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Předložená dizertační práce je cílena na aktuální oblast vědeckého výzkumu. Použité metody 
a postupy jsou na potřebné odborné úrovni, přístup je zcela původní. 

Dizertační práce má zadáním stanovenu řadu cílů, z nichž je jako hlavní uveden „podat 
ucelenou informaci o možnostech identifikace a autentizace pomocí biometrických metod 
v podnikové praxi elektronické komunikace.“ Domnívám se, že tento prvotní cíl byl nejen 
splněn, ale i doveden do podání relevantních důkazů o použitelnosti dynamického 
biometrického podpisu pro bezpečnou podnikovou praxi. 

Zvolené téma je mimořádně aktuální, v této oblasti dosud nebylo zpracováno dostatek 
vědeckých publikací. Autor využívá metody dotazníkového průzkumu a na zvolené analytické 
metody navazuje potřebnou syntézou. Práce obsahuje řadu nezbytných experimentů a měření. 

Vlastní text práce zabírá 181 stran bez příloh – podle mne je rozsah práce nadbytečný. První 
kapitola se nazývá „Pojmy, skratky a předpisy“, pojmy a zkratky sice obsahuje, předpisy jsou 
však na jiném místě práce – k nesouladu názvu a obsahu asi došlo v rámci proběhlých změn 
při zpracování práce – normy jsou až v podkapitole 3.6.5 (str. 60).  

S teoretickými východisky v kapitole 3. lze souhlasit a některá fakta z kapitoly 3.4 lze doplnit 
příklady z praxe – např. dochází k rozsáhlým únikům dat (hashů), viz např. případ Mall.cz 
z roku 2017. K tématu vlastní disertace bylo dle mého soudu vhodnější přistoupit dříve, než 
na straně 56 (podkapitola 3.6.4) a otázkou je, zda bylo nezbytné kapitolu 3 stylizovat tolik 
zeširoka – jinak řečeno nebylo nezbytné v práci tak rozvlekle loupat metaforickou cibuli 
z obr. 5.1. Naproti tomu kapitola 4. Ciele výskumné otázky a hypotézy dizertačněj práce je 
věcná a samý relevantní fakt – obsahuje zdůvodnění sedmi výzkumných otázek a s nimi 
souvisejících hypotéz. Kapitola 5 obsahuje systematicky uspořádané odpovědi na výzkumné 
otázky položené v kapitole 4. 

Dotazníkový průzkum popsaný v kapitole 5.6 Spoločenský a používateľský aspekt zahrnoval 
90 osob. Otázky průzkumu byly vhodně zvoleny až na „Je kybernetická bezpečnost 
důležitá?“, kterou beru vzhledem k okruhu tázaných jako cosi do počtu. Experiment popsaný 
v kapitole 5.71 mi přijde mnohem zajímavější a náročnější. Experiment byl použit na vzorku 
40 osob, použito bylo 10 přístrojů a každý účastník se 10x podepsal. Pro vyhodnocení 
výsledků byly použity vhodně vybrané testy a jejich výsledky byly podrobně rozebrány a 
diskutovány. Pokusu s falšováním podpisu se zúčastnilo 47 resp. 45 osob a výsledky testování 
prokázaly předpoklad o vysokém stupni odolnosti digitálního biometrického podpisu proti 
napodobení jinou osobou. Syntéza závěrů výzkumu v kapitole 5.10 shrnuje výhody a 
nevýhody metody, mě v práci chybí bližší vymezení a konkretizace vnitropodnikové 
komunikace, pro kterou chce dynamický biometrický podpis použít. 

Na některých místech práce jsou zbytečně velká slova, např. „ICT se stali základným 
kameňom…“ (str. 22). Na konci řádku by neměla být předložka. I ve slovenštině se používá 



desetinná čárka a ne tečka (např. str. 59). Při tak rozsáhlém textu je v práci překlepů a 
přebreptů minimum, ale jsou (např. „vylačněný dokument“ na str. 92 anebo „lukratívnější 
charakter na možné útoky“ na str. 98). Na str. 104 jsou odkazy na vzorec (7), měl by to však 
být odkaz na vzorec (8). Celkově je ale práce velmi pečlivě zpracována. 

Práce obsahuje 222 titulů v Seznamu použité literatury a při citacích dodržuje nezbytná etická 
pravidla. Při tak rozsáhlém díle je Harvardský systém přirozenou volbou (je jednou ze tří dle 
ČSN ISO 690 přípustných forem citací), ale ten není třeba mixovat s číselnou metodou. 

Seznam publikací v příloze VI práce je dostatečně obsáhlý, příspěvky byly předneseny na 
dostatečném počtu tuzemských i mezinárodních konferencí a vyšly i v zahraničních 
odborných časopisech. Za rok 2017 Ing. Hortai uvádí 8 titulů a za rok 2018 pouze jeden, 
určitě po odevzdání dizertační práce dále publikoval, prosím proto o aktualizaci Seznamu 
v rámci obhajoby. Dále by mě zajímalo, kterým směrem bude autor práce pokračovat ve svém 
výzkumu. 

 

Autor ve své práci prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru. Práce plně 
splňuje požadavky kladené na disertační práce v daném oboru. 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení doporučuji udělit 
Ing. et Ing. Františku Hortaiovi titul Ph.D. 

 

 

 

 

V Brně 1. února 2019 


