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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je popsat v současné době využívané snímače, jejich uplatnění 

při monitorování životních funkcí osob, možnosti snímání životních funkcí u mobilních osob 

a vlastní návrh systému pro online analýzu životních funkcí osob. V teoretické části práce je 

vysvětlena základní terminologie související s vědním oborem biometrie, na kterou navazuje 

rozdělení snímačů. Dále jsou rozepsány a vysvětleny nejrozšířenější pojmy a měření 

související s biometrickými údaji s přímou vazbou na životní funkce. Závěr teoretické části 

uvádí možnosti snímání životních funkcí u mobilních osob včetně nejvyužívanějších přístrojů 

k tomu určených. V praktické části práce je popsána struktura a způsob fungování systému 

pro online analýzu životních funkcí osob, který byl vypracován na základě poznatků 

získaných studiem dané problematiky a na základě vlastních zkušeností. Jsou zde uvedeny 

jednotlivé části komplexního systému včetně stručných technických specifikací a jejich 

silných i slabých stránek. Bakalářská práce je podkladem všem, kteří danou problematiku 

studují a zajímají se o využití moderních a dostupných technologií za účelem vzdáleného 

monitorování životních funkcí. 

 

Klíčová slova:  
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The abstract 

The main goal of the bachelor's work is to define and describe currently used sensors, 

their use for monitoring of human basic life functions, possibilities of  basic life functions' 

monitoring for mobile persons and finally it introduces own proposal of online system for 

analysis of basic life functions.In the theoretic part of the work, the basic terminology 

associating with the branch of science named biometrics is explained. It is followed by 

specifying of types of sensors. Following part consists of  description and explanation of the 

most widely used names and types of measurements associating with biometric readings with 

direct connection to life functions. Conclusion of the theoretic part brings different 

possibilities of life functions' monitoring for mobile persons, including the most frequently 

used devices determined for this monitoring.The practical part describes structure and 

functioning of the system for online analysis of human life functions. The system was 



 
 

developed on the basis of findings gained by study of such issues and on the basis of own 

experiences. Separate parts of complex system, including short technical specifications and 

strenghts and weknesses are mentioned in the conclusion of the work.The bachelor's work can 

be taken as a ground material for those, who study this issue and are interested in using of 

modern and available technologies for a purpose of distant life functios' monitoring. 
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1 Úvod 

 

Biometrická identifikace s přímou vazbou na životní funkce se stává stále 

populárnějším vědním oborem. Tomu mimo jiné napomáhá neustálé zlepšování a vývoj 

nových technologií. Právě pokroky na poli techniky dokáží pomoct, ovlivnit a popřípadě 

i zjednodušit život prostému člověku, který si v běžném životě mnohdy ani neuvědomí, jak 

je pro něj monitorování biometrických údajů důležité.  

Poznatky z oboru biometrie nachází své uplatnění také v otázce bezpečnosti, neboť 

identifikace pomocí biometrie oka či prstu se dá dnes vcelku snadno obejít. Právě z toho 

důvodu se pozornost přesouvá k identifikaci s přímou vazbou na životní funkce jako 

je například EKG, monitorování dechu, obsah kyslíku v krvi či teplota těla. Snímání těchto 

životních funkcí jako biometrických informací má mnoho výhod, a to zejména díky jejich 

nepřenositelnosti, přesnosti, nenapodobitelnosti a relativně snadné použitelnosti. Díky těmto 

vlastnostem tedy může být jedinec jednak autentizován a posléze také identifikován. [1] 

Cílem této bakalářské práce je popsat v současné době využívané snímače, jejich 

uplatnění při monitorování životních funkcí osob, možnosti snímání životních funkcí 

u mobilních osob a vlastní návrh systému pro online analýzu životních funkcí osob. 

V teoreticko-metodické části této práce jsou nejprve vysvětleny základní pojmy 

související s vědním oborem biometrie a je zde uvedeno základní rozdělení snímačů 

užívaných v praxi.  Následující kapitoly popisují běžně měřené biometrické údaje s přímou 

vazbou na životní funkce a možnosti snímání těchto hodnot u mobilních osob včetně 

nejběžněji využívaných přístrojů určených k tomuto účelu. 

V praktické části práce je popsána struktura a způsob fungování systému pro online 

analýzu životních funkcí osob, který byl vypracován na základě poznatků získaných studiem 

dané problematiky a na základě vlastních zkušeností. Jsou zde uvedeny jednotlivé části 

komplexního systému včetně stručných technických specifikací a jejich silných i slabých 

stránek. 
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2 Biometrie 

 

Pojem biometrie pochází z řečtiny a vznikl spojením slov „bios“ a „metron“, která lze 

přeložit jako „život“ a „měřítko“. V různých oborech může nabývat rozličných významů. 

