůst a zdokonalování nemělo 

v historii lidstva obdoby. Spolu s rostoucí výpočetní schopností a moţnostmi technologií začalo 

docházet k automatizaci biometrických metod. Vědci přicházeli s novými nápady a myšlenkami 

v oblasti biometrie, které bylo moţno díky rostoucímu pokroku realizovat. Následující tabulka 

obsahuje nejvýznamnější biometrické momenty od roku 1936 po rok 2004. 

  

 

Alphonse Bertillion Francis Galton William James 

Herschel 

 

Obrázek 9: Průkopníci vědního oboru biometrie, zdroj [6] 
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Tabulka 1: Hlavní mezníky moderní biometrie 20. století, zdroj [8] 

Rok Událost 

1936 
Frank Burch navrhl moţnost identifikovat člověka na základě jeho oční 

duhovky 

60. léta 20. století 

W. W. Bledsoe vytvořil první poloautomatický systém rozpoznávání 

obličeje pro Americkou vládu 

Gunnar Fant publikoval model popisující rozpoznávání lidského hlasu 

1965 Začíná výzkum v oblasti automatického rozpoznání podpisu 

1969 FBI poţaduje po NIST zautomatizování identifikace na základě otisku prstu 

70. léta 20. století Další krok k automatizaci rozpoznání obličeje na základě 21 znaků subjektu 

1970 
Rozšířen Fantův model, poprvé modelovány biologické sloţky a 

behaviorální sloţky hlasu 

1974 K dostání první komerční přístupový systém vyuţívající geometrie ruky 

1975 FBI financuje výrobu skenerů a senzorů na otisky prstů 

1976 Vyroben první prototyp pro rozpoznávání hlasu 

1977 Udělen patent pro získávání informací o dynamice podpisu 

1980 Zaloţena NIST Speech Group – skupina zaobírající se rozpoznáváním hlasu 

1985 

Leonard Flom a Aran Safir vyslovili koncept, ţe ţádné dvě oční duhovky 

nejsou stejné 

Udělen patent pro identifikaci na základě geometrie ruky 

1986 

Vydán první datový standard pro otisk prstů 

Vydán patent pojednávající o oční duhovce jakoţto o plnohodnotném 

identifikačním údaji 

1988 
Do provozu uveden první poloautomatický rozpoznávač obličeje 

Vytvořena technika „Eigenface“ pro rozeznávání obličeje 

1991 
Zjištění, ţe díky „Eigenface“ technice lze provádět realtime (v reálném čase) 

rozpoznání obličeje 



17 

 

1993 

Začíná se s výrobou zařízení pro rozpoznání oční duhovky 

Iniciován FacE REcognition Technology program (FERET) s účelem vstupu 

technologie detekce obličeje na trh 

1994 
Patentován první algoritmus rozpoznávající oční duhovku 

Do provozu uveden INSPASS 

1995 Prototyp pro rozpoznání oční duhovky vstupuje na komerční trh 

1996 Technologie geometrie ruky je pouţita při Olympijských hrách v Atlantě 

1997 
Vydán první komerční interoperatibilní standard HA-API (Human 

Authentication) 

1998 
FBI spouští CODIS (Combined DNA Index System), DNA forenzní 

databázi 

2000 

Koná se první test pro ohodnocení komerčně nabízených technologií pro 

rozpoznávání obličeje 

Vydána první výzkumná rešerše popisující identifikaci na základě cévního 

řečiště ruky 

2001 
Technologie rozpoznání obličeje je pouţita při Super Bowlu v Tampě, 

Floridě 

2002 

Vydány standardy ISO/IEC z důvodu interoperability a výměny dat mezi 

aplikacemi a systémy 

Zřízena rada M1 pro kontrolu dodrţování biometrických standardů 

v akreditovaných společnostech 

2003 Zřízeno Evropské biometrické fórum 

2004 

Do platnosti vchází US-VISIT program kontrolující návštěvníky USA 

Oddělení bezpečnosti USA implementuje ABIS 

V rámci bezpečnosti navrhuje prezident Bush identifikační karty obsahující 

biometrické údaje pro všechny federální zaměstnance a dodavatele 

  



18 

 

3.5 Autentizace 

Taktéţ autentifikace, autentikace. Pochází z řeckého slova „authentes“. Jedná se o proces 

potvrzení nebo ověření něčeho či někoho jako důvěryhodného. V našem případě jde o proces, který 

ověří identitu daného uţivatele – jinými slovy, autentizace nám říká, zdali je uţivatel opravdu tím, za 

koho se vydává. K autentizaci se váţí dva důleţité pojmy, verifikace a identifikace. 

3.6 Verifikace 

Pojem pochází z latinského sousloví verum facere, coţ znamená činit pravdivým. Verifikace 

je proces předloţení identity k autentizaci. Příkladem verifikace s vyuţitím biometrických dat můţe 

být kontrola totoţnosti s vyuţitím evropského cestovního pasu. Tento pas obsahuje čip, na němţ je 

uchována digitální informace obsahující fotku vlastníka a otisk jeho prstu (V ČR platí od 

1. 4. 2009).[3] Principem této verifikace je předloţení pasu za účelem identifikace. Je důleţité si 

uvědomit, ţe při verifikaci není nutné ukládat data do sdílených celoevropských (celosvětových) 

databází, na rozdíl od identifikace. Verifikace vychází z premisy, ţe osoba je ta, za kterou se vydává, 

coţ potvrdí nebo vyvrátí následné ověření proti datům (např. v cestovním pasu). 

3.7 Identifikace 

Jedná se o proces určení identity objektu. „Identifikace je metoda vyhledávající biometrický 

znak, který vyděluje identifikovanou osobu z množiny ikonických šablon mnoha jiných lidí. Při použití 

biometrických údajů pro identifikaci je nutno vytvářet databáze digitalizovaných šablon, k nimž se 

logicky přiřazují další informace. Mohou se k nim vztahovat i jiné, zdánlivě redundantní údaje 

o identifikované osobě.“[4] Identifikace tedy, coby metoda určení identity objektu, předpokládá 

existenci rozsáhlých databází uchovávajících biometrické informace mnoha, pokud moţno všech entit. 

V tomto ohledu se liší od výše zmiňované verifikace. 

Identifikace je oproti verifikaci mnohem nebezpečnější, a to z toho důvodu, ţe v případě 

propojení databází uchovávajících citlivá data (biometrické údaje) můţe dojít ke snadnému vyhledání 

konkrétních uţivatelů a následnému zneuţití třetí stranou. Dalším problémem identifikace je moţnost 

získávání biometrických údajů u některých identifikačních metod, ke kterému můţe v mnoha 

případech docházet bez vědomí identifikovaného uţivatele. Příkladem můţe být např. ukrytý senzor 

pohybu zachycující způsob chůze jednotlivých osob, kdy při úrovni dnešních algoritmů, rychlosti 

procesorů a velikosti operační paměti není problémem následně vypočítat model chůze spolu 

s délkami částí těla atp. 

3.8 Autorizace 

Autorizace je proces (většinou část operačního systému) povolující přístup ke zdrojům (aktiva 

– software, hardware, data aj.) zařízení (počítače, PDA aj.) pouze těm entitám (uţivatel, proces aj.), 

kterým byly dány práva pro přístup (těm, kteří byli autentizováni). V bezpečnostním inţenýrství 

a počítačové bezpečnosti je to koncept povolení přístupu k daným zdrojům pouze těm, kteří mají 

oprávnění je pouţívat. 
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3.9 Kontrola přístupu 

Informace v této kapitole jsou převzaty ze zdroje [1]. 

Asi nejznámější uţití autentizace je kontrola přístupu. Počítačový systém určený k uţití pouze 

těm, kdo jsou autorizováni, musí umět detekovat a vyloučit dané osoby, které jsou neautorizované.  

Proto je při kontrole přístupu obvykle kladen důraz na autentizační proces, který má potvrdit s určitým 

potvrzovacím stupněm věrohodnosti identitu uţivatele, a z toho plynoucí poskytnutí privilegií 

náleţících danému uţivateli. 

Mezi běţné příklady kontroly přístupu zahrnující autentizaci patří: 

- přihlašování se do počítače, mobilu, 

- ovládání vzdáleného počítače přes internet, 

- uţívání internetového bankovnictví, 

- přihlašování se na emailové účty, 

- přihlašování se obecně do jakéhokoli IS. 

3.9.1 Vztah autorizace a autentizace 

V počítačové bezpečnosti je autentizace chápána jako cesta k zabezpečení či ověření toho, zda 

jsou uţivatelé těmi, kým se tváří být. To znamená, ţe uţivatel, který se snaţí provádět jisté operace 

v systému, je opravdu tím, za koho se vydává. 

Problém autorizace je často spojován s danou autentizací. Nicméně, preciznější vyuţití 

rozlišuje tyto dva procesy (všechny standardy striktně rozlišují a oddělují autentizaci a autorizaci). 

Autentizace se popisuje jako proces ověření identity dané osoby, zatímco autorizace se popisuje jako 

proces přidělení práv. Zdali má daná autentizovaná (ověřená) entita (osoba, proces, systém) oprávnění 

k vykonání jisté operace či provádění činnosti (z informatického hlediska má-li práva), vychází právě 

z procesu přidělení práv dané entitě, čili autorizace. Ovšem aby bylo moţno entitu autorizovat, je třeba 

v počáteční fázi provést její verifikaci či identifikaci (záleţí na způsobu řešení ověření identity). 

Laicky řečeno, aby bylo jasné, komu přidělit ta a ta práva pro takové a takové úkony. 

3.9.2 Příklad autorizace a autentizace: 

Chceme si zaloţit bankovní účet. Přijdeme do banky a ukáţeme bankovnímu úředníkovi svůj 

občanský průkaz nezbytný k zaloţení konta. Na jeho základě nás úředník identifikuje
2
 (první krok). 

Poté se zeptá, jaký typ účtu bychom rádi vlastnili, např. běţný, spořící, či jiný. Vybereme si vhodný 

typ a úředník potvrdí výběr v bankovním systému, čímţ vyvolá proces autorizace (druhý krok). 

Autorizace jako taková nám přidělí práva k danému účtu v závislosti na typu účtu (např. moţnosti 

výběru peněz, prodlevy pro pohyb na účtu atd.). V neposlední řadě nám také přidělí práva pro uţití 

našeho vlastního účtu a zamezí ostatním neautorizovaným osobám spravovat náš účet. Při dalším 

příchodu do banky jiţ stačí, abychom se bankovnímu úředníkovi identifikovali, např. občanským 

průkazem. Díky této identifikaci nás můţe úředník autentizovat (krok 3). To znamená potvrdit, ţe 

                                                   
2 Identifikace je zde chápána jakoţto předloţení identity potřebné pro autentizaci. 
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jsme tím, za koho se vydáváme. Po ověření naší totoţnosti se následně provede načtení práv pro 

přístup k informacím o našem bankovním účtu a moţnostem jeho správy (jsme vlastníkem, tudíţ se 

předpokládá, ţe máme práva tento účet spravovat) a můţeme volně pracovat se svým účtem.  

Co stojí za povšimnutí a co vůbec vystihuje celý princip je fakt, ţe díky identifikaci, autorizaci 

a autentizaci máme přístup a práva ke svému účtu. Ovšem nebudeme moci přistupovat k jiným účtům, 

ke kterým nemáme práva nebo je nemáme ve svém vlastnictví. Jinými slovy k těm účtům, ke kterým 

jsme nebyli autorizováni. Neprošli jsme identifikací a autorizací k ostatním účtům, tudíţ se k nim 

nemůţete ani autentizovat, stejně ani jako ostatní uţivatelé se nemohou autentizovat k našemu účtu, 

jelikoţ nemají dostatečná oprávnění. 

Zde je snadno vidět smysl a důvod identifikace, autorizace a autentizace jakoţto procesů 

zamezujících zneuţití zdrojů. 
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4 Bezpečnost a legislativa 

4.1 Problematika uchovávání biometrických osobních údajů 

Jako v jakémkoli jiném odvětví lidské činnosti, kde je třeba řídit se zákonodárnými 

usneseními daného státu, nejinak je tomu i v oblasti Informačních technologií (IT). 

Základní premisou ochrany soukromí a osobních citlivých dat je spoléhat se sám na sebe. 

Nicméně, v dnešní době informačních technologií a s tím souvisejícího sběru a digitálního zpracování 

osobních dat se stalo nutností řídit se podle jistého obecného ustanovení, které by jasně říkalo, jakým 

způsobem zacházet s konkrétními osobními údaji, aby nedošlo k jejich zneuţití. Tato nutnost dala 

vzniknout legislativě a úřadům zabírajícím se touto problematikou. 

V České Republice se touto legislativou zaobírá Úřad pro ochranu osobních údajů. Konkrétně 

zákon popisující tuto problematiku je Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. Jelikoţ je Česká Republika vázána mezinárodními smlouvami, zákon je 

v souladu s právem Evropského společenství a lze tedy vymáhat právo o zneuţití osobních údajů na 

půdě jakéhokoli státu v rámci Evropské Unie (EU). 

4.2 Historie zákonů 

4.2.1 Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních 
systémech, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění 

pozdějších předpisů, byl schválen roku 1992. Jedná se o první zákon týkající se ochrany osobních 

údajů. Vůbec poprvé byly v české legislativě definovány pojmy z oblasti informačních technologií 

a moţnosti nakládání s nimi. Z pojmů lze uvést Informace, Informační systém, Provozování 

informačního systému, Zpracování informace, Likvidace informace atp. Je taktéţ předchůdcem 

novějšího, stále aktuálního zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, a upravoval „ochranu osobních údajů, zejména povinnosti související s ochranou informací 

při provozování informačního systému, který nakládá s osobními údaji, a odpovědnost provozovatele 

informačního systému a dalších fyzických a právnických osob“.[36] Velmi podstatnou součástí tohoto 

zákona byl paragraf 24: K provedení registrace a provádění dozoru nad provozem informačních 

systémů jsou příslušné orgány, zřízené zvláštními zákony.[38] Díky tomuto paragrafu vznikl Úřad pro 

ochranu osobních údajů - UOOU. 

4.2.2 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Tento zákon vzešel z předchozího zákona z roku 1992, a to z důvodu nutnosti dalších úprav 

vedoucích k lepší ochraně osobních údajů a práv kaţdého jednotlivce. Nemalým důvodem byla také 

potřeba sjednocení legislativy a právních předpisů v souladu s evropskou legislativou, coţ byla jedna 
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z podmínek vstupu České republiky do Evropské Unie. Samotný zákon lze ve stručnosti popsat jako 

zákon, který: 

 na jednu stranu dává relativně velká práva těm, kteří se dosud nemohli dost účinně bránit 

různým nekalým praktikám v této oblasti, tj. subjektům údajů; 

 na druhou stranu stanovuje relativně velké povinnosti těm, kdo s daty pracují a využívají je, 

tj. především správcům a zpracovatelům dat. Zatímco u první skupiny je aplikace uvedeného 

zákona snad jen otázkou znalosti několika jeho vybraných ustanovení a vynaložení trochy 

energie při domáhání se svých práv, u druhé skupiny to bude naopak problém detailní znalosti 

této normy a vynaložení nejen velké energie, ale často i rozhodně nemalých finančních 

prostředků“.[37] 

Cílem vzniku uvedeného zákona byla nemoţnost lidí chránit se před sebou samými. Toto je 

velmi podstatná věc pro běţného občana. Z výše zmíněného předpokladu, kdy se nelze chránit před 

sebou samým vyplývá, ţe kaţdá osoba nese zodpovědnost za své, byť nezodpovědné, chování. 

Pro předkládanou diplomovou práci je podstatné, ţe tento zákon určuje podmínky pro 

nakládání a zpracovávání osobních údajů vztahujících se k osobám zpracovávaným v rámci IS. Taktéţ 

říká, ţe ve chvíli, kdy chce nějaká osoba či instituce zpracovávat osobní údaje dané osoby, musí 

nejprve osobu poţádat o souhlas se zpracováním osobních údajů a také musí danou osobu informovat 

kdykoli jsou její osobní údaje zpracovávány. Pro samotnou osobu, jejíţ údaje se zpracovávají, je 

význam tohoto zákona v zajištění informovanosti o tom, ţe někdo tato data zpracovává. 

4.3 ÚOOU - Úřad pro ochranu osobních údajů 

Úřad pro ochranu osobních údajů vznikl dne 1. 6. 2000 na základě paragrafu 2 zákona 

č. 100/2000 Sb. prvního odstavce, ve znění pozdějších předpisů, který říká: „Zřizuje se Úřad pro 

ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (dále jen „Úřad“).“[39] 

Jedná se o nezávislý státní orgán, který: 

 provádí dozor nad dodrţováním zákonem stanovených povinností při zpracování 

osobních údajů, 

 vede registr povolených zpracování osobních údajů, 

 přijímá podněty a stíţnosti občanů na porušení zákona, 

 poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů. 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů nespadá pod ţádné ministerstvo či státní orgán, coţ zajišťuje 

jeho nestrannost a řízení se pouze platnými zákony České republiky. Předseda i inspektoři jsou 

navrhováni senátem a jmenovat či odvolat je můţe pouze prezident České republiky. 
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5 Biometrické identifikační metody 

Informace zde použité vycházejí ze zdrojů [11], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]. 

