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Anotace 

Předmětem této bakalářské práce jsou UHF RFID docházkové systémy. 

V teoretické části se popisuje co je to RFID a RTLS technologie, jejich základní rozdělení 

a využití v docházkových systémech. Také jsou zde uvedeny příklady nasazení 

docházkových systému fungujících na principu UHF RFID. V praktické části je 

analyzováno a testováno zařízení, fungující na UHF principu, jménem Metra Door System, 

které nám slouží právě jako docházkový systém. Posledním cílem práce je vytvoření 

jednoduché a přehledné uživatelské příručky. 

Klíčová slova: RFID, RTLS, docházkový systém, Metra Door System  

 

 

Summary 

The subject of this thesis are UHF RFID attendance systems. The theoretical part 

describes what is RFID and RTLS technologies, their basic distribution and utilization in 

attendance systems. There are also examples of deploying attendance system operating on 

the principle of UHF RFID. In the practical part is analyzed and tested device, operating on 

UHF principle, on behalf of Metro Door System, which serves as an attendance system. 

The final goal is to create a simple and clear user manual. 

Keywords: RFID, RTLS, attendance system, Metra Door System 
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1 ÚVOD  

Pro mnoho podniků je evidence docházky naprostá nutnost, a proto se tyto 

systémy stávají čím dál tím více součástí každé větší firmy či organizace. Trvalo přes sto 

let, než technologie postoupily do stádia, kdy papír a tužku, či mechanickou píchačku 

nahradili systémy, které byly již plně automatizovány.  

Téma moji práce je využití ultra vysokofrekvenční RFID technologie při 

evidování docházky. Technologie RFID našla uplatnění ve zdravotnictví, logistice a ve 

spoustě průmyslových odvětví. Člověk se s RFID setkává dennodenně a může tuto 

technologii, fungující na principu automatické identifikace, použít také k evidování 

docházky.  

V teoretické části mé práce se dozvíme o historii evidence docházky, kde zjistíme, 

kdy vznikly první mechanické píchací hodiny a poté si lépe představíme RFID, kde popíšu 

základní informace o této technologii. V práci je také popsán nynější stav docházkových 

systémů na RFID bázi a posléze se budu věnovat potenciálu využití vysokofrekvenčního 

RFID v kontextu evidence docházky. V další kapitole popíši další technologii, která je 

silně spjata s RFID.  Jedná se o RTLS systémy, umožňující nám sledování polohy objektu 

či osoby v reálném čase. Tato technologie by se mohla, co se týče evidence docházky, 

označit jako určitý nadstandard.  

V praktické části se seznámíme se zařízením Metra Door System, který právě 

využívá ultra vysokofrekvenční RFID, pro evidenci docházky. V první kapitole praktické 

části se budu věnovat kompletní hardwarové analýze zařízení. Poté bude popsán průběh s 

výsledky testování a experimentů se systémem. 

Záměrem poslední kapitoly mé bakalářské práce, kdy vytvořím jednoduchou a 

přehlednou uživatelskou příručku. Tato příručka si klade za cíl, aby provedla prvními 

kroky i spuštěním a konfiguraci systému i technicky nezdatnou osobu. 
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2 REŠERŠE UHF RFID V KONTEXTU EVIDENCE DOCHÁZKY 

2.1 Evidence docházky 

Organizace různých velikostí využívají systémy pro evidenci docházky. Většinou 

se s podobnou evidencí setkáváme na všech možných druzích pracovišť, kdy si 

zaměstnanec, pomocí systému, eviduje čas příchodu a následně i odchodu. Nicméně se 

díky tomu, ruku v ruce evidují pracovní a obědové přestávky, typ provedených prací, 

anebo také počet vyrobených kusů. Kromě toho, že sledujeme zaměstnance, kdy pracují, je 

potřeba firmy také vědět, kdy zaměstnanci nejsou v práci a evidovat čas jejich dovolené. 

Některé firmy ve svých docházkových systémech zaznamenávají podrobné zprávy o 

pozdních příchodech či záznamy nemocenských.  

Docházkové systémy nám přináší řadu výhod. Můžeme mezi ně určitě řadit to, že 

zaměstnavatel má plnou kontrolu nad všemi svými zaměstnanci, co se týče jejich pracovní 

doby. To napomáhá mnohem více kontrolovat náklady na pracovní sílu tím, že snížíme 

počet přeplatků na mzdách zaměstnanců, které jsou často způsobeny chybami transkripce, 

či interpretace. Také tím, že je odstraněn manuální prvek zápisu docházky, dojde ke 

snížení nákladů, protože není nutný personál, který by vykonával tuhle funkci. Někdy 

dochází k problému, že docházkový systém nevyhovuje pracovním regulacím či nařízením, 

ale přesto je neocenitelný pro zajištění dodržování pracovně právních předpisů, hlavně co 

se týče důkazu o účasti zaměstnance na pracovišti.[8] 

2.1.1 Historie 

Dnešní docházkové systémy mají svůj původ v tzv. „píchačkách“. Jednalo se o 

manuální systém, kdy se do mechanické píchačky vložila hrubá papírová karta, na ní se 

zapsal čas a datum příchodu, případně odchodu. Tenhle systém potřeboval kvalifikovanou 

pracovní sílu pro správu těchto časových papírových karet. Píchačky stále používají 

některé firmy, jako levnou alternativu, oproti novým systémům evidence docházky.  