V oblasti výpočetní techniky je takto označován systém nebo postup sloužící k identifikaci 

lidských vlastností a rozpoznání tak konkrétní osoby na základě charakteristických 

anatomických rysů jako např. obličej, duhovky, sítnice, drobné linie na bříšku prstu atp. Své 

využití nachází i v oboru kriminalistiky, kde bylo poprvé využito pro určení totožnosti právě 

otisku prstu. V biomedicíně jsou pojmem biometrie označovány statistické výpočty 

a údaje. [2] 

 

2.1 Základní terminologie 

 

Přístroje, které zaznamenávají širokou škálu fyzikálních veličin a používají 

se především k měření, jsou snímače, převodníky, senzory apod. Uvedené pojmy však nemusí 

být zcela jasné. Následující kapitoly se proto zabývají problematikou terminologie 

důkladněji. [3]  

Převodník pracuje jako zařízení, který má jako hlavní úkol převádět výstupní veličinu 

ze snímače na signál vhodný ke zpracování v porovnávacím členu, nebo signál vhodný 

k přenosu mezi snímačem a porovnávacím členem. [4] 

Senzor je ekvivalentem vůči snímači, převodníku nebo detektoru. Jako čidlo je občas 

označována jeho citlivá část. Senzor snímá danou fyzikální, chemickou nebo biologickou, 

tj. neelektrickou veličinu a získané hodnoty transformuje na měřící veličinu, nejčastěji 

elektrickou. Některé typy senzorů transformují neelektrickou veličinu přímo na číslicový 

signál. [3] 

Informace jako pojem označuje sdělení nebo zprávu určenou konkrétnímu příjemci 

o specifikovaných stavech systému, procesu nebo jejich dané části. Životní cyklus informace 

lze rozepsat následovně: 

 získání informace, např. ze snímače, 

 přenos nezpracované informace, 
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 zpracování informace a její záznam do paměti, 

 vyhodnocení informace, 

 akce na základě vyhodnocené informace. [4] 

Snímač, označovaný také jako čidlo, lze v automatické regulaci charakterizovat jako 

měřící zařízení získávající informace o stavu regulované soustavy, kterou je velikost 

sledované fyzikální veličiny. Tuto fyzikální veličinu dále převádí na jinou fyzikální veličinu, 

která je snáze zpracovatelná a vhodná k dalšímu přenosu. [4] 

 

2.1.1 Základní rozdělení snímačů 

Snímače lze dělit z několika hledisek. Z hlediska principu, který se využívá 

k působení, se dělí na snímače: 

 snímače aktivní (generátorové, vysílače) - chovají se jako zdroje signálu 

v důsledku působení měřené neelektrické veličiny. Rozlišují se např. indukční, 

termoelektrické, piezoelektrické aj. 

 snímače pasivní – mění hodnotu některého ze svých parametrů na základě 

působení měřené neelektrické veličiny a ten je dále sledován převodníkem 

a měněn na signál. Rozlišovány jsou např. odporové, kapacitní, indukčnostní 

aj. 

Zmíněné vstupní neelektrické veličiny umožňují další rozdělení snímačů. 

Rozeznávány jsou snímače: 

 mechanických veličin, jako jsou: 

o polohy, výchylky, rychlosti, deformace, síly, zrychlení, vibrací, 

krouticího momentu, tlaku, vakua, průtoku, výšky hladiny,  

 tepelných veličin: 

o teploty, množství tepla, hustoty tepelného toku,  
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 chemických veličin a vakua: 

o pro analýzu plynu, pro analýzu kapalin, pro analýzu pevných látek, 

snímače vlhkosti, snímače pH,  

 záření: 

o světelného záření, ultrafialového záření, infračerveného záření, 

ionizujícího záření,  

 magnetických veličin,  

 speciální. 

 

Podle způsobu měření:  

 bezdotykové,  

 dotykové.  

  

Podle principu, na kterém pracují:  

 odporové,  

 indukční,  

 kapacitní,  

 magnetické,  

 indukčnostní,  

 piezoelektrické,  

 termoelektrické,  

 optoelektronické,  

 světelného záření - generátorové,  
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 hallovy,  

 emisní,  

 ionizační,  

 polarografické,  

 pyroelektrické,  

 elektrokinetické. [4] 

 

2.1.2 Rozdělení snímačů životních funkcí  

Snímače životních funkcí můžeme rozdělit podle způsobu, jakým vnímají biologické 

signály. Tyto signály se však také dají dělit několika způsoby. Obecně je signál prostředek, 

kterým jsou přenášeny tělesné informace. Nejčastěji jsou signály vyjadřovány pomocí 

fyzikálních veličin. Nejvyužívanější jsou v dnešní době bioelektrické signály, pomocí kterých 

se dá monitorovat činnost srdce ve formě křivky EKG, dále i mozek zobrazený grafem EEG 

či činnost svalů. Dále snímače fungují na základě biomechanických signálu, typicky se jedná 

o tlak, rychlost oběhu krve. Další jsou biochemické signály, jedná se například o obsah 

kyslíku v krvi. Méně známými a využívanými jsou: 

 bioakustické,  

 biomagnetické, 

 bioimpedační signály.  

Všechny tyto signály jsou v první fázi předzpracovány, přičemž je tento biosignál 

zesílen a jsou odstraněny rušivé elementy, které by mohly signál zkreslit. Tento proces může 

probíhat jednak analogově, kdy se signálový řetězec skládá ze vstupního předzesilovače, 

hornopropustného filtru, izolačního zesilovače, dolnopropustného filtru a filtru síťového 

rušení a zesilovače s proměnným zesílením. Analogové předzpracování pomocí všech těchto 

složek navzorkuje signál, odstraní rušivé elementy a připraví signál k zobrazení. Analogově-

číslicové předzpracování biosignálu navazuje na předchozí princip, přičemž přetvoření 

má za účel převedení signálu na číselné hodnoty, to má za úkol součást snímače nazývaná 

signálový procesor. Poslední možností je zpracování pouze číslicové, které se věnuje pouze 
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číselnému zpracování signálu. Na základě těchto principů zpracování signálu (analogových, 

číslicovo-analogových a číslicových) můžeme dále dělit snímače podle jejich funkčních 

bloků. Mezi analogové bloky patří zesilovače, nelineární analogové tvarovače a měniče. 