Jedná se o identifikační metody zaloţené na konkrétní biometrické vlastnosti jedince. Můţe se 

stát, ţe bude v textu níţe uváděn přívlastek jak autentizační, tak identifikační. Je to dáno tím, ţe tyto 

metody lze pouţít jak pro identifikaci, coţ bývá první krok při zjištění a zapsání vaší identity např. do 

ověřovací databáze, tak pro autentizaci, kdy se bude vaše identita ověřovat vůči databázi obsahující 

biometrické znaky určující identitu. Jak jiţ bylo v této práci zmíněno, předpokládá se jedinečnost 

kaţdého jedince a z toho plynoucí unikátnost jeho biometrických vlastností a údajů. Nicméně, nelze 

tento předpoklad generalizovat pro všechny subjekty, jelikoţ například jednovaječná dvojčata mají 

naprosto shodný genetický profil. U jednovaječných dvojčat tvoří ovšem výjimku jednovaječná 

dvojčata ţenského pohlaví, kdy „náhodná inaktivace chromozomu X vede k mírné odlišnosti jejich 

DNA“[20]. V této kapitole budou popsány nejznámější autentizační metody zaloţené na biometrii, 

rozdělené do dvou skupin. Biometrické autentizační metody lze dělit na metody statické (biologické), 

zaloţené na sledování stálého biometrického znaku či vlastnosti (DNA, oční sítnice, geometrie ruky 

apod.), a na metody dynamické (behaviorální), sledující dynamické chování jedince (pohyby očí, 

dynamika podpisu, dynamika chůze apod.). 

5.1 Biologické metody 

5.1.1 Geometrie ruky 

Identifikace na bázi geometrie ruky je nejstarší implementovanou biometrickou metodou 

(nejstarší z pohledu vyuţití IT technologií pro její aplikaci). Poprvé o ní bylo slyšet roku 1985, kdy si 

ji nechal patentovat David Sidlaukus. První verze pro komerční pouţití byla k dostání necelý rok po 

podání samotného patentu. Roku 1996 byla tato metoda uţita na Olympijských hrách v Atlantě pro 

zabezpečení kontroly vstupu do olympijské vesnice. Tato metoda nabízí velmi slušnou vyváţenost co 

do výkonnostních charakteristik i celkové snadnosti pouţívání. 

Principem metody je trojrozměrné snímání ruky, kdy uţivatel vsune ruku do snímače mezi 

jistící kolíky (Obrázek 10) tak, aby byla zajištěna statická poloha ruky během snímání. Následně 

proběhne 90 různých měření měřících mimo jiné délku a šířku prstů, tloušťku dlaně atd. Po úpravě 

mají výsledná data velikost 9 Bytů (Recognition Systems, Inc.), nebo 20 Bytů (Biomet Partners). 

   

Obrázek 10: Ruka se zrcadly (vlevo), snímání CCD kamerou (uprostřed), porovnání kresby (vpravo), zdroj [11] 
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Výhodami této metody jsou jednoduchost uţívání, aplikace a také pořizovací cena. Naproti 

tomu metoda skýtá jednu nevýhodu, kterou je omezenost pouţití pro vyšší úrovně zabezpečení, a to 

z důvodu nejednoznačnosti geometrie ruky. U dosti velkého vzorku lidí se mohou vyskytnout dva 

subjekty s téměř shodnou, ne-li naprosto identickou kresbou ruky, coţ sniţuje efektivitu uţití této 

metody při poţadavku vysokého zabezpečení. Další nevýhodou metody je fakt, ţe ji lze pouţít pouze 

pro dospělé jedince, u kterých se předpokládá neměnnost tvaru a velikosti samotné ruky. Za zmínku 

také stojí hygiena této metody, jelikoţ je zde nutný fyzický kontakt se snímačem. 

Oblastí vyuţití této metody jsou rozličné docházkové a přístupové systémy. V USA je tato 

metoda normalizována, nicméně pro evropský trh a v podstatě zbytek světa se norma stále připravuje. 

5.1.2 Geometrie tváře 

Jedná se o jednu z nejvíce zkoumaných a nejobsáhlejších biometrických metod. Principem 

metody je sejmutí obrazu dané osoby, resp. její tváře, následná extrakce obličeje spolu se získáním 

signifikantních znaků a jejich porovnání oproti jiným obrazům či uţ extrahovaným obličejům a datům 

v databázi. Významnými body, na kterých je samotná metoda zaloţena, jsou nejčastěji oči, nos, obočí, 

brada a ústa. Do databáze lze ukládat výše zmíněné fotografie či uţ extrahované obličeje a body, avšak 

dnes se pracuje spíše s daty popisujícími samotný obličej. Jako příklad lze uvést vzdálenost mezi 

očima, vzdálenost nosu a úst od jednotlivých očí, úhly svírané mezi těmito úsečkami atd. Také je 

moţno ukládat obraz jakoţto matici jasových úrovní.  

Obecně se dnes pracuje se dvěma nejvýznamnějšími metodami, které jsou zaloţeny na 

principu měření geometrických vlastností a principu porovnávání šablon. Co do kvality a úspěšnosti 

pouţívání jsou tyto metody diskutabilní, jelikoţ spolehlivost jednotlivých algoritmů záleţí na celé řadě 

faktorů, jako je např. jas, okolní světlo, pozadí, špatné natočení hlavy atd. Při špatně zvolených 

podmínkách nejsou algoritmy s to vrátit správný výsledek, nebo vracení výsledky nekvalitní. Ovšem 

při dodrţení daných vhodných podmínek dokáţou vrátit spolehlivé výsledky a určit identitu osoby 

s vysokou spolehlivostí. 

Mezi 3 nejznámější a nejvíce prozkoumané algoritmy pro rozpoznávání obličeje patří PCA, 

LDA a EBGM. Více o těchto algoritmech popisuje kapitola 6. 

5.1.3 Oční duhovka 

První patent na tuto identifikační metodu byl podán roku 1994. Ţádost o něj podal Dr. John 

Daugman pod hlavičkou Úřadu pro jadernou bezpečnost sídlícího v USA. Obecně je tento systém 

řazen mezi nejjednoznačnější a nejpřesnější ze všech moţných biometrických metod. Vysvětlením je 

samotná oční duhovka (latinsky iris) ohraničující přední a zadní oční otvor, jejíţ funkcí je změna 

velikosti čočky při smrštění či uvolnění svalů duhovky. Díky tomu můţe lidské oko ostřit, jelikoţ při 

změně velikosti čočky dochází ke změně ohniskové vzdálenosti. 

Duhovka bývá zbarvená od světle modré barvy aţ po tmavě hnědou, výjimečně můţe 

dosáhnout u jedinců trpících albinismem barvy červené, jelikoţ jejich těla neprodukují ţádný pigment, 

který by duhovku obarvil. Vyvíjí se během prenatálního růstu plodu a je po čas ţivota člověka 

neměnná. Vzorkování duhovky je čistě náhodné, můţeme tedy na rozdíl od barvy duhovky, která je 

veskrze dědičná, mluvit o unikátnosti v rámci celé lidské populace. Neexistují ţádní dva lidé se 

shodnou duhovkou. Dokonce i člověk samotný má kaţdou duhovku odlišnou. 
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Pro snímání duhovky je třeba uţít CCD kamery s vysokým rozlišením a zdroje infračerveného 

osvětlení oka. Osvětlení pomocí infračerveného světla je z důvodu sníţení odrazu okolí od rohovky. 

Pro správné snímání musí uţivatel přiloţit obličej ke snímači a pokud moţno se nehýbat. Není nutnost 

sundávat brýle či vyndávat kontaktní čočky z očí. Následně se uţivatel upřeně dívá po dobu  

2 -3 sekund do jednoho bodu. Kamera vytvoří monochromatickou fotografii a spustí se samotný 

algoritmus. Následuje detekce různých plošek, hran, pigmentových skvrn, rýh apod. (Obrázek 11), ze 

kterých je sestavena mapa duhovky (Obrázek 12). 

  

  

Pokud se uţivatel registruje, při skenování se načte více obrázků a proběhne taktéţ detekce, 

a to z důvodu eliminace moţné chyby snímání (např. nepatrný pohyb). Následně se tato informace 

uloţí do databáze. Pro urychlení vyhledávání se informace přiřadí do etalonu informací podobných 

v rámci dané databáze. Tyto shodné informace se určují např. na základě určité pravdivostní hodnoty.  

Při autentizaci se načte informace ze snímaného obrazu a proběhne vyhledání shodné 

informace v databázi. Porovnání probíhá na základě testu statistické nezávislosti. 

5.1.4 Oční sítnice 

Jedná se o poměrně mladou metodu. Principem je snímání cévního řečiště v zadní části oka 

v okolí tzv. slepého bodu, či slepé skvrny. V tomto místě ústí veškeré cévy oka společně s nervovými 

zakončeními. Slepý bod se danému místu říká z toho důvodu, ţe zde nejsou na sítnici ţádné 

světlocitlivé buňky. Tudíţ obraz vnímaný jedním okem obsahuje prázdné místo. To samé platí pro oko 

druhé. Avšak lidský mozek dokáţe tato místa vyplnit na základě údajů z oka druhého, v podstatě je 

dopočítá, anebo si je na základě zkušenosti vymyslí.  

Pro mnoho lidí je tato metoda nepříjemná z důvodu poměrně dlouhé doby snímání (10 - 15 s). 

Mnozí také mají obavy z důvodu poškození zraku, nicméně tato metoda je naprosto neškodná. 

Principielně dojde k osvětlení oka slabou infračervenou diodou a následnému vyfotografování obrazu 

(Obrázek 13). Metoda není vhodná pro lidi s poruchami zraku, jelikoţ po celou dobu snímání je třeba 

sledovat malou tečku v kameře, coţ můţe lidem se silným astigmatismem činit problémy. 

Obrázek 12: Oční duhovka, zdroj [30] Obrázek 11: Piktografické znázornění duhovky, zdroj [31] 
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Avšak podíváme-li se na tuto metodu z pohledu úrovně bezpečnosti, jedná se o jednu 

z nejspolehlivějších identifikačních metod vůbec. 

5.1.5 Verifikace pomocí povrchové topografie rohovky 

Jedna z nejmladších metod vůbec. Za vynálezce této metody jsou povaţováni Maria Jongsma 

a Johnny Brabander. Metoda zkoumá rychlost reakce duhovky na mnoţství světla odraţeného od 

rohovky, a to opět za pomoci slabého infračerveného zdroje světla. Lidské oko kaţdého jedince má 

rychlost reakce na změnu intenzity světla a následný stah svalů duhovky jiný. Tímto zdrojem je přes 

střed zornice zaměřována rohovka. Jak se mění intenzita osvětlení, mění se mnoţství světla 

odraţeného od rohovky, díky čemuţ se smršťuje a uvolňuje duhovka. Kamera snímá rychlost reakce 

oka a porovnává daná data s databází. 

5.1.6 Struktura žil na zápěstí 

Princip metody je obdobný jako u metody porovnání cévního řečiště oční sítnice. První 

komerční skenery se datují do roku 2000. Tato metoda porovnává strukturu a kresbu cévního řečiště 

na zápěstí lidské ruky. Pouţití je jednoduché. Uţivatel přiloţí ruku do snímače. Ruka je zespod velmi 

silně prosvícena sadou výkonných LED diod, a shora je CCD kamerou snímán obraz krevního řečiště, 

který se při prosvícení zviditelní, jelikoţ krev odráţí jinou vlnovou délku světla jako kůţe a jiná tkáň 

(Obrázek 14). 

 

Obrázek 13: Cévní struktura na pozadí lidského oka, zdroj [32] 

Obrázek 14: Světelná propustnost ruky (vlevo), princip snímače (vpravo), zdroj [11] 
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Provede se získání obrazu krevního řečiště a dojde k jeho porovnání s databází. Výhodou této 

metody je takřka nemoţnost zfalšování cévního řečiště. Jednak je, jako jiné části těla uţité v biometrii, 

unikátní, a to dokonce i pro jednovaječná dvojčata, není pouhým okem viditelné, a také, teď se ovšem 

budeme pohybovat v extrému, kdyby někdo dotyčného usmrtil, nebo mu usekl ruku a chtěl ji pouţít 

pro autentizaci, nemusí se mu to povést, jelikoţ některé systémy vyţadují neustálé proudění teplé 

krve. 

5.1.7 Verifikace podle tvaru článku prstu a pěsti 

Tuto metodu si nechal roku 1997 patentovat Charles Colbert. K identifikaci se vyuţívá tvar 

sevřené pěsti, který, stejně jako jiné biometrické znaky, je unikátní v rámci lidské populace. Kamera 

sejme obraz ruky a počítač následně provede vyhodnocení aţ 35 parametrů. Výsledkem tohoto 

výpočtu je křivka kopírující články prstů na konci vrchní části pěsti (Obrázek 15). 

Při autentizaci článků prstů probíhá měření článků prstů při sevřené pěsti z čelního pohledu. 

Snímání probíhá přiloţením pěsti ke snímači. Výhodou je odpadající nutnost fyzického kontaktu se 

snímačem, coţ zvyšuje samotnou hygienu a snadnost pouţití. Pro zaměstnance je přístupnější 

bezkontaktní autentizace, neţ autentizace s nutností doteku snímače. 

5.1.8 Verifikace podle vrásnění článků prstů  

Metodu vynalezla a představila firma Toshiba v roce 1988. „Využívá se elektrostatické 

kapacitní reaktance měření vrásek za dvěma klouby na prstu ruky u osob“[11]. Snímač a sejmutý 

obraz jsou vyobrazeny níţe (Obrázek 16). 

  

Obrázek 15:  Kontura pěsti s extrahovanými klíčovými body, zdroj [18] 

Obrázek 16: Snímač pro vrásnění článků prstu, zdroj [11] 
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5.1.9 Identifikace podle podélného rýhování nehtů 

Tato metoda nezkoumá přímo podélné rýhování nehtů, které lze pozorovat pouhým okem při 

nakláněním nehtu tak, aby na něj dopadalo světlo z různých směrů. Přesněji řečeno, zkoumá strukturu 

nehtového lůţka (Obrázek 17). Jak ukázaly výzkumy, kaţdá osoba má tuto strukturu unikátní, lze ji 

tedy uţít pro biometrickou autentizaci. Oblast mezi nehtovým lůţkem a samotným nehtem je vyplněna 

přírodním polymerem keratinem. Při dopadu světla na nehet, respektive při průchodu světla nehtem 

a dopadu na keratin, tento polymer změní jeho směr. Této vlastnosti lze vyuţít při pouţití vhodně 

polarizovaného světla, kdy zdroj vyšle světlo proti nehtu, to se odrazí od keratinu a snímač 

z odraţeného světla vyzíská jeho fázové posuny. Následně dojde k převodu získané informace do 

číselné sekvence a rychlé porovnání s databází. 

5.1.10 Verifikace podle biometrických vlastností zubů 

V této metodě je uţito rentgenových snímků čelisti a zubů. Vytváří se buďto více pohledů 

(např. z obou stran a zepředu), nebo je pomocí 3D rentgenu vytvořen 3D model celé čelisti a chrupu. 

V autentizačních systémech se tato metoda příliš často nevyskytuje, jelikoţ časté vystavování se 

rentgenovému záření není příliš zdravé. Její pouţití směřuje spíše do oblasti kriminalistiky, kdy bývá 

často jedinou metodou identifikace oběti. Pro příklad lze uvést kosterní pozůstatky, které nenesou jiţ 

ţádnou DNA. 

5.1.11 Bioelektrické pole 

Kaţdý ţivý organismus, včetně rostlin, vydává neviditelné bioelektrické vlnění. Pro člověka je 

pouhými smysly nedetekovatelné, avšak existují organismy, které tato vlnění dokáţou vnímat a díky 

tomu např. lokalizovat potravu v podobě menších ţivočichů. Například rejnoci mají speciální velmi 

citlivé receptory vnímající elektromagnetická pole ve vodě. Při průzkumu dna tak dokáţou lokalizovat 

i ryby ukryté v písku. 

Jako u ostatních metod, i zde hraje roli jedinečnost kaţdého bioelektrického pole jedince 

v rámci celé světové populace. Jak jiţ bylo řečeno, toto pole není pro člověka detekovatelné pouhými 

smysly, avšak byly vyrobeny senzory a detektory, které toto dokáţou. Princip snímání je jednoduchý. 

Subjekt musí projít okolo snímače, ten detekuje jeho bioelektrické pole, převede jej na sekvenci čísel 

a porovná s databází, nachází-li se v ní daný záznam. Při pouţití tohoto principu autentizace je třeba 

dbát na omezení detektoru, a to schopnost snímat v reálném čase pouze jedno biometrické pole. Z toho 

Obrázek 17: Struktura nehtového lůţka, zdroj [11] 
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vyplývá nutnost zajistit průchod právě jednoho jedince kolem senzoru, jelikoţ ten nedokáţe rozlišit 

více biometrických polí více osob a získaný signál je tudíţ nepouţitelný. 