Stroje pro razítkování času již byly používány před více než sto lety. V jejich 

počátcích se můžeme setkat, na tehdejší dobu, s velmi nadčasovými a vlivnými píchacími 

hodinami. Ty byly vynalezeny 20. Listopadu roku 1888. Vynálezce se jmenoval Wiliard 

Le Grand Bundy, a proto se můžeme setkat také s termínem „Bundy clock“, který se 

využívá v australské angličtině. Jeho patent z roku 1890 hovoří o tom, že se jedná o 
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mechanický záznamník časů pro pracovníky. O rok později se jeho bratr, Harlow Bundy, 

rozhodl založit společnost Manufacturing Company Bundy pro masovou výrobu píchacích 

hodin.  

V roce 1900 došlo k fúzi mezi Bundy Manufacturing a dalšími dvěma podniky, 

kteří taktéž vyráběli manuální systémy pro evidenci docházky. Ze sloučení firem vznikla 

International Time Recording Company (ITR). V roce 1911 vznikla s dalším sloučením 

firem společnost, která se později přejmenovala na IBM (International Business Machines 

Corporation), což je přední světová společnost v oboru informačních technologií. [13] 

 

Obrázek 1 IBM píchací hodiny [13] 

2.1.2 Současnost 

Mechanické stroje začaly na konci 20. století postupně ustupovat a nahrazovaly je 

automatické docházkové systémy. Tyto docházkové systémy fungují na různých 

principech. Zaměstnanci se mohou identifikovat více způsoby: jednoduchým napsáním 

svého identifikačního čísla do systému, magnetickým proužkem na kartě, skenováním 

čárového kódu, použitím biometrické čtečky anebo využitím svého čipu s RFID.   
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2.2 RFID technologie 

Radio frequency identification neboli RFID je obecný pojem pro technologie, 

které využívají rádiové vlny pro přenos dat a zajištění komunikace mezi stacionárními a 

pohyblivými objekty [19]. Systémy fungují v souladu se zásadami technologie automatické 

identifikace, která nám umožňuje přenos dat bez jakéhokoli manuálního zásahu např. 

oproti optickým čárovým kódům. Systémy radiofrekvenční identifikace nám tedy slouží 

k zaznamenávání, uchovávaní a k poskytnutí informací v reálném čase. [12] 

Systémy RFID fungují na třech hlavních hardwarových komponentech: 

 Tag (někdy se nazývá transpordér), skládá se z polovodičových čipů, což 

je elektronický paměťový obvod, cívkou či anténou a někdy i baterií 

 Čtecí zařízení (někdy se nazývá Reader), se skládá z antény a 

vysílacím/přijímacím obvodem s dekodérem 

 Řídicí jednotka (někdy nazývána jako host), jeho nejčastější podoba je ve 

formě PC nebo pracovní stanice, která obsahuje řídicí software 

(middleware) [12] 

2.2.1 RFID tag 

RFID tagy se také označují jako transpordér, což vzniklo ze spojení slov Transmit 

(přenos) a Respond (odpověď). Mohou pojmout mnoho druhu informací o objektech a ty 

následně přenášet do čtecího zařízení. Samotné tagy obsahují malé polovodičové čipy a 

miniaturní antény. Velikost antény nám následně určuje i konečnou velikost tagu. RFID 

tagy mají mnoho podob. Některé vypadají jako papírové štítky a jsou aplikovány na 

krabice a balení, další jsou začleněny do plastových obalů anebo také mohou být 

zabudovány do náramků.  

Nejdůležitějším kritériem pro odlišení RFID systému je rozdělení podle 

frekvenčního pásma. Jednotlivé frekvence se zpravidla vybírají podle toho, jaké máme 

konkrétní požadavky na konečné využití.  Vyšší frekvence nám zajistí rychlejší přenos dat 

a má delší rozsah, který může pokrýt větší plochu. Při nižší frekvenci můžeme pracovat, 

sice s menším rozsahem radiových vln, ale za to je méně ovlivněn rušivými elementy 

(kovy a kapaliny). [12] 
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Obrázek 2 RFID tag [35] 

 

LF (Low Frequency) 

  Za nízkofrekvenční se obvykle považuje frekvence menší než 135 KHz. Rozsah 

je maximálně kolem 30 cm, a proto má největší odolnost proti překážkám mezi tagem a 

čtecím zařízením. Jejich přenosová rychlost dat a rychlost čtení je velmi pomalá. Využití je 

zejména při evidenci docházky, domácích zvířat, atd. 

