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Dizertační práce je zaměřená na problematiku dynamického biometrického podpisu jako 
efektivního nástroje pro vnitropodnikovou komunikaci. 
   
 
 

� Aktuálnost tématu disertační práce 

Předložená doktorská dizertační práce je velmi obsáhlá a zabývá se aktuální problematikou 
- dynamickým biometrickým podpisem. V práci je využito hypotéz a výzkumných otázek. 
Důležitost řešené problematiky spočívá v zabezpečení autentizace a identifikace 
přihlašování do systémů.  

 

 
� Splnění cílů disertační práce 

Cílem dizertační práce je návrh konceptu a testování metod autentizace pro bezpečnou 
autentizaci a efektivní vnitropodnikovou komunikaci. Pro tento účel je navržena 
technologie použití dynamického biometrického podpisu, která je v práci zkoumán. 
Základem výzkumu jsou výzkumné otázky, z kterých byly navrženy hypotézy. Byla 
navržená vhodná metodologie testování hypotéz. Uvedená metodologie je použita 
adekvátně a tvořivě. Lze konstatovat, že vytýčený cíl byl splněn.   

 
 
� Postup řešení problému, výsledky a přínos dizertační práce  

Práce je rozdělena do šesti kapitol s bohatým členěním, obsahuje úvod i závěr. Práce se dělí 
na logicky navazující části.  První kapitola sjednocuje hlavní pojmy. Druhá kapitola uvádí 
zdůvodnění a zaměření disertační práce. Třetí kapitola integruje sekundární výzkum na 
rozpoznání stavu vědeckého poznání dané problematiky. Čtvrtá kapitola definuje cíle, 
výzkumné otázky a hypotézy disertační práce. V páté kapitole je vyhodnocen jak 
sekundární, tak i primární výzkum, který shrnuje aspekty při implementaci samotného 
dynamického biometrického podpisu. Šestá kapitola shrnuje přínos disertační práce. Závěr 
sumarizuje dosažené výsledky. Literatura je uvedena v dostačujícím rozsahu. Při řešení 
problému bylo využito výzkumných otázek a hypotéz, které byly vyhodnoceny. Výsledky 
a přinos práce spočívá ve zjištění, že biometrický dynamický podpis je vhodný použít 
z pohledu kybernetické bezpečnosti.  
 



 
 
� Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru  

Vědecký přínos práce spočívá ve výzkumu, který navázal na problematiku dynamického 
biometrického podpisu. Bylo vytvořeno 18 výzkumných otázek a 18 hypotéz. Na odpovědi 
výzkumných otázek a testování hypotéz byla navržena dizertantem nová metodologie. Z 
pohledu praxe lze zmínit ekonomické hodnocení rentability kybernetické bezpečnosti. Byl 
stanovený vzorec pro výpočet ekonomické efektivnosti kybernetické bezpečnosti. Bylo 
dokázané, že elektronický oběh dokumentu zefektivní vnitropodnikovou komunikaci a 
urychlí zpracování údajů. Z hlediska pedagogického přínosu lze uvést systematizaci 
autentizačních faktorů a metod autentizací. Byl proveden přehled autentizačních metod a 
vyhodnocení komparativní metodou. Uvedené považuji za přínos v rozvoji vědního oboru 
a spatřuji v ní význam pro praxi a pedagogiku. 

 

 
� Formální úprava dizertační práce 
Po formální stránce je dizertační práce zpracovaná na velmi dobré úrovni a vyhovuje 
úpravám kladeným na doktorské disertační práce. Jazyková úroveň je dobrá.  

 
 

� Otázky: 
Jaký test byl použit u hypotéz na str. 113 a114? 
Objasněte tvrzení „Stres nemá žádný vliv na podpis“ na str. 115., popř. str. 56. 
Jaký další vývoj očekáváte v problematice dynamického biometrického podpisu. 
 

  
� Závěr posudku 
Práce je napsaná na velmi dobré odborné a vědecké úrovni. Doktorand v práci prokazuje 
zvládnutí vědecké formy práce a schopnost samostatně tvořivě vědecky pracovat. 
 
Na základě výše uvedeného hodnocení a skutečnosti, že předložená dizertační práce 
„Dynamický biometrický podpis jako efektivní nástroj pro vnitropodnikovou komunikaci“ 
přináší nové poznatky pro rozvoj vědního odboru a praxi  
 
 

doporučuji  
 
 
disertační práci k obhajobě a po úspěšném obhájení udělit Ing. et Ing. František Hortai titul 
Ph.D. 
 
 
 
V Brně, dne 08. 1. 2019 
 
 
        prof. Ing. Petr Dostál, CSc. 
             oponent 