5.1.12 Identifikace osoby podle plantogramu 

Plantogram je otisk bosého chodidla. Jako nepřímý důkaz je hojně vyuţíván v kriminalistice, 

ovšem pouţití nachází také v oblasti biologie. Např. stopy primátů, údajných Yeti, Sasquatchů apod. 

prochází analýzou pomocí identifikace plantogramu. Nezřídka lze nalézt stopy v bahně, kdy jsou 

čitelné samotné papily prstů u nohou. Sejmutí plantogramu probíhá u lidského subjektu formou 

obarvení chodidla barvidlem, stoupnutí na rovnou podloţku s papírem a zatíţení nohy vlastní vahou 

těla (Obrázek 18). Na základě těchto otisků lze identifikovat rozloţení váhy na chodidlo, různé záhyby 

a tvar chodidla, či dokonce samotné papily prstů na nohou. 

  

Obrázek 18: Tvorba plantogramu, zdroj [33] 

V počátcích kriminalistiky nebyla identifikaci plantogramu přikládána dostatečná váha, ovšem 

rozsáhlé výzkumy potvrdily, ţe neexistují dva jedinci se shodným tvarem a dalšími aspekty 

plantogramu, jako rozloţení váhy či papily na prstech a chodidle. V podstatě se pozornost věnuje 

dvěma aspektům plantogramu. A to zóně metatarzální (oblast kloubů palců, na obrázku níţe značeno 

M1 - M3) a geometrii prstů nohou, které mají unikátní rozloţení. V potaz se berou samozřejmě různé 

vzdálenosti určitých částí chodidla, tzv. indexy. Ty se počítají na základě získaných rozměrů chodidla. 

V podstatě se počítá poměr jednotlivých délek. Vzorce pro tyto indexy jsou uvedeny níţe. 

I1 = c/a I2 = b/a I3 = b/g 

I4 = g/f I5 = e/d I6 = e/b 

Pro efektivní a nesporné určení identity se počítá s přibliţně 19 měřenými parametry. V praxi 

se pro přesnější identifikaci uţívá otisků obou nohou. Díky tomu se neměří 19, ale 38 parametrů 

(Obrázek 19, Obrázek 20), coţ vylučuje jakékoli moţné nepřesnosti ústící z identifikace jednoho 

plantogramu. Následuje porovnání hodnot měřených parametrů s databází a zjištění identity jedince. 
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5.1.13 Verifikace podle DNA 

Další metoda hojně vyuţívaná v kriminalistice, také označována jako „DNA Fingerprinting“, 

„genetická daktyloskopie“ či „genetické otisky“. Nutno poznamenat, ţe metod identifikace na základě 

DNA je více typů. Jedná se v poslední době o jednu z nejvíce se rozvíjejících oblastí. Ať uţ mají tyto 

metody rozdílný průběh či principy pro identifikaci, jedno mají společné. Identifikační veličinou je 

lidská DNA, která je taktéţ unikátní napříč celým spektrem lidské populace a v průběhu ţivota se 

nemění. Jak jiţ bylo uvedeno na začátku kapitoly 5, i unikátnost DNA má svá slabá místa. Jsou jimi 

jednovaječná dvojčata, která mají naprosto shodný genetický profil. Ovšem i v tomto případě existují 

výjimky, kdy jednovaječná dvojčata nemají shodný genetický profil. V případě jednovaječných 

dvojčat ţenského pohlaví můţe dojít k náhodné inaktivaci chromozomu X, coţ vede k mírné 

odlišnosti DNA [20]. 

Původním záměrem při vývoji této metody byla moţnost včasného rozpoznání dědičných 

chorob a jejich včasná léčba. Díky velice přesné identifikační schopnosti se začala vyuţívat také 

v kriminalistice. Poprvé byla pouţita v roce 1986 pro identifikaci pachatele vraţd a znásilnění dvou 

15letých dívek v USA. Díky metodě tzv. DNA Fingerprintingu byl pachatel usvědčen, coţ napomohlo 

skutečně masivnímu rozšíření v oblasti kriminalistiky. 

Výhodou této metody je, ţe pro získání identifikačního materiálů postačí teoreticky jakákoli 

jedna nepoškozená buňka lidského těla. Získání kyseliny deoxyribonukleové je poměrně náročnou 

procedurou. Zahrnuje přibliţně 6 kroků, kterými jsou: 

1. preparace tkáně a získání spirály DNA, 

2. štěpení spirály enzymem EcoR1, 

Obrázek 19: Rozměry 

na plantogramu pro 

výpočet indexů chodidla, 

zdroj [19] 

Obrázek 20: Měřené body na 

plantogramu, zdroj [19] 
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3. prosévání fragmentů DNA a následné získání řetězce vhodné velikosti, 

4. přenesení řetězce na nylonovou membránu, 
5. obarvení vzorku radioaktivními látkami, 

6. získání rentgenového snímku – tzv. otisku DNA. 

Výsledný snímek (otisk) připomíná čárový kód. Díky tomu jej lze vcelku jednoduše převést do 

elektronické podoby a následně porovnat s jinými otisky uloţenými v databázi. Pouţití DNA 

identifikace nachází široké vyuţití při řešení mnoha otázek, od přiznání otcovství aţ po identifikaci 

těla. Mnoho institucí (armády, záchranné sbory apod.) budují databáze s DNA svých zaměstnanců pro 

moţnost potřeby určení identity. Jak bylo řečeno, nejedná se co do procesu získání DNA 

o jednoduchou metodu, coţ ji činí prozatím nepouţitelnou pro identifikaci osob a kontrolu přístupu 

v reálném čase, nicméně, technika kráčí mílovými kroky kupředu, tudíţ je pouze otázkou času, kdy 

i tato identifikace bude otázkou pouhých pár chvil. 

5.1.14 Biometrie ušního boltce 

Identifikace je v tomto případě zaloţena na unikátním tvaru ušního boltce a jeho 

morfometrické stavbě, coţ dokázala četná měření a porovnávání. Co je dosti zajímavé, je fakt, ţe ušní 

boltce jedince nejsou identické. Kaţdý má trochu odlišnou stavbu a tvar, coţ je zapříčiněno obecnou 

nepatrnou rozdílností levé a pravé části lidského těla. Pro identifikaci ušního boltce lze uţít 4 metod. 

Metoda zkoumání morfometrických vztahů 

Jedná se o zkoumání geometrie ušního boltce. Lze jej zkoumat dvourozměrně (2D) či 

trojrozměrně (3D). Boltec je snímán ze vzdálenosti cca 0,5 – 1 metru speciálním zařízením. Na 

snímku se následně porovnávají morfometrické tvary, jako velikost, tvar, významné body, křivky 

apod., obdobně jako u plantogramu či rozpoznání obličeje (Obrázek 21). 

Metoda užití termografu ušního boltce 

Tato metoda vyuţívá rozdílné teploty na různých místech ušního boltce (Obrázek 22). 

Rozmezí teploty je od 30 do 37,2 °C. Samozřejmě, teplota se také odvíjí od klimatických vlivů, proto 

je třeba provádět tato měření v místnosti se stálou teplotou. 

Metoda otisku struktur ušního boltce 

Obdobný princip jako u metody otisků prstů (popsána níţe). Metoda není příliš příjemná a je 

potřeba kladné spolupráce identifikovaného subjektu. Z tohoto důvodu se pouţívá spíše při forenzní 

analýze a identifikaci osob jako druhotná metoda určení identity. Výzkum ušního boltce ukázal, ţe 

jeho obecný tvar lze rozdělit do 4 základních skupin, coţ usnadňuje a urychluje porovnání. Jedná se 

o tvar oválný, kulatý, obdélníkový a trojúhelníkový. 

Metoda určení ozvěny vrácené ušním kanálkem 

Metoda zkoumá signál odraţený z kanálku zpět. Vychází z mírné odlišnosti ušních kanálků 

kaţdého jedince, kdy na základě této odlišnosti je pro kaţdou osobu ozvěna zvuku jedinečná. Pouţití 

je následující. Uţivateli se přiloţí reproduktor s přijímačem k uchu. Reproduktor poté začne vydávat 

sérii zvuků, které se při průchodu ušním kanálkem odráţejí zpátky a jsou zachycovány přijímačem. 

Přijímač zaznamenává přicházející ozvěnu a ta je dále zpracována autentizačním mechanismem. 
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Budoucnost této metody autoři vidí u mobilních zařízení, kdy by byla uţita jakoţto autentizační 

metoda pro přístup k datům uţivatele. 

  

5.1.15 Otisk prstu 

Metoda identifikace pomocí otisků prstů (přesněji papilárních linií) je jednou z nejstarších, 

nejvyuţívanějších a nejznámějších identifikačních metod vůbec. Její zrod se datuje do 19. století, kdy 

roku 1855 vyuţil otisků prstů William James Herschel pro identifikaci indických vojáků. Později, roku 

1892, přišel anglický přírodovědec Sir Francis Galton s publikací dávající teoreticko-vědecký základ 

daktyloskopii, vědě zabírající se otisky prstů. Skrze matematické metody vypočítal, ţe existuje celkem 

64 miliard různých uspořádání papilárních linií, čímţ vyloučil jakoukoli moţnou existenci dvou 

jedinců se shodným otiskem prstu. Výhodou této metody je moţnost pouţití ne jednoho, ale všech 

prstů na rukou, ba i na nohou. Je si třeba uvědomit, ţe vývoj této metody trvá více neţ sto let, coţ je 

dostatek času jak pro zisk ohromného mnoţství vzorků, tak pro vznik institucí uchovávajících tyto 

vzorky a umoţňujících jejich následné sdílení. To činí z této metody jednu z nejpropracovanějších. 

Tento způsob identifikace osob nelze pouţít pouze v případě, existuje-li osoba bez obou rukou a obou 

nohou, coţ je velmi nepravděpodobné. Sympatický je také jednoduchý a téměř okamţitý zisk otisků 

prstů a následné porovnání. 

Strukturu otisku prstu tvoří papilární linie, coţ jsou vyvýšené koţní reliéfy s výškou od  

0,1 – 0,4 mm a šířkou od 0,2 – 0,7 mm [22]. Změny v průběhu papilárních linií, označovány taktéţ 

jako tzv. markanty, dávají základ vzniku unikátního otisku prstu. Identifikace otisku prstu neboli 

daktyloskopie, zkoumá právě tyto změny, resp. jejich velikost, vzájemnou vzdálenost, tvar a umístění 

vůči prstu. Vychází se ze třech obecných pravidel této vědní disciplíny, a to: 

 neexistují dva jedinci se shodnými papilárními liniemi, 

 obrazce papilárních linií se v průběhu ţivota téměř nemění, 

 obrazce papilárních linií jsou stálé a lze je změnit pouze tehdy, je-li odstraněna 

zárodečná vrstva pokoţky. 

Obrázek 21: Biometrické měření parametrů ušního 

boltce, zdroj [11] 

Obrázek 22: Termografický snímek ušního 

boltce, zdroj [11] 
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Získat otisk prstu lze primárně dvěma způsoby, a to statickým snímáním a snímáním 

šablonováním. 

Prvním způsobem je získání otisku prstu přitisknutím celého prstu ke snímači, tzv. statické 

snímání, a to ať uţ k elektronickému, nebo klasicky obarveným prstem na papír. Jedná se 

o nejběţnější metodu. Výhodou je rychlost a intuitivní přístup. Za nevýhody lze povaţovat nutnost 

kontaktu se senzorem a moţné následné zachování otisku na onom senzoru. 

Druhým způsobem získání otisku prstu je postupné získávání fragmentů otisku prstu, tzv. 

šablonovité snímání prstu skrze senzor. Principem tohoto snímání je pomalé přejíţdění přes senzor, 

který získává postupně snímky částí prstu podle toho, jak jím uţivatel přes senzor přejíţdí, a následně 

tyto fragmenty spojí a přepočítá do smysluplného otisku (Obrázek 23). Výhodami jsou menší rozměry 

senzoru, niţší výrobní náklady a z toho plynoucí pořizovací cena, a také to, ţe uţivatel na senzoru 

nezanechá otisk, jelikoţ ten je pohybem prstu po senzoru rozmazán. Za nevýhodu lze povaţovat 

nutnost soustředit se na samotný pohyb prstu po snímači, který musí být precizně proveden, jinak 

hrozí opakování pokusu a narůstající nervozita uţivatele. 

Algoritmy používané při identifikaci otisků prstů 

Jak bylo řečeno výše, hlavním rozpoznávacím znakem otisků prstů jsou markanty. Tyto body 

lze zařadit na základě struktury do skupin dělících se na „zakončení linie“, „bod“ - neboli „ostrov“, 

„jezero“, „výběţek“ – neboli „osten“ nebo „zkříţení“. Dále se vzorky samotných otisků dělí do 

3 základních skupin, podle vzhledu uspořádání papilárních linií (Obrázek 24), a to na „smyčky“ 

(loops), „víry“ (whorls) a „oblouky“ (arches). 

Z důvodu úspory místa některé algoritmy místo celého otisku uchovávají pouze souřadnice 

markant spolu se směrem a úhlem. Díky tomuto lze ušetřit místo v databázi (Obrázek 25). 

Následují algoritmy, které místo uchování směrů a úhlů markant uchovávají počet vyvýšenin 

(papilárních linií) mezi dvěma markantami (Obrázek 26). 

Obrázek 23: Princip zachycení otisku prstu pomocí šablonování, zdroj [11] 

Obrázek 24: Příklady seskupení, zleva „oblouk“, „smyčka“ a „vír“, zdroj [11] 
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Často pouţívaným algoritmem je algoritmus vytváření markantografu. Tento algoritmus 

vyhledá markanty a následně je všechny mezi sebou spojí. Jednotlivými kroky jsou filtrace orientace 

markant, počítačová binarizace dat, zeslabení papilárních linií, nalezení jednotlivých markant 

a vytvoření markantografu. Ten je poté uchován v databázi. 

Jiný srovnávací algoritmus zkoumá základní vzhled papilárních linií. Pracuje na principu 

rozdělení otisku na menší části, tzv. sektory, které mají většinou tvar čtverce. V jednotlivých sektorech 

dojde k vyselektování směru rýh a vzájemných rozestupů. 

Snímače otisků prstů 

Stejně jako hledají vědci stále nové moţnosti a způsoby, jak identifikovat člověka na základě 

otisků prstů, stejně tak vznikají stále nové principy a metody pro získání samotného otisku. Vývoj 

snímačů (senzorů) jde ruku v ruce s pokrokem této oblasti. Nicméně, ty nejjednodušší a prozatím 

nejlepší způsoby snímání otisků prstů byly jiţ popsány a aplikovány. Zde je stručný přehled snímačů 

a principů, na kterých tyto snímače pracují. 

Dělení snímačů otisků prstů 

 Optické senzory 

o Na základě odrazu (reflexní) 

o Reflexní se skládáním obrazu 

o Bezdotykový odraz 

o Transmisní 

 Elektro-optické snímače 

 Kapacitní snímače 

o TFT optické 

 Tlakové snímače 

o Vodivá membrána na silikonu 

o Vodivá membrána na TFT 

o Dotekové mikro-elektro-mechanické spínače 

Obrázek 25: Vzorkování markant, zdroj [11] Obrázek 26: Příklad algoritmu 

uchovávajícího počet papilárních linií mezi 

markantami, zdroj [11] 
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 Rádiové snímače 

 Teplotní senzory 

 Ultrazvukové snímače 

 Fotonové krystaly 

 Snímače povrchové impedance 

Určení úspěšnosti a nalezení shody 

Samotnou úspěšnost porovnávání otisků prstů udává počet shodných markant ve vzorcích. 

Základem je mít vhodný vzorek, ve kterém se nachází co nejvíce markant. Počet nutných shodných 

markant je dán úrovní zabezpečení, které chceme dosáhnout. Obecně můţeme říct, ţe dva vzorky, na 

nichţ se nachází 10 shodných markant, lze povaţovat za téměř shodný. Ovšem platí zde, ţe čím více, 

tím lépe. S narůstajícím počtem shodných markant narůstá i pravděpodobnost, ţe se jedná o stejného 

majitele otisků. 

5.1.16 Identifikace pomocí spektroskopie kůže 

Často se lze taktéţ setkat s názvem Lumidigm Reads Skin Physiology Method (Lumidigm čte 

fyziologii kůţe). Název je odvozen od firmy Lumidigm, která se zabývá výrobou softwaru a zařízení 

pro tento typ identifikace. Základní premisou této metody je odlišnost struktury lidské kůţe. Lidská 

kůţe je sloţena ze třech základních vrstev, které lze pak detailněji dělit dále. Jsou to pokoţka  

(epidermis), škára (dermis) a podkoţní vazivo (hypodermis). Tyto vrstvy mají vůči sobě odlišnou 

tloušťku. Co je velmi zajímavé, kaţdý člověk má tloušťky a struktury těchto vrstev mírně odlišné, kdy 

buňky vrstev mají různou hustotu a velikost. Stejně tak kolagenová a pruţná vlákna zajišťující 

pruţnost kůţe mají odlišné rozmístění a smršťující vlastnosti. 