Do skupiny analogovo-číslicových bloků řadíme analogově-číslicové převodníky a fázové 

závěsy. Do poslední skupiny patří kombinované logické členy a sekvenční obvody. Každé 

spojení zdroje signálu, elektronického bloku a napájecích zdrojů tvoří obvodovou soustavu. 

[5] Monitory životních funkcí se však také dělí podle senzorů, které obsahují: 

 senzory tlaku,  

 senzory průtoku,  

 senzory tepelných veličin,  

 senzory biopotenciálových elektrod,  

 senzory biomagnetických polí,  

 senzory chemických veličin. [3]  

Nakonec můžeme snímače dělit podle biometrických údajů, které snímají: 

 obsah kyslíku v krvi,  

 monitorování dechu, 

 měření tělesné teploty.  

Typickým zástupcem je EKG. Následující kapitola se věnuje těmto jednotlivým 

biometrickým údajům a možnostem jejich snímání.  
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3 Biometrické údaje s přímou vazbou na životní funkce 

 

Pomyslnou pravou rukou lékařů, pracujících nejen na jednotce intenzivní péče 

v nemocnicích, jsou monitory životních funkcí nebo také nazýván lůžkový monitor, 

anglickým slovem bedside, když je umístěn u lůžka pacienta. Konkrétním příkladem 

je Penlon SP M8 Intermed, viz. obrázek č.1 níže. Zařízení slouží ke sledování zdravotního 

stavu pacienta, skládá se z jednoho nebo více senzorů a zpracovává data. Penlon monitoruje 

například EKG, saturaci, dechovou frekvenci, tělní teplotu a může i centrální žilní tlak. 

Většinou to jsou převodníky neelektrických veličin na elektrické, nebo v případě EKG 

o elektrody snímající přímo napěťové potenciály. Příslušenství všech senzorů jsou přívodní 

kabely a konektory pro připojení k monitoru. Data jsou kontinuálně zobrazována podél časové 

osy na obrazovce monitoru, typ obrazovky je LCD. Uvedené pojmy jsou rozepsány 

na následující straně. 

 

 

Obr. 1  Penlon SP M8  
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3.1 EKG 

 

EKG, celými slovy elektrokardiogram, je záznam funkce srdce. Jedná se o grafické 

znázornění, které kopíruje elektrickou aktivitu srdce. Tento srdeční rytmus tedy produkuje 

křivku, viz. obrázek č.2 na následující straně, která se skládá z vln a intervalů různých hodnot 

a rozestupů. Podle Biela je EKG u každého jedince dostatečně odlišné, aby bylo možné jej 

použít jako biometrický údaj. Odlišnosti mezi osobami jsou schovány právě v těchto 

charakteristikách. Záleží na délce, amplitudě i tvaru jednotlivých vln a kmitů, které by měly 

být u zdravého člověka konstantní, přičemž základní rysy, jako je tvar vln, zůstávají 

zachovány i v různých psychických stavech.  Na úspěšnou identifikaci jednotlivce by tedy 

nemělo mít negativní vliv, zda je zkoumaný jedinec ve stresu, či po tělesné námaze. [6] 

Anatomický základ EKG je jednoduchý. Depolarizace začíná v SA uzlu, která se jako vlna 

šíří dále po svalovině síní. Na svalovinu komor se však vlna dostat nemůže, neboť jsou 

elektricky izolované. Zde přichází fyziologické spojení skrze atrioventrikulární (AV) uzel, 

Hisův svazek, Tawarova raménka a posléze Purkyňova vlákna. Depolarizace postupuje tedy 

po těchto několika strukturách s různou rychlostí a právě tento proces je zaznamenáván vlnou 

EKG. [7] Předním autorem, zabývajícím se analýzou biometrických dat na základě životních 

funkcí, je Chetana Hedgeho, který rozdělil autentizaci na základě průměru rozptylu a na 

základě radonové transformace [8]. Autentizace na základě průměru rozptylu vychází ze 

statistik vln EKG. Analýza pracuje zejména s jejich průměrem a rozptylem. Autentizace 

s využitím Radonovy transformace vychází z několika sekundového, obvykle deseti 

sekundového záznamu, EKG. Tento záznam je převeden na obraz, na který je aplikována 

Radonova transformace. Tato transformace pomocí matematického výpočtu převede křivku 

na integrálu funkce přes přímku. Vyšetření EKG je vcelku běžnou záležitostí, která je součástí 

téměř každého vyšetření. Obvykle trvá několik minut a jedná se o jednoduchý a nebolestivý 

způsob monitoru srdce. Tento přístroj, který snímá funkci srdce, funguje na principu 

elektrických reakcí. Pomocí připevněných elektrod vnímá tělesné elektrody, které doprovází 

funkci srdce. [7] Vyšetření je široce dostupné, neboť elektrokardiografem je vybaveno 

v dnešní době téměř každé nemocniční zařízení. 
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Obr. 2 Křivka EKG [7]  

 

 Na každé vlně záznamu EKG můžeme rozlišit několik stádií. Můžeme vidět 

dvě vlny, P a T, dále tři kmity, Q, R a S. Vlna P zaznamenává elektrickou aktivitu 

kardiomyocytů obou síní a je nutné říci, že se nejedná o kontrakci. Interval PR potom 

zobrazuje vedení přes AV uzel a Hisův svazek, a měří tak čas nutný pro přestup depolarizační 

vlny ze síní na mezikomorové septum, které se ze svaloviny komor depolarizuje jako první. 

