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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
 

Jméno studenta: Jakub Vlnatý 

Název bakalářské práce: Využití biometrie v praxi 
 

Cíl práce: Prokázat nedostatky běžně používaných biometrických metod. 

 

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. David Kubát, Ph.D., Ing.Paed.IGIP 
 
 
 

Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:  

Splnění cíle práce  X    

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu  X    

Hloubka provedené analýzy X    

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X    

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X    

Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady X    

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce  X    

Formulování vlastních názorů studenta X    

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)  X   

Stylistická úroveň práce  X   

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací  X    

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X    

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1. Jakou formu biometrické identifikace považujete za optimální z hlediska nákladů i 

bezpečnosti? 

 
2. Pokuste se zformulovat ekonomický přínos práce. 
 
 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VÝBORNĚ                
 
 
Datum:  9. 1. 2019                                                                                                                                                                                             
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 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Autor v teoretické části práce seznamuje čtenáře s historií vývoje biometrických metod, jejich 

aktuální využitelností a plynule přechází do praktické části, kde popisuje výrobu falešných otisků 

prstů svépomocí, a tyto otisky dále testuje na třech zařízeních. Součástí praktické části práce je 

také prezentace výsledků průzkumu týkajícího se vnímání bezpečnosti. Celkově hodnotím práci 

jako povedenou – logicky členěnou a srozumitelnou. Cíl práce – ukázat nedostatky biometrie – byl 

splněn. 

Z formálního hlediska mohu vytknout zbytečné mezery mezi odstavci a místy špatný překlad do 

češtiny a také překlepy, které by pomohla odstranit automatická kontrola pravopisu. Kromě těchto 

výtek považuji práci za výbornou. Práce s literaturou je dobrá, a jelikož českých zdrojů je 

poskrovnu, nehodnotím práci s nimi negativně. O to více autor pracuje se zdroji zahraničními. 