  

Principem této metody je ozáření jisté části kůţe světlem různých vlnových délek 

(Obrázek 27). Nejčastěji probíhá ozařování světlem od viditelného po infračervené spektrum. Světla 

jednotlivých vlnových délek se odráţejí od jiných vrstev pokoţky a jejich struktur. Přijímač 

(Obrázek 28) zachycuje tato odraţená záření a postupuje získaná data k další analýze a zpracování.  

Na základě získaných dat porovná identifikovaný subjekt vůči databázi a určí jeho identitu.  

Obrázek 27: Průchod světla kůţí o různých vlnových 

délkách, zdroj [11] 

Obrázek 28: Senzor firmy Lumidigm, zdroj [11] 
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5.1.17 Biodynamický podpis osoby 

Velice mladá metoda, kterou firma Idesia vyvinula teprve v roce 2005. Představena byla roku 

2006 pod názvem BioDynamic Signature, zkráceně BDS. Metoda vyuţívá elektrofyziologických 

vlastností lidského těla, kdy kaţdá jeho část vyzařuje určité bioelektrické signály. Zkoumají se např. 

signály vycházející ze svalů, nervové sítě, mozku, či dalších orgánů. Na základě těchto signálů lze 

měřit např. mozkovou aktivitu atp. 

Samotný snímač těchto signálů tvoří dvě kovové kontaktní plochy a zesilovače 

bioelektrických signálů (Obrázek 29). Měření probíhá tak, ţe uţivatel přiloţí na tyto kontaktní plochy 

prst z kaţdé ruky a vyčká, dokud jej program neupozorní, ţe měření je jiţ skončeno. Na základě 

shromáţděných údajů systém uţivatele identifikuje či nikoli. Jedná se o velmi přívětivou 

a jednoduchou metodu. Vytváření vzorku pro uloţení do databáze a následná porovnání vůči němu 

(tzv. etalon) probíhá tak, ţe uţivatel 3x po dobu 10 vteřin přiloţí prsty k senzoru. 

Výhodou je snadnost pouţití tohoto typu autentizace, rychlost, spolehlivost, odolnost vůči 

zfalšování a také v mnoha ohledech rozhodující nízká pořizovací cena. Jednou z bonusových funkcí 

tohoto zařízení je také zjištění, jste-li ve stresu či nikoliv a následné upozornění na tento fakt. V praxi 

se nejedná o nic stěţejního, nicméně i takováto drobnosti můţe některé uţivatele potěšit. 

5.2 Behaviometrika 

5.2.1 Dynamika podpisu 

Tato metoda vyuţívá unikátnosti pohybových návyků jedince získaných neustálým drilem 

a procvičováním psaní, tím více častého opakování svého podpisu. Kaţdá osoba má svůj unikátní styl 

psaní a podpisu, který nejde v podstatě napodobit, jelikoţ se porovnává více parametrů, neţ jen jeho 

vzhled. Při podpisu na elektronickou podloţku lze zjistit rychlost tahu jednotlivých křivek, sílu 

přítlaku v určitých místech a dynamiku tvaru samotného podpisu. Existují různí výrobci hardwaru 

a k tomu příslušného softwaru. Jednu věc však mají společnou, a to pouţití dotekové podloţky. Pro 

kontrolu podpisu lze pouţít jak statických a geometrických vlastností podpisů, tak jiţ výše zmíněné 

dynamiky. 

Při podpisu na dotekovou podloţku zaznamenává software trojrozměrný obraz podpisu 

(Obrázek 30). Sleduje se přitom rychlost, akcelerace dotekového pera z daného místa, časování 

napsání jednotlivých křivek, tlak a směr tahu. Trojrozměrný systém zaznamenává v osách „x“ a „y“ 

Obrázek 29: Biodynamický senzor firmy Idesia, zdroj [23] 
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pozici dotekového pera v daném čase a osa „z“ určuje sílu přítlaku na podloţku. Následně lze tedy 

sestavit 3D model podpisu. Výhodou tohoto principu je nemoţnost napodobení samotného podpisu 

pouze podle obrázku, na rozdíl od statického modelu, kdy se proti sobě porovnávají pouze křivky 

přeloţením jedné na druhou (geometrické porovnání). 

Výhodou je obecně skvělá dostupnost dotekových zařízení, kdy pouze vhodným SW lze dané 

zařízení zabezpečit proti nechtěnému pouţití. 

5.2.2 Psaní na klávesnici 

Jedná se o obdobu dynamického podpisu uţivatele. Namísto dotekové tuţky a podloţky se 

vyuţívá klávesnice počítače. Zaznamenává se dynamika stisku jednotlivých kláves, přesněji doba 

stisku jednotlivých kláves a prodleva mezi stisky při určité větě či slovu. Vytvoření „otisku“ uţivatele 

zde trvá delší dobu, jelikoţ je třeba algoritmus „naučit“ správný styl psaní, nicméně jedná se 

o neinvazivní metodu se snadným pouţitím. 

Vyuţívá se pro kontrolu přístupu do PC, kdy lze vzdáleně kontrolovat přístup jedinců do 

zabezpečených informačních systémů a v případě narušení integrity jim přístup zakázat. Problémem 

můţe být změna dynamiky psaní na PC v průběhu času, např. lepší-li se uţivatel a místo 2 prstů 

najednou zvládne psát všemi 10 prsty, a také teoretickou shodou stylu psaní u více uţivatelů. 

Nejčastěji se tedy vyuţívá jakoţto doplňující autentizační mechanismus k nějakému silnějšímu 

mechanismu, například při rozpoznávání obličeje po dobu přihlášení do systému apod. 

5.2.3 Dynamika chůze 

Česká kriminalistika patří mezi nejpokrokovější ve výzkumu této metody a její aplikaci 

v oboru. Vychází z jedinečnosti a relativní neměnnosti návyku chůze u kaţdého lidského jedince. 

Identifikace podle stylu chůze se taktéţ označuje jako identifikace skrze bipedální lokomoci, coţ 

v překladu znamená „chůze po dvou nohách“. Opravdovému rozmachu dopomohl taktéţ rozvoj 

informačních technologií, bez kterých by bylo snímání a porovnávání návyků chůze velmi obtíţné, ne-

li nemoţné. 

Principem této metody je sledování drah určitých bodů těla při chůzi a jejich následné 

porovnání (Obrázek 31). Nesleduje se tedy pouze styl pohybu dolních končetin, ale celého těla, hlavou 

a rameny počínaje a nohami konče. To spolu s unikátností stavby těla kaţdého člověka, jinému 

kosternímu a svalovému rozvoji a stylu chůze zabraňuje jakékoli moţnosti totoţného napodobení 

chůze jiným člověkem. 

Obrázek 30: Princip dynamického podpisu; zleva podpis uţivatele, měření a SW srovnání, zdroj [11] 
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Díky těmto předpokladům, které byly v průběhu let ověřeny, je tato metoda nasazována 

nejčastěji v kriminalistice při identifikaci pachatelů loupeţných přepadení zachycených na 

průmyslových kamerách. 

Princip zachycení křivek jednotlivých bodů je popsán na obrázku níţe. 

  

5.2.4 Akustická charakteristika hlasu 

Jak jiţ název říká, tato metoda je zaloţena na porovnání hlasu jedince. Vyuţívá se předem 

připravených a namluvených tzv. klíčových vět. Pokud imitátor nezná klíčovou větu, nedokáţe 

adekvátně napodobit hlas a intonaci uţivatele. V kriminalistické praxi se tato metoda vyuţívá jiţ delší 

dobu, např. při odposlouchávání pachatelů apod., kdy je uchovávána jejich barva hlasu, intonace a styl 

mluvy, který je následně porovnán s jiným zvukovým materiálem. Dnešní moderní přístroje dokáţou 

velmi přesně označit shodu daných hlasů, nicméně stále je třeba provádět nahrávání v poměrně vysoké 

kvalitě, z důvodu zamezení šumu, jenţ by mohl výsledné porovnání zkreslit. Do budoucnosti se počítá 

s nasazením autentizační metody v bankovním sektoru, kdy by bylo moţno skrze mobilní telefon 

snadno řídit bankovní účet bez nutnosti jakékoli jiné neţ hlasové autentizace. 

5.2.5 Verifikace osob podle tvaru a pohybu rtů 

Další z metod vycházejících z behaviometriky. Je to v podstatě obdoba dynamiky chůze, aţ na 

ten rozdíl, ţe se identifikace nezaměřuje na pohyb celého těla, ale na tvar a pohyb rtů. Kaţdý člověk 

má jedinečný styl pohybu rtů, který si neustálým opakováním osvojil a nevědomky upravil. Vznikla 

tak jeho jedinečná artikulace a mimika. Tato mimika je snímána kamerou se softwarem, který ze 

záznamu extrahuje tvar a pohyb rtů při vyslovení klíčového slova či vstupního kódu (Obrázek 32). 

Software následně porovná tyto extrahované údaje s údaji uloţenými v databázi a určí míru shody. 

Obrázek 31: Postup při vytváření křivky těţiště trupu při chůzi, zdroj [11] 
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Obrázek 32: Extrakce křivek rtů, zdroj [11] 
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6 Identifikace skrze rozpoznání obličeje 

Jedná se o autentizační metodu implementovanou v rámci diplomové práce. Co do zpracování 

je jednou z nejobsáhlejších a nejsloţitějších identifikačních metod. Cílem je přiblíţit se k identifikační 

metodě rozpoznání obličeje, kterou nevědomky vyuţíváme dnes a denně. Je aţ zaráţející, s jakou 

lehkostí dokáţe člověk detekovat téměř jakýkoli předmět pouhým pohledem, a to za rozdílných 

světelných podmínek a také při různých prostorových rotacích daného objektu, v tomto případě 

obličeje. Ani ta nejmodernější technika není schopna dokonalé lidské detekce, avšak věda na tomto 

poli postupuje pomalu kupředu, díky čemuţ bychom se mohli za určitou dobu dočkat vysoce 

efektivních výsledků. 

Principem této identifikační metody je sejmutí obrazu obličeje a jeho srovnání vůči mnoţině 

obrazů uloţených v databázi. Stěţejními identifikačními atributy obličeje jsou jeho tvar, a geometricky 

a opticky významné body na tváři. Konkrétně lze uvést oči, obočí, nos, ústa, bradu apod. 

Data uloţená v databázi nemusí být často původními extrahovanými obrázky. Často se ukládá 

pouze matice jasových úrovní nebo se ukládá obraz diskriminovaný nějakou funkcí (sniţuje se 

redundance dat). Výsledkem tedy není uloţení obličeje či polohy významných geometrických bodů, 

ale uloţení vzdáleností těchto bodů od sebe a úhlů vycházejících z úseček vzniklých spojením bodů. 

Jak bylo napsáno výše, celou tuto metodu lze rozdělit na dva kroky. A to na vyzískání obličeje 

z fotografie (jeho detekci), a na samotnou identifikaci onoho obličeje, nejčastěji porovnáním vůči 

datům uloţeným v databázi. 

6.1 Detekce obličeje 

Informace zde použité vycházejí ze zdrojů [24], [25], [26], [27]. 

Při snaze identifikovat osoby není v mnoha případech v první fázi k dispozici čistý 

extrahovaný obličej, ze kterého lze následně vyzískat data vhodná k ověření vůči databázi. Z výše 

uvedených důvodů bylo nutno vymyslet metody schopné detekovat obličeje v obrazech. Je aţ 

podivuhodné, kolik úsilí a času se doposud věnovalo výzkumu v této oblasti a pro vytvoření vhodných 

algoritmů, kdyţ člověku stačí pro rozpoznání obličeje často jeden krátký pohled a téměř ţádné úsilí, 

bez ohledu na světelné podmínky či natočení obličeje. 

Pro programové rozpoznání obličeje na fotografiích se poţaduje přímý pohled osob do kamery 

či fotoaparátu, jelikoţ jakékoli naklonění či vytočení značně komplikuje, ne-li znemoţňuje samotnou 

detekci. Důvodem vybrání tohoto čelního pohledu je fakt, ţe jsou na něm nejlépe vidět stěţejní body 

obličeje, coţ usnadňuje samotnou lokalizaci bez zkreslení dat o jejich umístění (poloha bodů, jejich 

vzájemná vzdálenost a úhly svírané úsečkami spojujícími tyto body). 

6.1.1 Metoda neuronových sítí 

Jak jiţ z názvu vyplývá, tato metoda vyuţívá k identifikaci obličeje na fotce neuronových sítí. 

Algoritmus dělí fotku postupně na více dílčích částí o rozměru 20*20 pixelů. Následně tyto části 
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projdou tzv. předzpracováním obrazu, z důvodu zdůraznění podstatných informací v obraze 

a potlačení těch špatných. Toto se provádí nejčastěji za pomoci korekce osvětlení a vyrovnání 

histogramu. 

Posléze je na tyto výřezy nasazen filtr (neuronová síť), který zjišťuje, jestli je daná část 

obličejem či nikoli. Samozřejmě, můţe se stát, ţe je obličej větší, neţ výchozí výřezy. Proto 

algoritmus buduje tzv. pyramidu vstupních fotografií (Obrázek 33). Principem je postupné 

zmenšování fotografie a opětovné aplikování algoritmu na nové výřezy o dané velikosti. Aby dosáhl 

algoritmus co nejlepších výsledků, aplikuje se na dané výřezy více neuronových sítí, kdy kaţdá 

detekuje v daném výřezu obličej. Následuje vyhodnocení na základě pozitivních a negativních nálezů, 

zdalipak výřez obsahuje obličej. 

Uţití více neuronových sítí vychází z myšlenky, ţe všechny neuronové sítě pouţívané pro 

rozpoznání obličejů v obrázcích jsou trénovány (lze se také setkat s termínem „učeny“) podobným 

způsobem, nicméně kaţdé z nich jsou podsouvány lehce odlišné iniciační hodnoty a trénovací 

mnoţiny obrázků. Mnoţiny se dělí na dvě skupiny, a to na mnoţiny, které obsahují vzorky s obličeji 

(hovoříme o pozitivních trénovacích mnoţinách), a na ty, které obsahují vzorky bez obličeje 

(hovoříme o negativních trénovacích mnoţinách). Během trénování neuronových sítí se definuje, která 

z mnoţin je pozitivní a která negativní aby nedošlo ke špatnému trénování a následnému zkreslení 

detekce obličejů. 

Častokrát se neuronovým sítím podsouvají falešné obrázky (Obrázek 34), kdy neuronová síť 

můţe detekovat obličeje, ve skutečnosti v nich ale ţádné obličeje nejsou. Jako příklad lze uvést např. 

satelitní snímek lesa či krajiny. Důvodem je určení chybně detekovaných částí předkládaných obrazů 

jednotlivými sítěmi. Smyslem těchto detekcí je zjištění slabin v detekci jednotlivých neuronových sítí. 

Získané fragmenty původního obrázku, které určí neuronová síť jako obličeje, se následně přidají do 

negativních trénovacích mnoţin a jsou pouţity také jako porovnávací vzorky pro špatné detekce. 

  

Obrázek 33: Princip algoritmu detekujícího obličeje, zdroj [25] 
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Obrázek 34: Vlevo satelitní snímek krajiny, vpravo chybně detekované obličeje z obrázku vlevo, zdroj [25] 

6.1.2 Metoda Viola-Jones 

Taktéţ známá jako metoda Haar Cascade Face Detector. Prvotní myšlenkou této metody bylo 

procházení vstupního obrázku obdobným způsobem, jako při vyuţití neuronových sítí. Avšak vědci 

dospěli k názoru, ţe převzorkovávání vstupního obrázku na menší velikosti by zabralo více času, neţ 

změna oblastí prohledávání. Proto přišli s nápadem nezmenšovat vstupní obrázek jako u neuronových 

sítí, ale zvětšovat oblasti hledání, tzv. podokna. To znamená, ţe se provede prohledání obrázku 

pomocí plochy 24*24 pixelů, následně se podokno zvětší třeba dvojnásobně a tak dále. Algoritmus 

končí ve chvíli, kdy projde veškeré moţné pozice daných oblastí hledání a velikost oblasti hledání 

dosáhne velikosti vstupního obrázku. 

Při důkladnějším pohledu by se čtenáři mohlo zdát, ţe oba výše uvedené postupy by mohly 

dosahovat obdobných časových náročností. Avšak tvůrci algoritmu přišli s tzv. detektorem neměnné 

stupnice (invariant scale detector), který potřebuje pro výpočet stejný počet kroků pro jakkoli velký 

vstupní obrázek. Tento detektor je tvořen tzv. integrálním obrázkem, a jednoduchými obdélníkovými 

rysy připomínajícími Haar vlnky
3
. 