Komplex QRS zobrazuje depolarizaci svaloviny komor, vlna T potom celou repolarizaci. 

Běžná vlna EKG je tedy zobrazena jednou vlnou P následována komplexem QRS a posléze 

jednou vlnou T. Délka těchto intervalů se v normálním stavu člověka pohybuje v intervalu PR 

mezi 120-220 ms a komplex QRS obvykle méně než 120 ms. Rozdílné hodnoty mohou 

predikovat poruchu srdeční činnosti. Mezi hlavní poruchy patří porucha vedení, například 

sinoatriální blokáda, zpomalení vedení v síních či blokáda v AV uzlu a Hisově svazku. 

Dalšími poruchami jsou porucha tvorby vzruchu či kombinované poruchy. Tyto poruchy 

se dají dále dělit podlé místa svého vzniku na sinusové, supraventikulární a komorové. 

Příčinami těchto arytmií jsou v nejvíce případech ischémie, hypoxie, acidózy, reperfúzní 

poškození a iontové poruchy. [7]  

 

3.2 Obsah kyslíku v krvi 

 

Dalším biometrickým údajem s přímou vazbou na životní funkce může být obsah 

kyslíku v krvi jedince. Jednou ze základních funkcí krve je přenos plynů, tedy transport 

kyslíku do celého těla. Kyslík je klíčovou složkou všech metabolických procesů. Obvykle 

je 97% kyslíku v krvi, který je přenášen z plic, navázáno na hemoglobin, přičemž zbytek 



11 
 

je volně rozpuštěn v plazmě. [9] Nasycení krve kyslíkem je také možno měřit více metodami. 

Jednoduchou a běžnou metodou je zejména odběr krve, ze kterého laboratoř zjistí mimo jiné 

i nasycení krve kyslíkem. To se zjistí zejména Clarkovou elektrodou, viz. obrázek č.3 níže. 

Jedná se o invazivní metodu, při které je nutný zásah do těla pacienta a zbytek je pomocí 

chemické reakce zjištěn laboratorně. Tato metoda měří obsah kyslíku v krvi 

v elektrochemických analyzátorech a využívá parciální tlak, který měří při oxidaci a redukci.  

 

Obr. 3 Zjišťování obsahu kyslíku v krvi pomocí Clarkovy elektrody [15] 

 

Clarkovu metodu v jedné době nahradila Galvanická metoda, která funguje 

na podobném principu. Kyslík procházející skrze elektrodu vyvolá chemickou reakci, která 

začne produkovat elektrický proud. Následně se setká s katodou zlata, anodou olova 

a elektrokrytem z hydroxidu draselného. Tato analýza však není efektivní, neboť má nízkou 

životnost. Na obrázku č.4 níže je vyobrazena Galvanická elektroda. 

 

Obr. 4 Galvanická elektroda [11] 
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Na druhé straně však stojí i neinvazivní metody, mezi které patří například pulzní 

oxymetrie, viz. obrázek č.5 níže. V té je pacientovi připevněno čidlo na prst či ušní lalůček, 

skrze nějž přístroj vnímá tělesné pulzy. Saturace hemoglobinu kyslíkem je tedy analyzována 

v oblasti krevních řečiští. Tato metoda zjišťuje charakteristická absorpční spektra derivátů 

hemoglobinu v krvi a kolísání objemu krve v závislosti na srdeční činnosti. [10] 

 

Obr. 5 Zjišťování obsahu kyslíku v krvi pomocí pulzní oxymetrie [11] 

 

3.3 Monitorování dechu a měření tělesné teploty 

  

Monitorování dechu i měření tělesné teploty samo o sobě nemá vyžadované 

biometrické vlastnosti, a to zejména nenapodobitelnost. Pravidelnost dýchání i tělesná teplota 

mohou být snadno ovlivněny externími podmínkami, a proto není možné na ně jako 

na biometrický údaj spoléhat.  

Dýchání jedince může být zaznamenáváno skrze monitory dechu, které jsou ve většině 

případů založeny na vnímání pohybu těla, například bránice, které vždy doprovází dýchání. 

