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Abstrakt: Hlavním tématem diplomové práce je generování náhodných dat z biometrických vzorků. 
Její součástí je studium biometrických charakteristik, náhodnosti generování náhodných dat vhodných 
pro kryptografii. Je zde rozebrána variabilita otisku prstu, oční duhovky, lidské tváře a hlasu. Praktická 
část je zaměřena na testování proměnlivosti 200 otisků stejného prstu pomocí tří faktorů:  
1) Souřadnice vrcholů všech otisků. Kvůli opakování souřadnic byla získaná entropie nízká. 2) 
Aproximace obsahu otisků prstů. Podařilo se nám ověřit různost obsahů, ovšem maximální dosažitelná 
entropie byla pouze okolo 15 bitů. 3) Zkreslení papilárních linií. Z pevného bodu (vrcholu) až po horní 
okraj otisku byly brány okénka obsahující část papilární linie. Pro každé okénko byl spočten průměrný 
fázový úhel gradientu vyjadřující změnu intenzity šedi mezi jednotlivými liniemi. Vektor fázových úhlů 
gradientů popisuje zkreslení papilárních linií. Maximální možná entropie těchto vektorů byla odhadnuta 
na 71,586 bitů. 
 
Matematická úroveň:  
�vynikající  �velmi dobrá  průměrná  �podprůměrná  �nevyhovující 
 
Grafická, jazyková a formální úroveň: 
vynikající  �velmi dobrá  �průměrná  �podprůměrná  �nevyhovující 
 
Výsledky: 
�originální �původní i převzaté netriviální kompilace �citované z literatury �opsané 
 
Použité metody: 
�nestandardní standardní �obojí 
 
Aplikovatelnost: 
�přínos pro teorii přínos pro praxi �přínos pro praxi i teorii �bez přínosu �nedovedu 
posoudit 
 
Věcné chyby: 
�téměř žádné �vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet méně 
podstatné �četné �závažné 
 
Tiskové chyby: 
téměř žádné �vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet �četné 
 
Celková úroveň práce: 
�vynikající  �velmi dobrá  průměrná  �podprůměrná  �nevyhovující 
 
Práci   doporučuji �nedoporučuji 
uznat jako diplomovou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 
 



Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta: 
 
Prvá část práce (kapitola 1 – 3) je netriviální a citlivou kompilací z mnoha zdrojů. Tato část je 
napsána velmi srozumitelně a čitelně. Z širokého spektra informací k dané problematice byly 
vybrány a sestaveny informace velmi vhodným způsobem. Autorka vysvětlila základní 
myšlenky s nadhledem a připravila pro další výzkum v práci velmi dobrý základ, který 
umožňuje hledat stanovený cíl, kterým je generování náhodných dat z biometrických vzorků. 
 
K tomuto si vybrala ze všech možných uvedených biometrických charakteristik variabilitu 
otisku prstů a v kapitole 4 se systematicky věnuje náhodnosti otisku prstů a možnému 
generování dat pro potřeby kryptografie z těchto otisků. Vrcholem této části a prakticky celé 
práce mělo být stanovení odhadu entropie. Ke stanovení entropie byly použity postupy a 
algoritmy uvedené v literatuře (např. segmentace otisku prstů a upravený segmentační 
algoritmus). Autorka i přes poměrnou komplikovanost metod opět prokázala porozumění 
problematice a vykonala řadu různých praktických výpočtů nad dvěma databázemi otisků. 
 
Závěr této části a celé práce uvádí jako nejvhodnější metodu zkreslení papilárních otisků , kde 
autorka vypočetla maximální dosažitelnou entropii na 71,586 bitů. Tento výpočet je uveden 
v kapitole 4.6..  Bez předpokladu nezávislosti jednotlivých vektorů však výsledek neplatí a 
uvedené vektory jsou zřejmě závislé. Tato chyba pak ovlivnila některá obecná tvrzení o 
možnosti využití biometrických vzorků pro náhodnost v kryptografii. 
 
Práci považuji z praktického hlediska za inovativní a zajímavou.  Na výsledky lze navázat a 
pokračovat ve výzkumu hledání dalších vhodných biometrických charakteristik a při odhadu 
entropie lze vycházet ze zde použitého přístupu. 
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