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Anotace 

 

Disertační práce se zabývá potenciálem využití radiofrekvenční identifikace v oblasti 

bezpečnosti. Práce je zaměřena na analýzu a ověřením možností aplikace RFID ve dvou 

aplikačních sférách – identifikace záchranářských obleků a krátkých palných zbraní. 

V úvodní části práce popisuji možnosti RFID technologie, zvláštní důraz je kladen 

především na komponenty systémů založených na UHF frekvenčním pásmu. Dále pokračuji 

analýzou problematiky označování, identifikace, evidence a kontroly zásahových obleků. 

V návaznosti na analytickou část provádím návrhy na využití konkrétního hardware. 

Vlastnosti vybraných zařízení ověřuji a porovnávám při laboratorních experimentech i 

experimentech in situ, důležitou součástí je statistické vyhodnocení výsledků experimentů. 

Pro systém evidence obleků byla stěžejní vlastností tagů jejich odolnost vůči teplotním 

vlivům, vlhkosti a pracímu procesu. Proveden byl také návrh software zpracovávajícího data 

z RFID technologie. Obdobně jsem prozkoumal také možnosti aplikace zmíněné technologie 

do oblasti evidence palných zbraní, kde je nejdůležitějším limitem aplikovatelnost tagů na 

kovové povrchy spolu s minimalizací narušení ergonomie. 
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Annotation 

The dissertation deals with the potential of radiofrequency identification in the safety 

field. The thesis describes the analysis and verification of the possibilities of RFID application 

in two application cases – identification of protective suits and short firearms. 

In the introductory part are the possibilities of RFID described, description is focused 

mainly on the UHF band components. Following the analytical part I carry out suggestions on 

the use of specific hardware. I compare and verify the features of selected devices via 

laboratory and in situ experiments, a matter of course is a statistical evaluation of the 

experimental results. For protective suits management system resistance to temperatures, 

liquids and washing process are essential. Software processing data from RFID technology 

was designed as well. Similarly, I have also explored the possibility of application of this 

technology in the area of firearms management systems, where the most important limit is the 

applicability to metal surfaces along with minimization of ergonomics disruption. 
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Vzhledem k tomu, že v průběhu prací na projektu identifikace, evidence a kontroly 

vybavení za pomoci RFID technologie byly dosaženy výsledky, u kterých usilujeme o získání 

průmyslové ochrany, není v současné době práce zveřejněna. 

Za způsobené komplikace se omlouvám a v případě zájmu o mnou řešený problém mě 

neváhejte kontaktovat. 
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