Přesnost zařízení je dána jeho citlivostí, se kterou tyto pohyby vnímá. [11] Existuje však 

několik vyšetřovacích metod, na jejichž základě tyto přístroje fungují. Mezi základní metody 

patří spirometrie, respirační indukční pletysmografie, impedanční pletysmografie, 

pletysmografie s využitím aktivní triangulace a optoelektronická pletysmografie. Všechny 

tyto metody mají společné znaky, nicméně některé z nich jsou využívanější pro svou 

efektivnost a snadnost. Nejznámější je první jmenovaná spirometrie, která se řadí mezi 

obvyklá dechová vyšetření. Pacient se s náustkem podrobí vyšetření, které zkoumá vdechy 

a výdechy v závislosti na čase. Výsledkem je spirogram, který vyjadřuje nepravidelnosti. [12] 

Jako zástupce za metody založené na pletysmografii byla vybrána respirační indukční 

pletysmografie, která hodnotí plicní ventilaci na základě pohybu hrudníku a břicha. 
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Tyto pohyby jsou vnímány skrze pásy umístěné na několika místech na těle. Další možností, 

jak monitorovat dechovou frekvenci, je snímání a stanovení frekvence na základě EKG 

křivky, která je zaznamenávána prostřednictvím elektrod na hrudníku i zádech jedince. [15] 

Tělesná teplota je naprosto typickým fyziologickým znakem každé fyzické osoby. 

Jedná se o přirozenou teplotu organismu, za které funguje, a která zaručuje fungování všech 

orgánů a reakcí, které v těle probíhají. Tělesná teplota není jednotná, během dne se mění, 

a proto může být i ona biometrickým údajem, neboť je ovlivňována tělesnou stavbou, 

metabolismem, ale i venkovní teplotou a životním prostředím. Průměrná tělesná teplota 

se u člověka pohybuje mezi 35,8°C až 37,3 °C. [16] Teplota těla je nejčastěji měřena 

digitálními či rtuťovými teploměry, a to jak vnitřně, tak i povrchově. Teplota může být 

měřena teploměrem umístěným v podpaží, nebo v ústech či v análním otvoru. Další možností 

je však měření teploty skrze infračervený senzor, který je schopen rozeznat naprosto přesně 

teplotu sledovaného prostředí. V poslední řadě je možné měřit teplotu tělesného jádra, jedná 

se však o nejinvazivnější metodu měření vnitřní teploty těla. Tu můžeme dělit na výše 

zmíněnou orální a rektální, dále na tympanální a teplotu v zevním zvukovodu. Právě teplota 

tympanální musí být měřena bezkontaktním teploměrem s infračerveným zářením, popřípadě 

sondami. Sondy měří teplotu v močovém měchýři, v jícnu aj. [17] 
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4 Možnosti snímání životních funkcí u mobilních osob 

 

Nejlepší a nejkomplexnější možností, jak snímat životní funkce mobilních osob, jsou 

zajisté telemetrické monitorovací systémy. Ty umožňují dokonce snímat více výše zmíněných 

údajů zároveň. Jedná se o tepovou frekvenci, činnost srdce, obsah kyslíku v krvi a tělesnou 

teplotu. K telemetrickému přenosu dat je nutné obstarat vhodné zařízení. Obvykle se jedná 

o přístroj, který má vyšetřovaná osoba připevněný přímo na sobě, a počítač, který biometrická 

data přijímá. Pacientův přístroj obsahuje velké množství různých senzorů, které snímají 

žádané životní funkce, a ty vhodným způsobem kódují a posléze vysílají data do centrálního 

počítače. [13] Na obrázku č.6 níže je pomocí schématu zjednodušeně vyobrazeno fungování 

telemetrického monitorovacího systému. 

 

Obr. 6 Zjednodušené schéma telemetrického monitorovacího systému  

 

Dalším známým a často používaným přístrojem k monitorizaci srdce je Holterův 

monitor, který získává kontinuální 24 hodinový záznam elektrické aktivity srdce pacienta. 

Ten si však musí vést záznamy o denních činnostech, neboť právě v závislosti na nich je 

srdeční odezva hodnocena. Toto pulsní vyšetření se také často nazývá kontinuální ambulantní 

elektrokardiografické monitorování. Velkou výhodou oproti krátkodobým snímačům je to, 

že tento přístroj snadno odhalí srdeční poruchu či arytmii, neboť snímá funkci srdce celý den, 
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a dokáže tak během jakékoliv zátěže odhalit atypické chování srdce, na rozdíl od běžného 

vyšetření EKG, které zaznamenává a rekapituluje srdeční odezvy pouze v době vyšetření. 

Přístroj však dokáže monitorovat i jiné životní funkce a odhalit nedostatky. [18] Holterův 

monitor například dokáže detekovat nedostatečné vyživování jednotlivých částí srdce, dále 

také riziko infarktu, odchylky srdečního rytmu od pravidelného rytmu a poruchy tvorby a 

převodu vzduchu v celém srdci. Celé vyšetření probíhá tak, že jsou pacientovi umístěny na 

hrudník snímací elektrody, které snímají životní funkci. Tyto elektrody vysílají signál do 

centrálního zařízení, které údaje ukládá na paměťovou kartu. V srdci je však proces o něco 

složitější. Přístroj reaguje na základní buňky, které se specializují na tvorbu elektrických 

vzruchů v srdci. Tento vzruch je veden k pracovním buňkám, které na tuto změnu reagují 

stažením. Tyto buňky jsou synchronizovány, a proto dochází ke stahu v celém oddílu. [14] 

Právě tento proces je přenášen do úložiště Holterova monitoru, viz. obrázek č.7 níže, a 

posléze hodnocen. Po dokončení celého procesu se záznam vyhodnocuje centrálním 

nemocničním počítačem a lékařem, výsledky se pacient obvykle dozví v řádu několika dní. 