HF (High Frequency) 

  U vysoké frekvence u RFID se obvykle odkazujeme na frekvenci 13,56 MHz. 

Tohle pásmo má čtecí vzdálenost kolem jednoho metru a rychlost snímaní je několikrát 

větší než při LF. Jsou velmi ekonomicky výhodné, a proto je HF RFID velmi rozšířené. 

Využívá se například v platebních kartách, v knihovních systémech, sledování leteckých 

zavazadel či ISIC kartách. 

UHF (Ultra High Frequency)  

 Rozsah frekvenčního pásma pro UHF se pohybuje mezi 860MHz do 960MHz. 

V různých částech světa jsou přidělena jiná frekvenční pásma. Čtecí rozsah je maximálně 6 

metrů, a přitom se vyznačují vyšší rychlostí čtení než HF. Je velmi citlivý na rušivé 

elementy v prostředí, proto místa s větším výskytem kapalin nebo kovu mají významný 

vliv na výkon UHF RFID. Nejčastější využití je v identifikaci zboží a logistických 

jednotek.  
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Obrázek 3 Rozdělení UHF podle států [12] 

MW (Microwawe)  

 Frekvenční pásmo působí na hodnotách 2.35 GHz až 5.8 GHz. U systému s touto 

frekvencí je téměř nemožné, aby signál pronikl skrz kapalinu nebo kov. Rozsah u 

aktivního tagu může dosahovat až 15 m a u pasivních tagů je tento rozsah poloviční. 

Jelikož funguje na vysoké frekvenci, má nejvyšší rychlost přenosu dat než ostatní 

frekvence.  Tyto tagy mají také nejvyšší pořizovací cenu. [2] 

Dále můžeme tagy rozdělit podle typu napájení na pasivní, aktivní a semipasivní. 

Aktivní RFID 

RFID tagy se označují aktivní v případě, že obsahují zdroj energie v podobě 

miniaturní baterie. Když je potřeba, aby tag přenesl data do čtečky,  využívá tento zdroj 

energie k získaní výkonu pro přenos. Podobným způsobem využívá mobilní telefon svou 

baterii. Díky tomu aktivní tagy mohou komunikovat s méně výkonnými čtečkami a 

přenášet data na mnohem delší vzdálenosti. Mimo to, mají tyto typy tagu zpravidla větší 

paměť. Nicméně jsou mnohem větší a složitější než jejich pasivní protějšky, což nám 

způsobuje, že jsou mnohem nákladnější na výrobu. Výdrž baterie u aktivního tagu se může 

pohybovat mezi dvěma až sedmi roky. 
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Pasivní RFID 

Pasivní RFID tagy neobsahují žádný zdroj energie. Místo toho se získává výkon 

pro přenos dat ze signálu zaslaného čtečkou. Samozřejmě je výkon mnohem nižší než když 

tag obsahuje svůj vlastní zdroj napájení. V důsledku toho jsou pasivní tagy menší a méně 

nákladné na výrobu než ty aktivní. Ovšem efektivní rozsah pasivních tagů je mnohem 

kratší než u aktivních. Dále vyžadují výkonnější čtečku, a také mají menší kapacitu paměti, 

která je v řádu několika kilobajtů.  

Semipasivní RFID 

Některé pasivní tagy mohou obsahovat baterii, ale tato baterie se následně 

nepoužívá k pomoci při přenosu radiového signálu. Tyto typy pasivních tagů se nazývají 

semipasivní a baterie je určena jen pro napájení integrovaného obvodu. Ke komunikaci 

využívá energii stejně jako pasivní tag. Jako příklad použití semipasivního tagu můžeme 

uvést výrobce potravin, kteří vybaví své palety teplotními čidly pro monitorování teploty 

jejich produktu v průběhu přepravy a skladování. Jestli teplota výrobků vystoupá nad 

určitou úroveň, může být tato skutečnost, pomocí senzoru, uložena na tag. V okamžiku 

dodání nebo prodeje může byt tag překontrolován, jestli byla přeprava nebo skladování 

správná. [3] [12] 

Mezi dalším faktorem pro rozlišení RFID tagu řadíme jejich typ paměti. Existuji 

hlavní dva druhy a to pouze Read-only (RO) a Read/Write (RW). 

Read-only 

 Je to typ paměti, která nám může sloužit jen pro čtení. RO tagy jsou podobné 

čárovým kódům tím, že jsou naprogramovatelné jen jednou, a to výrobcem produktu. 

