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Stanovisko školitele k disertační práci 
 

Ing. Štěpána Mráčka 
 
 

Ing. Štěpán Mráček zahájil postgraduální studium pod mým vedením v roce 
2010. Zpočátku přešel do kombinované formy studia, za které se navrátil v roce 
2013 zpět do prezenční formy. Od počátku svého studia je plnohodnotným čle-

nem výzkumné skupiny STRaDe@FIT na Fakultě informačních technologií, Vy-
sokého učení technického v Brně. 
 

Ing. Mráček patří bezesporu k mým nejlepším Ph.D. studenům. Cením si u něho 

aktivního přístupu k řešeným problémům, zájmu o vědecko-výzkumné aktivity, 
inteligence, pracovitosti, spolehlivosti, samostatnosti a schopnosti dotáhnout ře-

šení ke zdárnému konci. 
 

Během magisterského studia strávil 5 měsíců na Gjøvik University College 
(NISlab) v Norsku, kde se věnoval biometrickým systémům pod vedením Prof. 

Dr.-Ing. Christopha Busche, který patří k celosvětové špičce v oblasti biometric-
kých systémů. V rámci Ph.D. studia dále strávil v roce 2012 čtyři týdny 
v biometrické laboratoři Prof. Svetlany Yanushkevich na University of Calgary 

v Kanadě. Během svého studia dále pracoval na následujících projektech: 

 Inovační voucher - Touchless Biometric Systems s.r.o., TBS_CZ, 2013 

 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického vý-
zkumu (FNUSA-ICRC), MŠMT, CZ.1.05/1.1.00/02.0123, 2012-2015 

 Inteligentní asistenční systémy: multisenzorové zpracování a analýza spo-
lehlivosti, NATO, CBP.EAP.CLG 984, 2012 

 Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem, MV, 

VG20102015006, 2010-2015 

 Informační technologie v biomedicínském inženýrství, GAČR, 

GD102/09/H083, 2009-2012 
 

Ing. Mráček je autorem autorizovaného softwaru VTSense (2015), který vznikl 

jako produkt v rámci projektu „Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro 
boj s terorismem“ (MV_VG20102015006) a je spoluautorem funkčního vzorku 
senzoru Touchless Biometric Systems s detekcí živosti prstů (2013). 
 

Práce Ing. Mráčka je orientována na 3D technologii obličeje, které se věnuje od 

začátku svého studia. Zpočátku se jednalo o využití průmyslových 3D kamer 
s vyšší pořizovaní cenou (např. a4vision), nicméně na závěr studia se Ing. Mráček 
věnoval rovněž využití levných variant 3D kamerových systémů (např. Kinect) pro 

rozpoznávání obličeje. V průběhu studia publikoval 1 zahraniční monografii, spo-
lupodílel se na jedné odborné knize, je spoluautorem kapitoly v zahraniční knize 
a publikoval příspěvky na 6 z velké části významných biometrických konferen-

cích, které mají poměrně nízkou míru přijetí příspěvků (např. BIOSIG). Tyto pu-
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blikace obsahují jádro jeho disertační práce, které bylo přijato odbornou komuni-

tou a publikováno v dostatečné míře na uznávaných zahraničních konferencích 
či jsou součástí knižních celků. 
 

Ing. Mráček vedl během svého studia 5 úspěšně obhájených bakalářských prací 

a 1 diplomovou práci. V současné chvíli vede 1 bakalářskou práci a 4 diplomové. 
Zároveň přednáší látku k rozpoznávání obličeje v rámci kurzu Biometrické sys-
témy. Rovněž se věnuje konzultacím se studenty v oblasti biometrických systé-

mů. 
 

Ing. Mráček prokázal během svého postgraduálního studia vynikající schopnosti 

tvrdě pracovat na vědecko-výzkumných úkolech se silně nadprůměrnými výsled-
ky. Zároveň prokázal schopnost spolupracovat se zahraničními výzkumnými 
týmy (Norsko, Kanada), přičemž vedoucí těchto laboratoří Ing. Mráčka hodnotili 

nadmíru pozitivně, tj. šířil i dobré jméno naší VŠ. 
 

Na základě výše uvedených důvodů prohlašuji, že Ing. Štěpán Mráček splnil veš-
keré požadavky, které jsou kladeny na studenta doktorského studijního progra-

mu (nejen) na naší škole. Doporučuji tedy disertační práci Ing. Štěpána Mráčka 
k obhajobě. 
 

 
 

 
V Brně dne 23. 02. 2015 …………………………………………… 
 doc. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. 