Vyšetření je neinvazivní a zcela bezbolestné. 

 

Obr. 7 Holterův monitor [14] 

 

Další možností pro monitorování mobilních osob jsou invazivní metody. Jedná se 

například o nitrotělní čip, který dokáže snímat všechny biometrické údaje s přímou vazbou na 

životní funkce. Roman Rak se ve své publikaci zmiňuje o dvou způsobech monitorování osob 

na dálku, a to o čipech umožňujících uchovávat datové informace o člověku, a o biočipech, 

které slouží k označení osob, a které by měly zabránit uprchnutí vězňů či migraci. 

"Monitorování pohybu konkrétní osoby na dálku neumožňuje žádná jiná technologie." [1] 

Mikročipy by však měly být užívány i u běžných lidí, u kterých by tělíska obsahovaly 



16 
 

a monitorovaly zdravotní informace a životní funkce jedince, prakticky by tedy každý člověk 

mohl být nositelem své vlastní a přesné zdravotní dokumentace. Biočipové technologie 

se však v dnešní době setkávají s vlnou kritiky, neboť se jedná o protiprávní a nemorální 

vynálezy. Nitrotělní čipy porušují základní lidské právo, a to zejména svobodu a právo 

na ochranu života. [1]  
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5 Návrh systému pro online analýzu životních funkcí osob 

 

Komplexní systém, pro vzdálené monitorování pacienta, umožňující zůstat ve spojení 

s týmem klinické péče kdekoliv se pacient zrovna nachází, se skládá ze tří částí. První část 

je tvořena samotným monitorovacím zařízením v podobě malé krabičky, která je neustále 

připevněna k tělu pacienta. Druhá část, která se rovněž nachází u pacienta, je tzv. HUB. Jedná 

se o aktivní prvek s přímým připojením k internetové síti, který přijatá data z monitorovacího 

zařízení nahrává do patřičné databáze. Lékařský tým přistupuje k naměřeným hodnotám 

prostřednictvím webového portálu. Celý proces tedy lze zjednodušeně rozdělit do tří 

základních kroků: 

1. pacient využívá „přenositelné krabičky“ a přídavných senzorů pro měření 

svých životních funkcí, 

2. tato data jsou automaticky přenášena do HUBu, který přijatá data zpracuje 

a následně nahraje do databáze umístěné na serveru, 

3. lékařský tým má okamžitý přístup k datům pacienta přes zabezpečený webový 

portál (cloud), viz. obrázek č.8 níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 8 Schéma procesu přenosu naměřených hodnot  
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5.1 Monitorovací zařízení 

 

Monitorovací zařízení je obdélníkového tvaru a svými rozměry dokonale reflektuje 

význam pojmu mobilní zařízení. Je vyrobeno z tvrzeného plastu a je částečně pogumováno, 

lze tedy čistit standardními čistícími prostředky. Při konstrukci bylo pamatováno na fakt, 

že pacient by měl mít monitorovací zařízení na těle 24 hodin denně, i proto je zařízení 

voděodolné do hloubky 5 metrů. 

Dostatečný výpočetní výkon obstarává čtyř-jádrový procesor o taktu 1.7 GHz, kterému 

sekunduje 1GB operační paměti RAM. Po této technické stránce se monitorovací zařízení 

prakticky neliší od chytrých mobilních telefonů, tzv. smartphonů, střední třídy. Zařízení 

disponuje vestavěnými hodinami, které pomáhají vložit k naměřeným hodnotám časovou 

známku a rozpoznat, zda je měření prováděno v noci či ve dne.  Do příslušné databáze jsou 

pak tyto hodnoty nahrány včetně aktuálního data, kdy k měření došlo. Hodiny jsou seřizovány 

automaticky z mobilní sítě a uživateli tak odpadá starost o jejich správné nastavení, 

např. v případě přechodu na letní čas.  

Na základní desce je integrován GPS čip schopný fixace na satelity během 10 sekund 

i v městské zástavbě a dokáže určit polohu s přesností na 6 metrů. V případě naměření 

extrémních hodnot se spustí určování polohy a příslušné souřadnice jsou odeslány spolu 

s ostatními daty do HUBu, který tyto informace nadále zpracuje. Pokud se však naměřené 

hodnoty nacházejí ve stanoveném rozmezí považovaném za běžné, GPS čip není spuštěn 

za účelem ochrany soukromí pacienta. 

Součástí monitorovacího zařízení je také akcelerometr. Tato součástka umí detekovat 

orientaci a akceleraci a rozpoznat tak, zda došlo k měření v době, kdy byl uživatel v pohybu 

nebo v klidném stavu. Rovněž dokáže určit, zda pacient leží nebo stojí. To může pomoci 

lékařskému týmu v analýze získaných dat a lepšímu porozumění pacientovým problémům. 