Detektor neměnné stupnice 

Prvním krokem, kerý je třeba udělat před samotným prohledáváním, je převod vstupního 

obrázku do tzv. integrálního obrázku. Toho je dosáhnuto přiřazováním hodnot všem pixelům, a to tak, 

ţe hodnota pixelu je určena celkovým součtem všech hodnot pixelů zleva a shora. Pro demonstraci je 

hodnota všech pixelů vstupního obrázku rovna 1 (Obrázek 35). 

Díky tomuto převodu lze velmi snadno vypočítat hodnotu jakéhokoli obdélníka v obrázku za 

pomoci 4 hodnot. Těmito hodnotami jsou hodnoty pixelů z integrálního obrázku, které leţí na stejném 

místě jako pixely určující rohy daného obdélníka ve vstupním obrázku. Výpočet hodnoty obdélníka je 

definován jako:           (Obrázek 36). 

                                                   
3 Haar vlnka (také známa jako Haarova vlnka) je nejstarší matematickou funkcí pro rozklad funkce či signálu 

vlnkovou transformací. Objevení této vlnky datuje do roku 1909, kdy ji zkonstruoval maďarský matematik 

Alfréd Haar. Tento muţ také objevil alternativní ortonormální systém k Fourierovým transformacím. Haar vlnku 

lze pouţít pro výpočet diskrétní vlnkové transformace, čehoţ se pouţívá např. při výpočtu tzv. Haar-like 

příznaků. Tyto příznaky lze dále pouţít pro detekci a identifikaci objektů v obrazech. 
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2 4 6 12 
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6 12 18 36 
 

Vstupní obrázek Integrální obrázek 

Obrázek 35: Převod vstupního obrázku na obrázek integrální 

Na tomto příkladu lze vidět, jak snadno lze vypočítat hodnoty daných obdélníků 

v konstantním čase bez ohledu na velikost vstupu. Důvod počítání hodnot libovolných obdélníků je 

ten, ţe detektor obličejů zaloţený na algoritmu Viola-Jones porovnává a analyzuje výše zmíněná 

podokna na základě rysů dvou a více obdélníků. Tyto rysy, taktéţ je moţno označit je jako příznaky, 

filtry, či uspořádání podle obarvení daných obdélníků, jsou vyobrazeny na obrázku níţe.  

Kaţdé toto uspořádání určuje výslednou hodnotu, a to tak, ţe se od počtu černých obdélníků 

odečte počet obdélníků bílých.  

Je empiricky dokázáno, ţe detektorem vracejícím uspokojivé výsledky je detektor se 

základním rozlišením podokna 24*24 pixelů. Vezmeme-li v úvahu všechny moţné velikosti a tvary 

(Obrázek 37), lze s nimi vytvořit přibliţně 160 000 různých obarvení základního podokna čítajícího 

576 pixelů. Můţe se zdát, ţe princip tohoto algoritmu je příliš jednoduchý na to, aby detekoval tak 

náročnou věc jako je obličej, avšak co ztrácí obarvování podoken v komplexnosti, to získává naopak 

ve výpočtové účinnosti. 

Smyslem těchto obarvování je myšlenka, ţe obličeje na fotografiích, pokud se nacházejí 

v daném podokně, lze převést na konkrétní typy obarvení. Při velkém mnoţství vzorků obsahujících 

Obrázek 36: Princip výpočtu hodnoty daného obdélníka v obrázku, zdroj [24] 

Obrázek 37: Různé typy uspořádání obarvených obdélníků, zdroj [24] 



44 

 

obličeje lze vyzískat konkrétní obarvení podoken, která lze pouţít pro porovnání s ostatními podokny 

a zjišťovat, zdali dané podokno obsahuje obličej. Lze namítnout, ţe toto vyzískávání a porovnávání lze 

provádět na surových datech (na vstupním obrázku), avšak díky rozmanitosti barev a pixelů by tento 

přístup samotný výpočet spíše brzdil. 

AdaBoost Algoritmus 

Tento algoritmus byl prezentován roku 1996 Freundem a Schapirem. AdaBoost je mechanicky 

se učící algoritmus schopný tvořit silné klasifikátory pomocí lineárních kombinací jednoduchých 

slabých klasifikátorů. Za slabý klasifikátor lze povaţovat takový, který vrací správné výsledky 

v přibliţně polovině měření. Klasifikátorem se v tomto kontextu chápe dané obarvení podokna 

(Obrázek 38). 

Jak bylo řečeno výše, při obarvení výchozího podokna lze získat okolo 160 000 moţných 

obarvení. Je podstatné si uvědomit fakt, ţe pouze pár takovýchto obarvení bude schopno signalizovat 

přítomnost obličeje (Obrázek 38). Pro nalezení těchto ohodnocení je uţit modifikovaný AdaBoost 

algoritmus. Ten chápe všechna obarvení podokna jako potenciální slabé klasifikátory, které lze 

matematicky vyjádřit takto: 

             
               

                    
  

, kde   je podokno o rozměru 24*24 pixelů,   je pouţité obarvení,   je polarita a   je práh, 

podle kterého se určí, zdali má být   klasifikováno jako pozitivní (v podoknu se nachází obličej), 

anebo jako negativní (v podoknu se obličej nenachází). Vzhledem k ohromnému mnoţství 160 000 

moţných obarvení vybírá AdaBoost algoritmus pouze ty nejlepší obarvení. 

Kaskádový klasifikátor 

Základním principem Viola-Jones algoritmu je opakované procházení vstupního obrázku 

detektorem, pokaţdé s novou velikostí. Je zřejmé, ţe i v případě několikanásobného počtu obličejů ve 

vstupním obrázku nebude většina podoken kontrolovaných detektorem obsahovat obličej. 

Proto hledali tvůrci jiné cesty, jak efektivně procházet vstupní obrázek. Při zamyšlení se nad 

tímto problémem dospěli k názoru, ţe mnohem efektivnější by bylo, kdyby algoritmus namísto 

hledání míst s obličeji hledal místa, kde se obličeje nenachází. Následně by tato místa vyřadil 

z prohledávaného prostoru, čímţ by neustále zmenšoval oblast prohledávání a přispěl tak ke zvýšení 

Obrázek 38: Příklad smysluplných obarvení podokna, zdroj [27] 
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rychlosti výpočtu. Při aplikaci této myšlenky je pouţití detektoru s pouze jedním silným 

klasifikátorem neefektivní, jelikoţ doba pro ohodnocení je konstantní bez ohledu na předloţený vstup. 

Bylo zapotřebí urychlit tuto detekci. Proto vědci přišli s tzv. kaskádovým klasifikátorem. 

Kaskádový klasifikátor je sloţen z jednotlivých stupňů (kroků), kdy kaţdý ze stupňů obsahuje 

silný klasifikátor. Cílem kaţdého stupně je rozhodnout, zdali je předloţené podokno obličejem 

(maybe-face) či nikoli (non-face). Ve chvíli, kdy je podokno daným stupněm klasifikováno jako „non-

face“, je okamţitě vyloučeno z dalších hledání. Pokud je však okno označeno jako „maybe-face“, je 

postoupeno dalšímu stupni kaskády. Čím více stupňů určí podokno jako „maybe-face“, tím je vyšší 

pravděpodobnost, ţe dané podokno obličej obsahuje. Princip je zobrazen níţe (Obrázek 39). 

Při pouţití pouze jednoho silného kvantifikátoru, který by měl nastavenu hladinu propustnosti 

velmi vysoko, by docházelo k vyřazování oblastí, které by se daly klasifikovat jako maybe-face. Cílem 

těchto stupňů (kaskád) je postupné zvyšování hladiny propustnosti v dalších krocích tak, aby se 

zamezilo moţným ztrátám a následně špatným detekcím. Z toho důvodu vlastní kaţdý stupeň detektor 

se silným kvantifikátorem s určitou hladinou propustnosti, kdy pro počáteční stupně je hladina nízká 

a při konečných stupních naopak vysoká, coţ způsobí, ţe projde dále pouze vstup obsahující obličej. 

Trénování 

Algoritmus je, stejně jako neuronové sítě, trénován. Trénování zde probíhá pomocí sad 

pozitivních obrázků (ty, které obsahují obličeje). Na základě detekcí těchto pozitivních mnoţin se určí 

slabé detektory, které jsou dále vyuţity pro tvorbu silných detektorů. 

6.2 Identifikace obličeje 

Informace zde použité vycházejí ze zdrojů [28], [29]. 

Často se také udává pojem rozpoznání obličeje, resp. jeho vlastníka. Po úspěšné detekci 

obličeje na fotografii dochází k samotnému určení identity osoby. Toto ověření probíhá vůči jisté 

mnoţině obrázků uloţených ve sloţce či databázi, kdy se hledá uloţená fotografie s obličejem 

podobné, ne-li shodné osoby.  

Existuje více metod, postupů a algoritmů, které se k identifikaci pouţívají. Mezi nejznámější 

patří PCA algoritmus (Principle Component Analysis) uţitý v této diplomové práci pro identifikaci 

osob na základě obličejů, LDA algoritmus (Linear Discriminant Analysis), EBGM algoritmus (Elastic 

Obrázek 39: Princip kaskádového ohodnocování vstupu 
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Bunch Graph Matching) a další. Jak jiţ bylo řečeno, jedná se o jednu z nejvíce expandujících oblastí 

identifikace osob. Tudíţ algoritmů uţívaných pro identifikaci osob je celá řada (jedná se o skutečně 

obsáhlý seznam) a popsat všechny by vydalo na další samostatnou práci. Níţe budou nastíněny 

principy tří zmiňovaných, přičemţ PCA algoritmus, jakoţto algoritmus uţitý v této práci, bude 

rozebrán podrobněji.  

Často se lze setkat s přítomností osob kontrolujících identitu na základě výsledků 

autentizačních mechanismů zaloţených na rozpoznání tváře. A to z toho důvodu, ţe daleko nejlepším 

identifikátorem lidských obličejů je člověk samotný. Proto se ve spojení s autentizací pomocí lidského 

obličeje někdy uţívá tzv. dvojí autentizace, kdy algoritmus, resp. samotný program vrátí např. prvních 

5 nejbliţších obličejů detekovaných coby shoda s obličejem předloţeným, a následně pracovník 

provede druhou autentizaci tím, ţe porovná vrácený výsledek s identifikovanou osobou. Výskyt těchto 

dvojích autentizací je z toho důvodu, ţe ţádný algoritmus není 100% bezchybný a v případě velkých 

společností s mnoţstvím citlivých dat je třeba dodrţovat nejvyšší moţnou míru zabezpečení. 

6.2.1 LDA - Linear Discriminant Analysis 

V češtině znám také jako „Lineární diskriminační analýza“. Z určitého pohledu lze obrázek 

lidské tváře povaţovat za vysoce strukturovaný model, který lze analyzovat skrze prostorové 

a frekvenční domény. Tyto strukturované modely jsou sloţeny z obličejových komponent, kdy kaţdá 

komponenta má jinou diskriminační váhu pro identifikaci osoby na základě pohlaví, rasy a věku. 

LDA algoritmus rozděluje obličeje z trénovací mnoţiny do skupin na základě jejich 

podobnosti (Obrázek 40). Cílem algoritmu je rozdělit obličeje do skupin tak, aby v jedné skupině byly 

umístěny obličeje s velkou typovou podobností, jinými slovy obličeje s minimálním rozdílem, 

a zároveň aby tyto skupiny měly mezi sebou co největší typové rozdíly. 

Při identifikaci konkrétního obličeje se vybere mnoţina obsahující nejpodobnější obličeje, 

která se dále prohledává. Často se lze setkat s vyuţitím eigenfaces z algoritmu PCA (popsáno níţe), 

kdy vybrání mnoţiny probíhá na základě porovnání eigenface identifikovaného vzorku se zástupci 

jednotlivých skupin. V případě shody se pokračuje v prohledávání dané skupiny, resp. v porovnávání 

s obrázky v ní obsaţenými. 

Obrázek 40: Příklad rozdělení vstupní mnoţiny obličejů do 6 skupin, zdroj [11] 
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6.2.2 EBGM - Elastic Bunch Graph Matching 

V češtině lze metodu dohledat pod pojmem „Elastický srovnávací diagram“. Principem této 

metody je uţití stěţejních bodů na lidské tváři (oči, nos, ústa, obočí, uši, brada apod.) a následné 

vytvoření prostorového modelu obličeje. Tento přístup má velkou výhodu oproti PCA a LDA 

algoritmu, jelikoţ si poradí i s takovými problémy, jakými jsou nevyhovující světelné podmínky 

(špatné osvětlení či naopak přesvětlení), natočení tváře, mimika apod., coţ PCA ani LDA nedokáţou.  

Díky vytvoření prostorového modelu lze porovnávat obličeje i při neadekvátním natočení, 

jelikoţ skrze model lze tuto transformaci dopočítat. Tohoto algoritmu se v hojné míře vyuţívá 

u systémů zaloţených na 3D snímání obličeje, kdy je sejmuta velmi detailní mříţka kopírující obličej 

(Obrázek 41), kterou je moţno uloţit opět jako sadu čísel a následně porovnat vůči databázi. 

Problém můţe nastat při přesné detekci oněch stěţejních bodů. Při špatné detekci totiţ ztrácí 

celý algoritmus smysl, jelikoţ by rozměry mříţky nebyly korektní a docházelo by k jejímu zkreslení, 

coţ by mělo za následek chybně vrácené nebo ţádné výsledky identifikace. 

Z toho důvodu se často ve spojení s tímto algoritmem pouţívá také PCA a LDA algoritmus, 

právě pro detekci oněch stěţejních bodů.  

6.2.3 PCA – Principal Component Analysis 

Metoda PCA, v češtině překládaná jako „Analýza hlavních komponent“, je jednou 

z nejpouţívanějších metod pro rozpoznání předmětů v obrazech. Postup popsaný v této kapitole se 

konkrétně zaobírá rozpoznáním lidských obličejů 

Vychází z předpokladu, ţe veškeré obrázky obsahující lidské tváře jsou si do jisté míry 

v určitých rysech podobné (např. předpokládáme, ţe všechny tváře mají jeden nos, jedna ústa, dvoje 

oči, dvoje nosní dírky atd.). Díky tomu lze tvrdit, ţe mezi těmito obrázky existuje nenulová korelace, 

tzn., nejsou náhodně distribuovány. Na základě této premisy PCA hledá vektory tváře, které odvodí 

z kovarianční matice pravděpodobnostní distribuční funkce. Díky jejich podobnosti s obrázky tváří se 

Obrázek 41: Zobrazení mříţky spojující stěţejní obličejové body, zdroj [34] 
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nazývají eigenfaces (Obrázek 43). Pomocí těchto vektorů je vytvořena šablona vhodná pro porovnání 

s ostatními obrázky, která je následně pouţita pro zjištění shody identifikovaného obrázku vůči dané 

mnoţině. 

Teoretický rozbor a příprava pro rozpoznání 

Jak bylo zmíněno výše, PCA uţívá vektory tváří pro vytvoření šablony a její následné 

porovnání s trénovací mnoţinou. Tyto jednotlivé vektory popisují distribuci obrázků tváří v daném 

prostoru tváří a jsou lineární kombinací původních vektorů. Pomocí nich lze definovat podprostor, 

který se nazývá prostor tváří, častěji uváděný jako eigenspace. 

Vstupem algoritmu je kolekce (mnoţina) obrázků           , kde   je počet obrázků 

v kolekci, ve stupních šedi o shodných rozměrech výšky a šířky, např. 150*100 pixelů. Této mnoţině 

se taktéţ říká trénovací sada, jelikoţ na jejím základě se „vytrénuje“ algoritmus tak, aby byl schopen 

ve vstupní mnoţině rozeznat náhodný předloţený obličej, pokud ho daná mnoţina obsahuje. Rozměry 

vstupních obrázků je třeba volit s opatrností, jelikoţ neuváţená velikost by měla za následek nárůst 

sloţitosti výpočtu a z toho plynoucí dobu rozpoznávání. Kaţdý z těchto obrázků si lze představit jako 

vektor o dimenzi  , kde              , a sloţkami vektoru jsou jednotlivé pixely obrázku čtené 

po řádcích. 

Aby bylo moţno provádět porovnání obrázků, je třeba vypočítat průměrný obrázek 

(Obrázek 42) ze vstupní (trénovací) kolekce a provést tzv. centrování dat. Pro výpočet průměrného 

obrázku je uţito vztahu: 

  
 

 
    

 
   . 

Centrování dat spočívá v odečtení průměrného obrázku od všech obrázků v kolekci, a to podle 

vztahu: 

        . 

Pomocí takto upravených vektorů obrázků tváří je sestrojena matice   , kde počet řádků je 

roven P a jednotlivé řádky této matice tvoří upravené vektory obrázků    . 

Tato matice je vstupem algoritmu pro analýzu hlavních komponent. Analýza hledá mnoţinu 

vektorů takových, které nejlépe popisují distribuci vstupních dat. Tyto hledané vektory jsou vlastními 

Obrázek 42: Příklad průměrného obrázku, zdroj [28] 
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vektory (hlavními komponentami) kovarianční matice   . Vzorec pro výpočet dané kovarianční matice 

je následující: 

         . 