Energie je dodávána dobíjecí baterií typu Lithium-iont s kapacitou 5000mAh 

zaručující dostatečnou výdrž a mobilitu. Během nabíjení v příslušné nabíječce pacient 

využívá druhou baterii se stejnou kapacitou. Tím je zajištěn nepřerušený provoz 

monitorovacího zařízení. Jako záložní zdroj slouží tzv. knoflíková baterie, známá 

např. z náramkových hodinek, která umožňuje zařízení zůstat v provozu po dobu nezbytně 

nutnou pro výměnu hlavního zdroje energie, a také tehdy, když dojde k vybití hlavní baterie.  
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Mezi sledované životní funkce patří tep, který je měřen pomocí optického snímače 

umístěného v hrudním pásu komunikujícího bezdrátově s monitorovacím zařízením. Hrudní 

pás je díky vestavěným elektrodám využíván také pro EKG. Elektrody však nacházejí rovnou 

dvojí využití a kromě záznamu funkce srdce také monitorují dech. Mezi další měřící zařízení, 

která však již nelze řadit mezi mobilní, patří pulzní oxymetr na měření kyslíku v krvi, osobní 

váha pro měření tělesné hmotnosti a měření krevního tlaku pomocí připojitelné manžety. 

Hladina cukru v krvi je měřena glukometrem s laserovou lancetou. 

Přenos naměřených hodnot, probíhající každých 30 sekund, je zajištěn prostřednictvím 

M2M, neboli Machine-to-Machine, umožňující výměnu informací v reálném čase 

prostřednictvím internetového připojení a to i v zahraničí. Pro zprovoznění této služby, která 

již je tuzemskými operátory nabízena, je zapotřebí vložit SIM kartu do mobilního zařízení. 

Zjednodušeně lze M2M přirovnat k datovým tarifům, které jsou běžně využívány majiteli 

mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony a tablety. Mobilní zařízení zasílá veškeré 

naměřené hodnoty do HUBu, který slouží jako jeden z prostředníků mezi pacientem 

a lékařským týmem a veškerá data jsou zkomprimována tak, aby měla co nejnižší obsah. 

Druhý způsob přenosu je pomocí technologie Bluetooth verze 4. Tato technologie, která 

je ve světě mobilních technologií a výpočetní techniky naprostým standardem, umožňuje 

bezdrátovou komunikaci mezi dvěma a více elektronickými zařízeními na vzdálenost 

až 100 metrů v otevřeném prostoru. Uživatel může přenos prostřednictvím Bluetooth 

libovolně aktivovat či deaktivovat, jedná se o sekundární kanál přenosu. Tím primárním je již 

zmíněná služba M2M, která je aktivní vždy, když se uživatel vzdálí na více než 100 metrů od 

HUBu, a také vždy, když je Bluetooth vypnutý. 

Vestavěný barevný OLED displej informuje o stavu baterie a přenosu dat. Tento typ 

displeje byl vybrán pro svou nízkou energetickou náročnost a výbornou čitelnost i na ostrém 

slunci. Pomocí příslušných tlačítek lze přepínat mezi aktuálními naměřenými hodnotami 

a zjednodušenými grafy znázorňujícími trend vývoje.  

  



20 
 

5.1.1 Výhody monitorovacího zařízení 

Mezi nesporné výhody monitorovacího zařízení patří: 

 kompaktní rozměry, 

 mobilita, 

 není zapotřebí žádných kabelů pro napájení a přenos dat, 

 výpočetní výkon, 

 okamžité zasílání aktuálních dat lékařskému týmu. 

 

5.1.2 Nevýhody monitorovacího zařízení 

 Pacient musí mít monitorovací zařízení připojené 24 hodin denně, 

 závislost na konektivitě, tj. na daném operátorovi poskytujícím službu. 

 

Z výčtu výše je zřejmé, že silné stránky převažují. Zmíněnou nevýhodu v podobě 

závislosti na konektivitě není možné v současné době eliminovat. Avšak pokrytí signálem pro 

mobilní internet v České republice dosáhlo úrovně, kdy je velmi obtížné najít místo, které by 

nebylo pokryto alespoň pomocí technologie GPRS či EDGE zajišťující dostatečnou 

přenosovou rychlost. 

 

5.2 HUB 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozí podkapitole, HUB lze zjednodušeně popsat jako 

zařízení zastupující roli jednoho z prostředníků mezi pacientem a lékařským týmem, a nachází 

se u pacienta doma. HUB přijímá pomocí služby M2M a technologie Bluetooth data 

z mobilního zařízení, která dále zpracovává a prostřednictvím internetové sítě zasílá na server, 

kde jsou zapisována do databáze. HUB však není jen pouhým „přeposílatelem“, ale tomu, 

co přeposílá, rozumí. Dokáže tak vyhodnotit extrémní výkyvy v datech a upozornit okamžitě 

lékařský tým. Zařízení rovněž obsahuje předem nadefinované hlasové zprávy, které 
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v takovém případě je schopné přehrát na tísňové lince 112. Společně se zprávou odešle také 

souřadnice obdržené z mobilního zařízení. Lékařský tým tak je schopen přesně určit, kde 

se v daném čase pacient nachází a zajistit mu tak včas odbornou pomoc. 

Podobně jako mobilní zařízení i HUB disponuje čtyř-jádrovým procesorem o taktu 

1.7 GHz a 1GB operační paměti RAM. Napájení zajišťuje kromě DC adaptéru také nabíjecí 

Lithium-iontová baterie o kapacitě 8000mAh zajišťující stálou funkčnost i v případě výpadku 

dodávky elektrického proudu. 

Silnou stránkou HUBu je již zmíněná funkce automatického přehrán hlasové zprávy 

na tísňové lince 112 v případě nouze. Jako slabou stránku lze uvést nutnost připojení 

k internetové síti. 

 

5.3 Portál 

 

Portál je informační systém spuštěný v Cloudu, tzn. že se nachází na serveru, kde 

probíhají veškeré výpočty, a proto nezatěžuje hardware počítače či mobilního zařízení 

na kterém je spuštěn. Software uložený v Cloudu je přístupný globálně. Uživateli stačí jen 

připojení k internetu a zařízení, jehož prostřednictvím k němu přistupuje. Tím mohou být 

kromě stolních počítačů a notebooků také mobilní zařízení jako jsou tablety a smartphony, 

které jsou dnes již běžnou součástí každodenního života. Díky tomu může být příslušný 

lékařský tým neustále informován o zdravotním stavu pacienta. 

Lékař se přihlásí do portálu pod svým uživatelským jménem a heslem, na jehož 

základě je identifikován. Jednotlivým uživatelům lze přiřazovat role a přístup k datům má 

pouze osoba s patřičným oprávněním. Na úvodní stránce jsou umístěna důležitá upozornění 

a seznam pacientů. Mezi upozornění např. patří, že sledované hodnoty dané životní funkce 

se dotýkají jedné z hranic stanoveného rozmezí. Po rozkliknutí seznamu pacientů se lékaři 

zobrazí virtuální kartotéka obsahující veškerá data o daném pacientovi, která jsou čerpána 

z databáze. Naměřené hodnoty lze přehledně zobrazit v grafech, a sledovat tak vyvíjející 

se trend za poslední hodiny, dny, týdny, měsíce a roky. V druhé záložce virtuální karty 

pacienta jsou lékařské záznamy o výsledcích předchozích vyšetření. Oprávněné osobě je tak 

poskytnut komplexní přehled. Vzhledem k faktu, že je portál součástí globálního řešení, může 

být pacientovi poskytnuta lékařská péče i v zahraničí. Lékař si jednoduše vyhledá složku 
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pacienta a bude o všem informován. Za tímto účelem je portál přeložený do několika 

světových jazyků. 

Fakt, že do portálu je možné se přihlásit i z mobilních zařízení sebou nese následující 

výhody: 

 uživatelé jsou zvyklí mít svá mobilní zařízení neustále v provozu - okamžitá 

informovanost, 

 mobilní zařízení jsou vnímána jako spolehlivý prostředek pro komunikaci, 

 komunikace přes mobilní zařízení je široce přijímanou formou komunikace. 

 

5.4 Silné stránky systému pro online analýzu životních funkcí osob 

 

Výhody jednotlivých částí řešení systému pro online analýzu životních funkcí osob 

byly vypsány v předchozích kapitolách. Při pohledu na systém jako celek je vhodné 

vyzdvihnout následující silné stránky tohoto řešení: 

 úspora času lékařského týmu a pacientů, 

 okamžitý přístup k datům a efektivní práce s nimi, 

 data jsou vždy aktuální, 

 komplexní přehled o provedených vyšetřeních a aktuálním stavu pacienta, 

 osobitější přístup k pacientovi, 

 omezení nákladných odborných vyšetření, 

 včasná identifikace zdravotních problémů, 

 diagnostika bez duplicit, 

 bezproblémový kontakt mezi pacientem a lékařem, 

 přístup k portálu je možný odkudkoliv na světě. 
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Při pohledu na přehled silných a slabých stránek jednotlivých částí tvořících 

komplexní systém pro online analýzu životních funkcí osob je zřejmé, že silné stránky 

převažují. Ačkoliv se jedná pouze o koncept přibližující, jak by takový systém mohl fungovat, 

je nutné si uvědomit, že v současné době dostupné technologie umožňují jeho vytvoření 

a spuštění také v praxi. Zodpovědné osoby by mohly přesvědčit právě zmíněné silné stránky 

tohoto řešení uvedené výše, které rozhodně nemohou být považovány za zanedbatelné. 
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6 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat dnes hojně využívané snímače, jejich uplatnění při 

monitorování životních funkcí osob, možnosti snímání životních funkcí u mobilních osob 

a vytvořit návrh systému pro online analýzu životních funkcí osob.  

Během četných konzultací s vedoucím lékařem jednotky intenzivní péče ve fakultní 

nemocnici Ostrava, panem MUDr. Kretkem, a návštěv tohoto oddělení jsem měla vzácnou 

možnost vidět v práci uváděné přístroje také v praxi. Veškeré nasbírané informace 

z odborných výkladů pana MUDr. Kretka, ale také zkušenosti a znalosti získané studiem 

tohoto vědního oboru byly v této práci uplatněny a mne zaujaly natolik, že bych se ráda 

tomuto tématu věnovala také v budoucnu.  

Tento obor je rozsáhlý a velmi důležitý pro lidský život, že by si dle mého názoru 

zasloužil větší pozornost veřejnosti, protože co jiného si zaslouží pozornost, když ne snaha 

o záchranu lidských životů. Praktická část práce uvádí koncept, jak by mohlo být dosažení 

toho cíle usnadněno. Věřím, že nasazení systému v praxi a vědomí stálého dozoru pověřenými 

osobami by mohlo vnést alespoň trochu klidu do duše člověka odkázaného na péči lékařů. 
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