Počet řádků i počet sloupců matice je roven číslu  . Ovšem je třeba dbát na dodrţení 

předpokladu, a to, ţe    , jinými slovy počet obrázků v trénovací kolekci je mnohonásobně menší, 

neţ dimenze vektoru obrázků, resp. počet pixelů jednoho obrázku v kolekci. V případě, ţe tomu tak 

není, je třeba zmenšit rozměry obrázků v kolekci nebo ukládat pole a matice do dočasného souboru, 

popř. mít po ruce velmi vysoký početní a paměťový výkon. 

Lze také pracovat s maticí  , která má   řádků a  sloupců, a to v případech, kdy neplatí, ţe 

   . Vzorec pro výpočet této matice následující: 

        . 

Pro nalezení vlastních vektorů a vlastních čísel symetrické matice    je zapotřebí vyřešit 

následující rovnici: 

            

kde, matice    je maticí vlastních vektorů uspořádaných po řádcích v této matici, a   jsou 

vlastní čísla kovarianční matice   . Kovarianční matice obsahuje nejvýše   vlastních čísel různých od 

nuly, které jsou shodné s vlastními čísly matice  . Vlastní vektory kovarianční matice   lze vypočítat 

pomocí matice    a matice   . Vzorec pro výpočet matice   je definován takto: 

       . 

Výsledná matice   obsahuje vlastní vektory délky  . Tyto vektory tvoří bázi eigenspace 

prostoru. Dalším krokem algoritmu je seřazení těchto vektorů podle vlastních čísel od největšího 

k nejmenšímu. Následuje normalizace vektorů    matice   na jednotkovou velikost. Toho se docílí 

pouţitím vztahu: 

   
  
    

, kde          
 . 

Na základě takto upravené matice   a z ní určené báze prostoru eigenspace, lze do daného 

prostoru transformovat trénovací obrázky z matice   . Transformace původních eigenfaces je 

definována vztahem: 

       
 . 

Tyto transformované eigenfaces jsou ukládány do matice   , kde jednotlivými řádky matice 

jsou transformované eigenfaces. 
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Rozpoznání předloženého obličeje 

Máme libovolný obrázek obsahující lidskou tvář. Stejně jako obrázky z trénovací mnoţiny jej 

lze reprezentovat coby vektor. V prvé řadě je třeba tento obrázek převést pomocí výše popsané báze 

do eigenspace. Postup je stejný jako u trénovacích obrázků, tzn. prvně je nutné obrázek centrovat 

(odečíst průměrný obrázek):       , a převést do eigenspace:         , kde   je označení 

vstupního obrázku pro rozpoznání. 

Posledním krokem algoritmu je určení, která tvář z trénovací sady se nejvíce podobá tváři 

předloţené pro identifikaci. Toto určení probíhá na základě výpočtu vzdálenosti trénovacích 

eigenfaces     vůči eigenface   . 

Nejčastěji se pro určení těchto vzdáleností pouţívají: 

Euklidova vzdálenost:                            
    

   , 

Hammingova vzdálenost:                            
   
    

a zobecněná Minkowskiho:                             
   
   

 
 

Tvář, jejíţ eigenface má nejkratší vzdálenost vůči eigenface   , je potenciálně tváří patřící 

shodnému člověku. Častokrát se nastavuje mezní práh z důvodu absence dané osoby v trénovací 

mnoţině. Nicméně, lze nastavit práh takový, aby algoritmus vracel např. prvních 5 nejpodobnějších 

tváří z trénovací mnoţiny. Záleţí uţ na konkrétní implementaci algoritmu.  

  

Obrázek 43: Příklad eigenfaces, zdroj [35] 
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7 IS pro volejbalové soutěže 

Ostravská Volejbalová Liga se dlouhodobě potýká s nepříliš efektivním evidováním 

a vedením herních propozic a výsledků. Obecně neexistuje volně dostupný web či portál pro evidenci 

takovéto soutěţe. Portál Českého Volejbalového Svazu je určen striktně pro účely svazu a ostatní 

webové stránky typu www.tymuj.cz apod. nesplňují potřebné specifikace pro volejbalové soutěţe. 

Situace současných webových stránek je co do modernizace, zefektivnění a moţnosti vkládat 

okamţitě údaje značně tristní. Je v podstatě nemoţné skrze web zjistit kontakty na jednotlivá druţstva 

a kapitány, kapitáni nemají moţnost spravovat informace o svém druţstvu a hráčích, vkládat 

fotografie, komentáře k hodnocení jednotlivých zápasům či aktuality na hlavní stránku svého druţstva. 

Z pohledu rozhodčích a vedoucích jednotlivých lig není v této době moţnost jakéhokoli 

ověření hráčů nastupujících v zápasech, zdali patří do daného druţstva či nikoli, díky čemuţ se 

v poslední době rozmohly problémy popsané v kapitole 2.3. 

Na to navazuje problematika nemoţnosti zjištění identity jednotlivých hráčů, čímţ se zaobírá 

tato práce. V následující kapitole bude navrţen systém pro evidenci volejbalové ligy s moţností 

identifikace hráče na základě rozpoznání obličeje a jeho identifikace vůči mnoţině obličejů hráčů 

uloţených v systému. V podstatě se bude jednat o autentizaci hráče vůči danému zápasu, tzn., můţe-li 

nastoupit v sestavě daného druţstva a hrát. 

7.1 Požadavky na systém 

7.1.1 Funkční požadavky 

PROČ nový IS 

Je třeba modernizovat stávající systém. Jak bylo popsáno výše, stávající systém neodpovídá 

současným poţadavkům na úroveň správy a informovanosti webových stránek. Taktéţ zcela chybí 

moţnost biometrické autentizace, resp. ověření identity jednotlivých hráčů při hrubém porušení 

pravidel stanovených pořadateli soutěţe. Grafické rozhraní webových stránek je z dnešního pohledu 

velmi zastaralé a ne příliš efektivní. 

Modernizace proběhne vytvořením nového IS, jelikoţ modernizace v podobě přepsání 

stávajícího IS by byla rovna napsání IS nového. 

Systém bude vyuţívat občanské sdruţení Amatérských Volejbalistů pro evidenci, správu 

a vyhodnocování zápasů, hodnocení rozhodčích a druţstev, evidenci druţstev a pro komunikaci mezi 

druţstvy. 

KDO s ním bude pracovat 

Informační systém je určen jak pro veřejnost (obecná část webového rozhraní), tak pro 

sofistikovanější uţivatele (přihlašovací část webového rozhraní – tj. administrátor (administrátoři), 
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kapitáni jednotlivých muţstev, popř. další uţivatelé s vyššími právy neţ uţivatelé prohlíţející, např. 

rozhodčí či hráči jednotlivých druţstev). 

CO bude systém evidovat 

 Pravidla volejbalu 

 Propozice 

o Který den 

o Kde 

o Na kterém kurtu 

o S kým 

o A v kolik bude které druţstvo hrát 

 Rozhodčí 

o Jméno, Příjmení, Adresa, PSČ, telefon, mail, počet odpískaných zápasů, fotografie 

o Hodnocení rozhodčích kapitány druţstev, jejichţ zápasy rozhodčí pískali 

 Družstva 

o Název druţstva, osobu zodpovědnou za druţstvo 

o Výhry, remízy, prohry, počet vyhraných a prohraných setů, míčů 

o Soupisku druţstva  

o Hodnocení druţstva rozhodčími, kteří je pískali 

 Kapitány jednotlivých družstev 

o Jméno, Příjmení, Adresa, PSČ, telefon, mail, fotografie, věk, pohlaví, je-li hráč/ka 

registrován/a, popř. soutěţ, kterou hraje 

 Jednotlivé hráče družstva (soupiska) 

o Jméno, Příjmení, věk, pohlaví, fotografie, je-li hráč/ka registrován/a, popř. soutěţ, 

kterou hraje 

 Soutěže a zápasy mezi družstvy 

o Pro 1. ligu, 2. ligu a pro 3. ligu 

 Rozpisy zápasů na daná hrací kola, na dané hrací dny 

 Druţstva + rozhodčí – Propozice 

 Výsledky jednotlivých zápasů – poměr setů, bodový poměr 

 Turnaje, probíhající akce 

o Moţnost vloţit akci (turnaj, ples, atp., objeví se v novinkách) 

o Moţnost upravit akci – vloţit výsledky + komentář, popř. fotky 

 Diskuze 

o Burza hráčů, volná diskuze, diskuze v rámci druţstev apod. 

 Galerie fotografií 

o Galerie jednotlivých druţstev, akcí, turnajů apod. 

 Sponzoři (odkazy) 

 Kontakty na organizátory 

 Připomínky, tipy k soutěži 
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7.1.2 Nefunkční požadavky 

 Optimalizace na rychlost odezvy, funkčnost, stabilitu 

 Technologie pro IS – ASP.NET, MSSQL, jQuery 

 Přehlednost, jednoduchost, uţivatelská přívětivost 

 Optimalizace vzhledu pro Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 4, Google Chrome 10 

7.1.3 Funkce systému 

Basic uţivatel – Nepřihlášený uživatel, Hráč, Kapitán, Rozhodčí, Administrátor 

Událost Reakce Aktér 

Vyhledávání (prohlíţení) 

druţstev 
Zobrazení seznamu druţstev 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

Vyhledávání (prohlíţení) 

propozic 
Zobrazení propozic 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

Vyhledávání (prohlíţení) 

hracích dnů 

Zobrazení seznamu hracích dnů 

(odehraných a neodehraných) 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

Vyhledávání (prohlíţení) 

soupisek druţstev 

Zobrazení seznamu druţstev, 

následné zobrazení 

jednotlivých soupisek 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

Vyhledávání (prohlíţení) 

rozhodčích 
Zobrazení seznamu rozhodčích 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

Vyhledávání (prohlíţení) akcí, 

turnajů 
Zobrazení seznamu akcí 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

Vyhledávání (prohlíţení) 

výsledků jednotlivých druţstev 

v jednotlivých soutěţích, 

kolech soutěţí (hracích dnech) 

Zobrazení výsledků 

jednotlivých hracích dnů, 

hracích soutěţí, hracích kol 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

Vyhledávání (prohlíţení) 

celkových výsledků 

jednotlivých druţstev 

Zobrazení tabulky výsledků 

jednotlivých druţstev 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

Vyhledávání (prohlíţení) 

kontaktů na jednotlivá 

druţstva, pořadatele, rozhodčí 

Zobrazení seznamu kontaktů 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 
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Prohlíţení diskuze Zobrazení záznamu diskuze 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

Přispívání do diskuze Vloţení záznamu do diskuze 

Nepřihlášený uţivatel, hráč, 

kapitán, rozhodčí, 

administrátor 

 

Přihlášený uţivatel – Kapitán, Administrátor 

Událost Reakce Aktér 

Vloţení hráče na soupisku 

druţstva 

Vloţení hráče na soupisku 

druţstva 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 

Vymazání hráče ze soupisky 

druţstva 

Vymazání hráče ze soupisky 

druţstva ze systému 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 

Vloţení fotografie jednotlivým 

hráčům druţstva 

Vloţení fotografie jednotlivým 

hráčům druţstva do systému 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 

Vloţení fotografie druţstva 
Vloţení fotografie druţstva do 

systému 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 

Vloţení popisu, historie 

druţstva 

Vloţení popisu, historie 

druţstva do systému 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 

Vloţení popisu konkrétního 

hráče druţstva 

Vloţení popisu konkrétnímu 

hráči druţstva do systému 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 

Vloţení fotografie do 

fotogalerie druţstva 

Vloţení fotografie do 

fotogalerie druţstva v systému 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 

Vloţení hodnocení 

konkrétnímu druţstvu, se 

kterým druţstvo hrálo zápas 

Vloţení hodnocení konkrétního 

druţstva do systému 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 

Vloţení hodnocení rozhodčího, 

který kapitánovo druţstvo 

pískal 

Vloţení hodnocení ke 

konkrétnímu rozhodčímu u 

konkrétního zápasu (hracího 

dne) do systému 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 

Vloţení příspěvku do diskuze 

druţstva 

Vloţení příspěvku na „zeď“ 

druţstva 

Kapitán druţstva, 

Administrátor 
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Přihlášený uţivatel – Rozhodčí, Administrátor 

Událost Reakce Aktér 

Ohodnocení konkrétního 

druţstva, kterému rozhodčí 

pískal zápas 

Vloţení hodnocení druţstva 

rozhodčím do systému 
Rozhodčí, administrátor 

Vloţení fotografie rozhodčího 
Vloţení fotografie rozhodčího 

do systému 
Rozhodčí, administrátor 

 

Přihlášený uţivatel - Administrátor 

Událost Reakce Aktér 

Přidání nového rozhodčího vloţení rozhodčího do IS Administrátor 

Přidání nového druţstva 
vloţení druţstva a přiřazení do 

soutěţe v systému 
Administrátor 

Přidání kapitána ke druţstvu vloţení kapitána do systému Administrátor 

Přidání nové soutěţe vloţení soutěţe do systému Administrátor 

Přidání nového turnaje vloţení turnaje do systému Administrátor 

Editace/mazání rozhodčích editace/mazání rozhodčích v IS Administrátor 

Editace/mazání druţstev editace/mazání druţstev v IS Administrátor 

Editace/mazání kapitánů editace/mazání kapitánů v IS Administrátor 

Editace/mazání soutěţí editace/mazání soutěţí v IS Administrátor 

Editace/mazání turnajů editace/mazání turnajů v IS Administrator 

Přidání (vygenerování) rozpisu 

zápasů na jednotlivé dny 

turnaje/soutěţe 

vloţení (vygenerování) herních 

rozpisů na jednotlivé dny do 

systému 

Administrátor 

Vloţení výsledků zápasů z 

hracího dne do systému 

Vloţení výsledků zápasů z 

hracího dne do systému 
Administrátor 

Vloţení novinek na titulní 

stranu 

Vloţení novinky na titulní 

stranu 
Administrátor 
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7.1.4 Kontextový diagram 

7.2 Datová část 

7.2.1 Lineární zápis entit 

Action (id_action, action_name, parentID, url) 

Aliases (id, id_league, id_team, id_alias) 

Comments (id_comment, id_team, id_commentator, name, email, commentary, added_date) 

Evaluation (id_evaluation, id_evaluator, id_evaluated_user, id_evaluated_team, id_match, 

evaluation, eval_score) 

Game_Day (id_game_day, id_league, date, place) 

League (id_league, type, max_points_per_set, name, added_date, id_tournament) 

Match (id_match, id_game_day, time, place, id_team_1, id_team_2, id_referee, 

team_1_points_1_set, team_1_points_2_set, team_1_points_3_set, team_2_points_1_set, 

team_2_points_2_set, team_2_points_3_set, winning_sets_team_1, winning_sets_team_2, 

match_postponed, date_postponement, date_replacement, team_1_points, team_2_points) 

News (id_news, added_date, event_date, event_name, event_desc, responsible_person) 

Pavouk (id_pavouk, id_league, id_match, vstup_tym1, vstup_tym2, vyherce, proherce, cislo, 

cislo_parent, cislo_child1, cislo_child2, team_1_points_1_set, team_1_points_2_set, 

team_1_points_3_set, team_2_points_1_set, team_2_points_2_set, team_2_points_3_set, 

winning_sets_team_1, winning_sets_team_2) 

Photo (id_photo, id_user, id_team, id_inserting_user, added_date, file_path, photo_desc, 

id_photo_gallery, file_min_path) 

Photo_Gallery (id_photo_gallery, id_team, private_level, gallery_desc, name, added_date) 

Obrázek 44: Kontextový diagram 
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Role (id_role, role_name, role_desc) 

Role_Action (id_action, id_role) 

Scores (id_score, id_team, id_league, total, win, win_tibreak, loose_tibreak, loose, contum, 

total_sets_win, total_sets_lost, total_sets_avg, total_balls_win, total_balls_lost, total_balls_avg, 

total_points) 

Team (id_team, id_captain, id_tournament, team_name, team_desc, link, logo_path) 

Team_Tournament (id_team, id_tournament) 

Tournament (id_tournament, name, place, phone_organizer, mail_organizer, 

tournament_conditions_desc, year, is_ovl, responsible_person, day, description, input_cash) 

User (id_user, name, surname, street, house_number, city, zip_code, phone, mail, sex, birth_date, 

is_registered, type_of_registered_competition, added_date, login, password, salt, id_inserting_user, 

id_role, id_team, is_active, nick) 

 

7.2.2 Vztahy mezi entitami 

ACTION_ROLE_ACTION (Action, Role_Action) 

ALIASES_LEAGUE (Aliases, League) 

ALIASES_TEAM (Aliases, Team) 

COMMENTS_USER (Comments, User) 

EVALUATION_USER (Evaluation, User) 

EVALUATION_MATCH (Evaluation, Match) 

GAME_DAY_LEAGUE (Game_Day, League) 

GAME_DAY_MATCH (Game_Day, Match) 

LEAGUE_TOURNAMENT (League, Tournament) 

PHOTO_USER (Photo, User) 

PHOTO_GALLERY (Photo_Gallery, Team) 

ROLE_ACTION_ROLE (Role_Action, Role) 

SCORES_TEAM (Scores, Team) 

SCORES_LEAGUE (Scores, League) 

TEAM_USER (Team, User) 

TEAM_TOURNAMENT (Team, Tournament) 

7.2.3 Datový slovník 

Viz Příloha B – datový slovník 
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7.2.4 ER diagram  

Obrázek 45: ER diagram, pro detailnější pohled přiloţen na CD 
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8 Implementace 

Zdrojové kódy samotného projektu jsou obsaţeny na přiloţeném CD. Zde se nachází 

programátorská příručka s podrobným výpisem programového vybavení. Dále je programátorská 

příručka realizována formou komentáře zdrojového kódu. 

Přiloţené CD rovněţ obsahuje SQL script pro vytvoření databáze. Součástí scriptu je naplnění 

tabulek databáze testovacími daty pro základní chod aplikace (účet administrátora, seznam 

přístupových práv, defaultní herní rozpis apod.). 

8.1 Použité technologie 

ASP.NET 

Systém je dle návrhu implementován v technologii ASP (Active Server Pages) ve spojení 

s .NET frameworkem 4, určeným pro implementaci v Microsoft Windows. 

 

Jazyk C# 

Celé řešení je naprogramováno v jazyce C#, který se při pouţití s .NET frameworkem jeví 

jako nejlepší volba. Taktéţ samotná základna podpory MSDN (Microsoft Development, 

Subscriptions, Resources and More), její snadnost a efektivnost pouţití je obrovská. 

 

Databáze MS SQL 2008 

Pro databázi bylo uţito taktéţ produktu Microsoftu, konkrétně Microsoft SQL server 2008 

spolu s MS SQL Management Studiem. 

 

jQuery 

V rámci informačního systému jsou některé prvky realizovány pomocí jQuery, např. kalendáře 

pro výběr dat či fotogalerie jednotlivých druţstev pro plynulý přechod mezi fotografiemi. 

 

8.2 Design stránek 

Pro formátování vzhledu pouţívá aplikace kaskádové styly CSS 2.0. Správnost zobrazení byla 

testována v prostředí Windows 7 (s výchozími fonty) na prohlíţečích Microsoft Internet Explorer v. 8 

a v. 9, Mozilla Firefox v. 3.6 a v. 4, Opera v. 10 a Google Chrome v. 10. 
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Obrázek 46: Design titulní stránky 
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Obrázek 47: Design stránky druţstva 
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8.3 Návrh implementace 

V návrhu implementace jsou rozebrány nejdůleţitější části samotné implementace. Je zde 

demonstrována práce s IS, konkrétněji vloţení kapitána a druţstva, dále extrakce a identifikace 

obličejů z fotografií, herní systémy a s nimi spojené nastavení parametrů, jako například maximální 

počet bodů dosaţených v setu, počet setů, celkové hodnocení soutěţe a přenositelnost výsledků z ligy 

do pavouka a naopak. 

8.3.1 Vložení kapitána 

Probíhá skrze dialogové okno v prohlíţeči vyplněním adekvátních hodnot do předem 

stanovených textových polí. Toto vloţení provádí administrátor. Je nezbytné pro následné vloţení 

druţstva a jeho přiřazení do ligy či pavouka. 

Minispecifikace: 

1. Uţivatel Administrátor klikne na odkaz pro vloţení uţivatele v menu vlevo 

2. Zobraz dialog pro vloţení nového hráče 

3. Načti všechny role z databáze z tabulky „Role“ do pole pom_role_pole 

4. Naplň dropdown list rolí hodnotami z pole pom_role_pole 

5. Naplň dropdown list pohlaví hodnotami „Muţ“, „Ţena“ 

6. Uţivatel Administrátor vyplní pole Přezdívka, Jméno, Příjmení, Ulice, Číslo popisné, 

Město, PSČ, Telefon, E-mail, Datum narození, Je-li hráč registrován, Typ soutěţe, kterou 

jako registrovaný hraje, Heslo kapitána, Kontrola hesla, Je-li uţivatel aktivní, tzn., jestli se 

můţe přihlašovat 

7. Uţivatel Administrátor zvolí v dropdown listu obsahujícím pohlaví „Muţ“, je-li kapitán 

muţem, nebo „Ţena“, jedná-li se o kapitánku. 

8. Uţivatel Administrátor zvolí v kalendáři datum narození kapitána 

9. Uţivatel Administrátor zvolí v dropdown listu obsahujícím role uţivatelů roli „Kapitán“ 

10. Uţivatel Administrátor stiskne tlačítko „Uloţ“ 

11. Pokud Administrátor nevyplnil některé pole 

a. Zobraz varovnou hlášku 

b. Jdi na krok 6 

12. Pokud Administrátor nezadal stejné heslo 

a. Zobraz varovnou hlášku 

b. Jdi na krok 6 

13. Jinak vytvoř objekt Uzivatel 
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14. Uloţ do Uzivatel pprezdivka, pjmeno, pprijmeni, pulice, pcislo_popisne, pmesto, ppsc, 

ptelefon, pemail, pdatum_narozeni, pregistrovan, ptyp_souteze, pheslo, pkontrola_hesla, 

paktivni, ppohlavi, pdatum_narozeni, prole, pdatum_vlozeni 

15. Vygeneruj salt řetězec pro zesílení hesla a uloţ jej do psalt 

16. Spoj řetězec zadaného hesla spolu se salt řetězcem 

17. Vytvoř hash hesla a uloţ jej do phash 

18. Uloţ do Kapitan psalt a pheslo 

19. Uloţ do databáze do tabulky User objekt Kapitan 

20. Zobraz seznam všech kapitánů  

Obrázek 48: Stránka vloţení uţivatele 
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8.3.2 Vložení družstva a přiřazení do ligy 

Probíhá skrze dialogové okno v prohlíţeči vyplněním adekvátních hodnot do předem 

stanovených textových polí. Toto vloţení provádí administrátor. Je nezbytné pro následné přiřazení 

druţstev do ligy či pavouka. 

Minispecifikace 

1. Uţivatel Administrátor klikne na odkaz pro vloţení druţstva v menu vlevo 

2. Zobraz dialog pro vloţení nového druţstva 

3. Načti všechny uţivatele z databáze z tabulky „User“, kteří mají přiřazenu roli kapitána 

4. Uloţ výsledek kroku 3 do pole pom_kapitani_pole 

5. Načti všechny turnaje z databáze z tabulky „Tournament“, které mají příznak „is_ovl“ 

6. Uloţ výsledek kroku 5 do pole pom_turnaje_pole 

7. Naplň dropdown list kapitánů hodnotami z pole pom_kapitani_pole 

8. Naplň dropdown list turnajů hodnotami z pole pom_turnaje_pole 

9. Uţivatel Administrátor vyplní pole Název, Popis a WWW 

10. Uţivatel Administrátor zvolí v dropdown listu obsahujícím kapitány kapitána vkládaného 

druţstva 

11. Uţivatel Administrátor zvolí v dropdown listu obsahujícím turnaje daný turnaj, který bude 

druţstvo hrát 

12. Uţivatel Administrátor stiskne tlačítko „Uloţ“ 

13. Pokud Administrátor nevyplnil některé pole 

a. Zobraz varovnou hlášku 

b. Jdi na krok 9 

14. Jinak vytvoř objekt Druzstvo 

15. Uloţ do Druzstvo pnazev, ppopis, pid_kapitan, pid_turnaj 

16. Uloţ do databáze do tabulky Team objekt Druzstvo 
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Obrázek 49: Vloţení druţstva a přiřazení do soutěţe 
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8.4 Implementace rozpoznání obličeje 

Nejpodstatnější částí implementace IS je funkce rozpoznání obličejů na fotografiích 

a následné určení identity těchto obličejů, tzn. určení identity hráče s daným obličejem a jeho 

příslušnosti k určitému druţstvu hrajícímu určitou ligu. Jak bylo zmíněno v kapitole 2.3, jedná se 

o jeden z moţných mechanismů ověření identity hrajícího hráče, zdali je vůbec způsobilý danou 

soutěţ hrát. 

Postup nutný pro získání obličejů se skládá z několika stěţejních kroků. Nejprve je třeba 

utvořit mnoţinu fotografií hráčů jednotlivých druţstev. Postup je následující: 

1. Uţivatel kapitán nahraje do systému fotografii druţstva, na které se nacházejí obličeje 

hráčů druţstva (Obrázek 50). 

2. Proběhne detekce a extrakce obličejů hráčů a jejich následné uloţení do systému 

(Obrázek 51). 

3. Zobrazí se seznam obličejů spolu s dropdown listy obsahujícími jména všech hráčů 

druţstva (Obrázek 55). 

4. Uţivatel kapitán přiřadí pomocí výběru z dropdown listu jednotlivým obličejům 

jména hráčů (identifikuje je), kterým tyto obličeje patří (Obrázek 52). 

5. Proběhne svázání obličejů se jmény hráčů druţstva. 

  

Obrázek 50: Fotka se všemi hráči druţstva, zdroj www.volejbalbrusperk.cz 
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Výše popsaný postup lze opakovat v rámci druţstva vícekrát. Čím více obličejů budou v rámci 

systému jednotliví hráči mít, tím přesnější bude jejich identifikace. Postup je zobrazen na diagramu 

(Obrázek 53).  

Poté, co je takto vytvořena mnoţina obličejů všech hráčů všech druţstev, můţe administrátor 

identifikovat jednotlivé hráče (Obrázek 56). Celý postup identifikace lze popsat následujícími kroky: 

1. Administrátor vyfotí obličej hráče, u kterého je třeba zjistit jeho totoţnost, resp. 

příslušnost k danému druţstvu. 

2. Administrátor nahraje fotografii do systému. 

3. Systém provede detekci a extrakci obličeje. 

4. Systém pouţije metodu PCA pro identifikaci obličeje vloţeného administrátorem, kde 

trénovací mnoţina jsou obličeje hráčů všech druţstev napříč OVL. 

5. Systém  

a. při shodě zobrazí obličeje se jmény a příslušností ke druţstvu 

b. při nenalezení nezobrazí ţáden obličej se jménem a příslušností ke druţstvu 

Postup je zobrazen na následujícím diagramu (Obrázek 54). 

Cílem této implementace nebylo identifikovat objekt (hráče) na fotografii vůči databázi 

v poměru 1:1, tudíţ vrácení stoprocentní shody, a to z důvodu v mnoha případech nekvalitního vstupu 

v podobě obličejů extrahovaných ze společných fotografií (rozdílné pozadí, natočení obličeje, rozdílné 

Obrázek 51: Obličeje nalezené ve vstupní fotce, zvýrazněné pomocí rámečků 
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světelné podmínky apod.). Taktéţ rozpoznávací algoritmus je přesnější tím více, čím více fotografií 

jednoho člověka obdrţí (lépe se natrénuje rozpoznání). Bohuţel tohoto předpokladu nelze reálně 

v rámci takovéto soutěţe dosáhnout. 

Proto identifikace obličeje vrací jako výsledek mnoţinu nejpodobnějších obličejů uloţených 

v IS spolu se jmény a názvy druţstev, ke kterým daní hráči náleţí (Obrázek 55). Administrátor, 

nejčastěji pořadatel dané soutěţe, který je přítomen v tělocvičně, provede tzv. druhotnou identifikaci, 

a  to na základě porovnání pohledem vloţené fotografie hráče spolu s mnoţinou hráčů, které vrátil IS 

jako nejbliţší shodu (Obrázek 55).  

 

 

 

Obrázek 52: Stránka přiřazení jmen hráčů k jednotlivým obličejům 
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Obrázek 55: Design stránky pro identifikaci nahraného obličeje 
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8.4.1 Nastavení parametrů soutěže 

Velmi podstatnou částí je také nastavování parametrů soutěţe. Na mnoha turnajích 

pořádaných amatérskými spolky se častokrát hraje podle mírně odlišných pravidel, neţ například 

ve volejbalové lize. Je to z důvodu nutnosti zhuštění rozpisů a z toho plynoucí herní doby na jeden 

zápas, a také z důvodu zrychlení hry. Dle počtu druţstev a volných kurtů se dodrţuje buď standardní 

nastavení počtu bodů nutných k dosaţení výhry v setu, nebo se tento počet mění. V základu se hraje na 

25 bodů v jednom setu s tím, ţe druţstvo musí vyhrát o 2 a více bodů. Taktéţ počet setů je rozdílný. 

Pravidla určují nutnost vyhrát 3 sety. Na to ovšem většinou není čas, tudíţ se nastavuje často počet 

setů na 2 vítězné, v základních částech na 2 hrané sety, kdy se dále započítává také poměr setů 

a poměr míčů. 

Pro implementaci se tedy počítá s moţností nastavení počtu bodů a setů pro jednotlivé ligy 

a pavouky. Hodnota bodů pro základní část se vybírá z mnoţiny obsahující 15, 20 nebo 25 míčů. Také 

je důleţité stanovit pravidla, kdy dané druţstvo vyhraje. Výhra se řídí buďto klasicky výhrou v daném 

setu s rozdílem 2 a více bodů, nebo například pevně stanoveným počtem 25 bodů s tím, ţe první, kdo 

dosáhne 25 bodů, vyhrává. 

8.4.2 Kontrola počtu dosažených bodů 

Nedílnou součástí implementace je také kontrola, zdali uţivatel vkládá adekvátní parametry 

shodující se s parametry nastavenými na začátku soutěţe. Konkrétně se jedná o adekvátnost 

vkládaných bodů, kdy je třeba kontrolovat jejich hodnoty a v případě překlepu na ně upozornit.  

Uţivatel Administrátor klikne na odkaz vlevo v menu „Vloţit výsledky“. Následně vybere 

konkrétní turnaj, konkrétní hrací část turnaje a konkrétní hrací den dané části (Obrázek 56). 

Obrázek 56: Vybrání hracího dne pro zobrazení zápasů v daný den 
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Uţivateli se zobrazí seznam zápasů mezi jednotlivými druţstvy v daný hrací den, také skóre 

jednotlivých setů a poměr setů (Obrázek 57). V případě, ţe nebylo skóre ještě vloţeno, jsou u všech 

výsledků uvedeny nuly. Uţivatel Administrátor má moţnost kliknout na odkaz „Editovat“ 

u kteréhokoli ze zápasů a výsledné skóre upravit. Také je schopen přiřadit jednotlivým zápasům 

konkrétního rozhodčího, který daný zápas pískal. Díky tomuto přiřazení dostane konkrétní rozhodčí 

moţnost dané druţstvo hodnotit na stupnici od 1 do 5 a přidat ke druţstvu komentář (Obrázek 58). 

Obrázek 57: Zobrazení seznamu zápasů, které proběhly v daný hrací den 



73 

 

8.4.3 Přenositelnost výsledků mezi ligami a nasazování družstev 

Podstatnou součástí hladkého průběhu turnaje je také přenositelnost výsledků mezi 

jednotlivými ligami či pavouky. Po skončení hrací části dané ligy či pavouka nám, na základě určení 

výsledného skóre (popsáno v další kapitole), zůstane seznam obsahující všechna druţstva, který je 

seřazen sestupně podle počtu dosaţených bodů. 

Převod z takovéhoto seznamu do pavouka nespočívá pouze v obyčejném přepisu seznamu 

druţstev do startovních pozic pavouka (Obrázek 59). Tento způsob přepisu je naprosto neadekvátní. 

Obrázek 58: Vkládání skóre pro daný zápas, výběr rozhodčího, který zápas pískal 

Obrázek 59: Špatné nasazení druţstev do pavouka 
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Systém pavouk je v této implementaci plněn mnohem rafinovanějším způsobem, a to 

z důvodu, ţe je potřeba stále dodrţet jistou atraktivitu soutěţe. Pro příklad lze uvést soutěţ, kde jsou 

dva jasní favorité, u kterých se předpokládá setkání ve finále. Pokud by se plnil systém pavouk 

z výsledného seznamu druţstev podle skóre, znamenalo by to setkání dvou nejlepších druţstev hned 

v prvním zápase, coţ by ubralo celé soutěţi na atraktivitě a hlavně by to bylo z jistého pohledu vůči 

těmto dvěma druţstvům taktéţ nefér. Jestli skončili na prvním a druhém místě v první části, prohra 

hned na začátku by pro slabší druţstvo znamenala sestup ve výsledném pořadí o více příček 

a umístění, které by neodpovídalo výkonnosti daného druţstva. Také pro samotné favority by následný 

postup přes slabší druţstva znamenal ztrátu motivace a celého vyvrcholení soutěţe. Z tohoto důvodu 

se systém pavouk nasazuje kříţením, aby dále postupovala rovnoměrně ta nejsilnější druţstva a setkala 

se v samotném konci. Princip nasazování je demonstrován pro 8 druţstev (Obrázek 60). 

Opačným případem nasazování zápasů je přechod z pavouka do ligy. Tento postup je 

jednodušší, jelikoţ se většinou v lize hraje stylem „kaţdý s kaţdým“, díky čemuţ se neřeší, které 

druţstvo bude hrát zápas se kterým. Častokrát se pouţívá, jinak by předchozí systém pavouk neměl 

smysl, zvýhodňování druţstev na prvních příčkách. A to stylem přičtení 3 bodů prvnímu druţstvu, 

2 bodů druhému a 1 bodu třetímu druţstvu. 

8.4.4 Určení výsledného pořadí 

Jednou z nejpodstatnějších věcí v jakémkoli turnaji je konečné určování výsledků a pořadí. 

Stává se totiţ, ţe při špatně definovaném rozhodování sporných situací se začnou druţstva hádat, 

přetahovat o to, kdo měl postoupit, a celkově se pak nálada na turnaji změní z přátelské na nevraţivou. 

A to hlavně vůči pořadatelům. 

  

Obrázek 60: Korektní nasazení druţstev do pavouka 
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Obecně lze určovat výsledné skóre ve volejbale podle: 

 skóre (bodů), 

 setů, popř. poměru setů, 

 počtu vyhraných míčů, popř. poměru míčů, 

 při remíze dvou druţstev rozhoduje často ještě jeden zkrácený vzájemný zápas nebo los. 

 

Systém určování pořadí implementovaný v této práci je kombinací všech výše zmíněných. Je 

to z toho důvodu, aby se zamezilo všem moţným spekulantům a kalkulátorům, kterých je OVL plná. 

Výsledné určení pořadí lze popsat minispecifikací určení konečného pořadí druţstev. 

Minispecifikace 

1. Načti z databáze z tabulky „Score“ všechny záznamy pro daný turnaj. 

2. Svaţ načtené záznamy s tabulkou „Team“ přes id_team. 

3. Seřaď záznamy podle celkového počtu bodů sestupně. 

4. Projdi záznamy a porovnej celkové body druţstev mezi sebou. 

5. Pokud některé druţstva mají stejný počet bodů: 

a. Seřaď tyto záznamy podle poměru setů sestupně. 

b. Projdi tyto záznamy a porovnej celkový poměr setů druţstev mezi sebou. 

c. Pokud některé druţstva mají stejný poměr setů: 

i. Seřaď tyto záznamy sestupně podle poměru setů. 

ii. Projdi tyto záznamy a porovnej celkový poměr míčů druţstev mezi sebou. 

iii. Pokud některé druţstva mají stejný poměr míčů: 

1. Uţivatel Administrátor (Pořadatel) určí, zda se bude:hrát 

rozhodující zápas, nebo proběhne los. 

6. Zobraz záznamy coby seznam výsledků (Obrázek 61). 
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Obrázek 61: Konečné pořadí a výsledky turnaje OVL 



77 

 

9 Zhodnocení 

Pronikání informačních technologií do všech odvětví lidské činnosti a čím dál více do našich 

běţných ţivotů se stalo nedílnou součástí dnešního světa. Sociální sítě dnes hrají prim a vyplňování 

volného času surfováním po internetu spolu se zábavou v podobě mobilních technologií dnes patří 

pomalu ke společenské prestiţi. Člověk, který dnes neţije druhý virtuální ţivot na sociálních sítích, je 

v okolí ostatních značně handicapován. Lidé si zvykli svěřovat veškeré své soukromí počítačům, 

mnohdy nevědouc, co se za tímto svěřením skrývá. Obrovská většina uţivatelů nebere v potaz moţná 

rizika, která spolu s tímto chováním neustále visí nad hlavami neobezřetných uţivatelů. Připomeňme 

úniky dat obsahujících citlivé údaje uţivatelů a jejich následné zneuţití. 

Nutnost bezpečnosti dosáhla díky tomuto rozmachu nebývalých rozměrů. V této 

technologické době se mít robustní heslo ke všem moţným účtům stalo ne doporučením, jak tomu 

bylo v raných dobách internetu, ale pravidlem a nutností. Identita uţivatele na internetu (a mimo něj) 

je to nejcennější, co uţivatel má. 

Stejně jako nutnost větší informovanosti uţivatelů roste i nutnost aplikace robustnějších 

a odolnějších bezpečnostních mechanismů pro přihlašování do informačních systémů. V kontextu 

internetu lze chápat jako informační systém téměř kaţdou stránku, na kterou se uţivatel můţe přihlásit 

a provádět na ní jisté úkony. Jako příklad je opět uveden facebook a jiné sociální sítě.  

Díky pokroku informačních technologií se ovšem moţnost přihlašování do systémů nemusí 

rovnat zadání sekvence znaků skrze klávesnici coby hesla. Nárůst početního výkonu a rozvoj mnoha 

odvětví lidské činnosti převedl do reality to, co bylo před 20 lety pouhou fikcí. Díky tomuto pokroku 

lze provádět přihlašování do systému například pomocí otisku prstu nebo rozpoznání obličeje. 

9.1 Budoucí cíle práce 

Pokračování práce vidím v moţnosti rozšiřitelnosti IS nejen pro volejbalové soutěţe, ale také 

pro jiné sporty, např. fotbal, florbal, badminton atd. Existuje mnoho amatérských lig, které hrají 

nejenom volejbal a které by chtěly dát své soutěţi trochu profesionálního nádechu. Jednou z moţností 

je efektivní, rychlá prezentace soutěţe, pohodlný přístup k informacím a dobrá dostupnost výsledků. 

Za další metu, která by mohla být pokračováním práce, povaţuji rozšíření IS a jeho přiblíţení se 

sociálním sítím, které jsou dnes neoddiskutovatelným fenoménem hýbajícím světem. Moţnost 

komentovat, sdílet a prezentovat obsah je jednou z cest, jak dosáhnout vyšší popularity a sledovanosti 

sportu. 
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10 Závěr 

Tato diplomová práce se skládala ze dvou částí. První část si kladla za cíle jednak seznámení 

se s herní problematikou a organizací volejbalových soutěţí a jejich implementací v rámci IS pro 

volejbalové soutěţe, ale také popisovala problematiku nekorektnosti chování hráčů jednotlivých 

druţstev. Tento problém vyústil ve druhou část práce. Ta obsahovala seznámení se s moţnými 

identifikačními metodami zaloţenými na biometrii a legislativou řešící moţnosti uchování osobních 

údajů. Cílem druhé části práce byla implementace biometrické identifikace osob v rámci IS. 

Konkrétně se jednalo o identifikaci na základě rozpoznání lidského obličeje na fotografii. 

Cílů práce bylo dosaţeno a IS volejbalových soutěţí spolu s biometrickou identifikací osob na 

základě rozpoznání a identifikace obličeje byl naimplementován. 

Díky této práci jsem si vyzkoušel, jak důleţité je postupovat v souladu s ţivotním procesem 

softwarového díla. Jak důleţitá je prvotní analýza, ale také znalost moţností technologií, které 

vyuţívám. Věnování více času přípravě a seznámení se s daným problémem do hloubky mnohdy 

ušetří drahocenný čas a přepisování mnoho řádků kódu. 
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Přílohy 

A. Obsah CD 

 Sloţka OVL_IS obsahující project solution pro Visual Studio 

 SQL skript pro vytvoření databáze a naplnění testovacími daty 

 Text diplomové práce ve formátu pdf 

 Přihlašovací údaje do systému 

 Testovací obličej pro rozpoznání 
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B. Datový slovník 
 

Action 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_action int  PK ne ano autoincrement  

action_name varchar  ne ne ne  název akce 

parentID int  ne ne ne  rodič 

url varchar  ne ne ne  url adresa 

 

Aliases 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id int  PK ne ano autoincrement  

id_league int  FK ne ne  id ligy 

id_team int  FK ne ne  id druţstva 

id_alias int  ne ne ne  id aliasu 

 

Comments 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_comment int  PK ne ano   

id_team int  ne ano ne  id druţstva 

id_commentator int  FK ne ne  id 

komentujícího 

name varchar  ne ano ne  jméno 

email varchar  ne ano ne  email 

added_date DateTime  ne ano ne  datum vloţení 

commentary varchar  ne ano ne  komentář 

 

Evaluation 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_evaluation int  PK ne ano autoincrement  

id_evaluator int  FK ne ne  id 

hodnotícího 

id_evaluatee int  FK ne ne  id 

hodnoceného 

id_evaluated_team int  ne ne ne  id 

hodnoceného 

druţstva 

id_match int  FK ne ne   

eval_score int 1 ne ne ne  1 – 5 

1 – nejhorší, 

5 – nejlepší 
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evaluation varchar  ne ano ne  komentář 

 

Game_Day 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_game_day int  PK ne ano autoincrement  

id_league int  FK ne ano   

date Datetime  ne ne ne  Datum 

hracího 

dne 

place varchar  ne ne ne  místo 

 

League 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_league int  PK ne ano autoincrement  

id_tournament int  FK ne ne  id turnaje 

type int  FK ne ne  pavouk, 

liga 

max_points_per_set Datetime  ne ne ne  max. počet 

bodů 

v hrací 

části 

name varchar  ne ne ne  název 

added_date Datetime  ne ne ne  datum 

vloţení 

 

Match 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_match int  PK ne ano autoincrement id zápasu 

id_game_day int  FK ne ano  id hracího 

dne 

time Time  ne ne ne  čas 

place varchar  ne ne ne  kurt č.1, 2, 

3, atp. 

id_team_1 int  FK ne ne  id druţstva 

id_team_2 int  FK ne ne  id druţstva 

id_referee int  FK ano ne  id 

rozhodčího 

team_1_points_1_set int  ne ano ne  body 1. 

druţstvo 1. 

set 

team_1_points_2_set  int  ne ano ne  body 1. 

druţstvo 2. 

set 
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team_1_points_3_set int  ne ano ne  body 1. 

druţstvo 3. 

set 

team_2_points_1_set int  ne ano ne  body 2. 

druţstvo 1. 

set 

team_2_points_2_set int  ne ano ne  body 2. 

druţstvo 2. 

set 

team_2_points_3_set int  ne ano ne  body 2. 

druţstvo 3. 

set 

winning_sets_team_1 int  ne ano ne  vyhrané 

sety 1. 

druţstvo 

winning_sets_team_2 int  ne ano ne  vyhrané 

sety 2. 

druţstvo 

match_postponed int  ne ano ne  0 – 

neodloţen 

1 – 

odloţen 

datum_postponement DateTime  ne ano ne  datum 

odloţení 

datum_replacement DateTime  ne ano ne  datum 

náhrady 

team_1_points int  ne ano ne  body 1. 

druţstvo 

team_2_points int  ne ano ne  body 2. 

druţstvo 

 

News 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_news int  PK ne ano  id novinky 

added_date DateTime  ne ne ne  datum 

vloţení 

event_date DateTime  ne ne ne  datum 

události 

event_name varchar  ne ne ne  název 

event_desc varchar  ne ano ne  popis 

responsible_person varchar  ne ne ne  zodpovědná 

osoba 
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Pavouk 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_pavouk int  PK ne ano autoincrement id pavouka 

id_league int  FK ne ano  id ligy 

id_match int  ne ano ne  id zápasu 

vstup_tym_1 int  FK ano ne  1. druţstvo 

vstup_tym_2 int  FK ano ne  2. druţstvo 

vyherce int  ne ano ne  výherce 

proherce int  ne ano ne  proherce 

cislo int  ne ne ne  číslo 

cislo_parent int  ne ano ne  číslo 

rodiče 

cislo_child1 int  ne ano ne  číslo 1. 

potomka 

cislo_child2 int  ne ano ne  číslo 2. 

potomka 

team_1_points_1_set int  ne ano ne  body 1. 

druţstvo 1. 

set 

team_1_points_2_set  int  ne ano ne  body 1. 

druţstvo 2. 

set 

team_1_points_3_set int  ne ano ne  body 1. 

druţstvo 3. 

set 

team_2_points_1_set int  ne ano ne  body 2. 

druţstvo 1. 

set 

team_2_points_2_set int  ne ano ne  body 2. 

druţstvo 2. 

set 

team_2_points_3_set int  ne ano ne  body 2. 

druţstvo 3. 

set 

winning_sets_team_1 int  ne ano ne  vyhrané 

sety 1. 

druţstvo 

winning_sets_team_2 int  ne ano ne  vyhrané 

sety 2. 

druţstvo 

 

Photo 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 
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id_photo int  PK ne ano autoincrement  

id_user int  ne ne ne  id_hráče 

id_team int  ne ne ne  id druţstva 

id_inserting_user int  FK ne ne  id_kapitana, 

id_administratora 

added_date DateTime  ne ne ne  datum vloţení 

file_path varchar  ne ne ne  cesta k fotografii 

photo_desc varchar  ne ne ne  popis fotografie 

id_photo_gallery int  ne ne ne  id fotogalerie 

file_min_path varchar  ne ne ne  cesta k miniatuře 

 

Photogallery 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_photogallery int  PK ne ano autoincrement id 

fotogalerie 

id_team int  FK ne ano  id druţstva 

private_level int  ne ne ne  úroveň 

soukromí 

gallery_desc varchar  ne ne ne  popis 

galerie 

name varchar  ne ne ne  název 

added_date Datetime  ne ne ne  datum 

vloţení 

 

Role 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_role int  PK ne ano autoincrement  

role_name varchar  ne ne ne  Administrátor, 

Hráč, Kapitán, 

Rozhodčí 

role_desc varchar  ne ne ne  popis rolí 

 

Role_Akce 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_role int  PK, FK ne ano autoincrement id role 

id_action int  PK, FK ne ano  id akce 

 

Scores 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_score int  PK ne ano autoincrement id skóre 

id_team int  FK ne ano  id druţstva 

id_league int  FK ne ne  id ligy 
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total int  ne ne ne  celkový 

počet bodů 

win int  ne ne ne  vyhrané 

zápasy 

win_tibreak int  ne ne ne  vyhrané 

v tibreaku 

loose_tibreak int  ne ne ne  prograné 

v tibreaku 

loose int  ne ne ne  prohrané 

contum int  ne ne ne  kontumace 

total_sets_win int  ne ne ne  celkový 

počet 

vyhraných 

setů 

total_sets_lost int  ne ne ne  celkový 

počet 

prohraných 

setů 

total_sets_avg int  ne ne ne  poměr setů 

total_balls_win int  ne ne ne  celkový 

počet 

vyhraných 

míčů 

total_balls_lost int  ne ne ne  celkový 

počet 

prohraných 

míčů 

total_balls_avg int  ne ne ne  poměr 

míčů 

total_points int  ne ne ne  celkový 

počet bodů 

 

Team 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_team int  PK ne ano autoincrement id druţstva 

id_captain int  FK ne ano  id kapitána 

id_tournament int  ne ne ne  id turnaje 

team_name varchar  ne ne ne  název 

druţstva 

team_desc varchar  ne ne ne  popis 

link varchar  ne ne ne  url adresa 

logo_path varchar  ne ne ne  cesta k 

logu 
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Team_tournament 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_team int  PK ne ano autoincrement id druţstva 

id_tournament int  FK ne ano  id turnaje 

 

Turnaj 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_tournament int  PK ne ano autoin

creme

nt 

id turnaje 

name varchar  ne ne ano  název 

place varchar  ne ne ne  místo konání 

phone_organizer varchar  ne ne ne  telefon 

organizátora 

mail_organizer varchar  ne ne ne  mail 

organizátora 

tournament_conditions_de

sc 

varchar  ne ne ne  podmínky 

year varchar  ne ne ne  formát 

YYYY/YYY

Y 

is_ovl int  ne ne ne  je OVL 

turnaj? 

responsible_person varchar  ne ne ne  zodpovědná 

osoba 

day datetim

e 

 ne ne ne  den 

description varchar  ne ne ne  popis 

input_cash int  ne ne ne  startovné 

 

User 

Název Typ Délka Klíč NULL Index IO Poznámky 

id_user int  PK Ne Ano  id uţivatele 

name varchar  ne ne ne  jméno 

surname varchar  ne ne ne  příjmení 

street varchar  ne ano ne  ulice 

house_number varchar  ne ano ne  číslo domu 

city varchar  ne ano ne  město 

zip_code int  ne ano ne  PSČ 

phone int  ne ano ne  telefon 

mail varchar  ne ne ne  email 

(pouţit pro 
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login) 

sex varchar  ne ne ne  pohlaví 

birth_date Datetime  ne ne ne  datum 

narození 

is_registered int  ne ne ne  je 

registrován? 

type_of_registered_competition varchar  ne ano ne  typ soutěţe, 

kterou hraje 

(kraj, 

extraliga) 

added_date Datetime  ne ne ne  datum 

vloţení 

login varchar  ne ne ne  login 

password varchar  ne ne ne MD5 

hash 

heslo 

salt varchar  ne ne ne  bezpečnostní 

salt 

id_inserting_user int  FK ne ne  id 

vkládajícího 

uţivatele 

id_role int  FK ne ne  id role 

id_team int  FK ne ne  id druţstva 

is_active int  ne ne ne  0 – aktivni 

1 – neaktivni 

nick varchar  ne ne ne  přezdívka 

 

 