Následně už na něm nemůže být provedena žádná změna, což je způsob podobný klasické 

CD-ROM, která taktéž po zapsání dat nemůže být nadále změněna. Tyto typy tagu jsou 

často programovány s velmi omezeným množstvím dat. Určena data jsou statická a patří 

mezi ně například sériové číslo součástek. RO tagy jsou velmi snadno integrované do 

stávajících systému čárových kódů.  
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Read/Write  

Tyto tagy jsou často nazývané jako „chytré“. Představují pro uživatele mnohem 

více flexibility než obyčejné RO tagy. Mohou ukládat velké množství dat, a také mají 

adresovatelné paměti, které lze snadno změnit. Data na RW tagu mohou být vymazány a 

přepsaný stejným způsobem jako flash paměti nebo historické diskety.  Možnosti využití 

pro tenhle typ tagu je zdánlivě nekonečný, protože pokroky v technologii sráží jejich cenu 

níž a níž, a to zvyšuje jejich využití v rámci RFID technologie.  

Existuje zde několik variací na tyto dva základní typy pamětí, které je potřeba 

ještě zmínit. První je typ paměti s názvem Write-Once-Read-Many (WORM). Tento typ 

tagu je podobný RO. Avšak není naprogramovaný už při výrobě, potřebnou informaci nám 

do ní zapíše teprve až prodejce či dodavatel.  

Kromě toho, některé tagy můžou obsahovat typy paměti RO a RW v jeden 

okamžik. Například RFID tag připojený k paletě může být označen pořadovým číslem, pro 

danou paletu, do RO paměti, kde by tato informace zůstala po celou dobu živostnosti 

palety. Pro RW typ paměti by pak mohl být použit pro označení obsahu palety v daném 

okamžiku. V případě, že by paleta byla naplněna novým zbožím, došlo by ke změně v RW 

paměti. [3] 

2.2.2 RFID čtečka (Reader) 

Druhým hlavním komponentem RFID systému je čtečka. Slouží nám k odesílání a 

přijímání dat z RFID tagu. Skládá se z antény, řídicí jednotky a radiového rozhraní. 

Anténa nám slouží k bezdrátové komunikaci s RFID tagem. Může být integrována 

jako část čtečky anebo může jít o samostatné zařízení. Řídicí jednotka obsahuje 

mikroprocesor a zpracovává nám data, která přijmeme ze čtecího zařízení.  

Řídicí rozhraní je nejčastěji propojeno s pomocným počítačem. Provádí nám celou řadu 

bezpečnostních funkcí, jako například šifrování, dešifrování či autentizace uživatele. 

Poslední část čtečky je radiové rozhraní, které je zodpovědné za přenos a příjem radiového 

signálu. RFID čtečky lze rozdělit na dvě hlavní kategorie. [12] 
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Stacionární čtečky mají fixní umístění a díky tomu může dosahovat větší 

výkoností než mobilní čtečky. Anténa je externí a k zajištění lepšího pokrytí prostoru 

signálem můžeme k velké řadě stacionárních RFID připojit více antén. 

 

Obrázek 4 Stacionární čtečka firmy Metra Blansko [22] 

 

Mobilní čtečky jsou sice méně výkonné, ale oproti stacionárním čtečkám jsou 

mobilní, tedy s nimi můžeme pohybovat. Mobilní čtečky, oproti stacionárním, mají 

zabudovanou anténu. 

 

Obrázek 5 Mobilní čtečka [36] 
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2.3 RFID docházkové systémy 

Při evidenci docházky pomoci technologie RFID se můžeme v drtivé většině 

případu setkat s LF nebo HF tagy. Co se týká RFID a docházkových systémů, tak na 

českém trhu se setkáme pouze s terminály, které pracují s frekvenčním pásmem LF nebo 

HF. Většinou je součástí i možnost identifikace pomoci biometrické metody. Je možnost se 

do určité míry setkat s UHF RFID, a to zejména ve školství Spojených států amerických.  

 

Obrázek 6 LF RFID docházkový systém firmy Safescan [17] 

U jakéhokoliv pasivního HF nebo LF tagu nám pro evidenci docházky stačí, když 

každá osoba použije svůj unikátní tag tím, že se dotkne čtečky. Problém při tomto postupu 

řešení nastává tehdy, kdy lidé často zapomínají přiložit svůj RFID tag na čtečku, a tudíž se 

jim nezapočítává účast, i když ve skutečnosti jsou přítomni. Jestliže chceme automaticky 

zachytit informace o tom, kdo se zúčastnil například schůzky či je jenom přítomen v 

místnosti, tak se musí použít UHF RFID technologie. Avšak UHF energie je absorbována 

lidským tělem, proto je v určitých situacích obtížné čtení pasivních UHF tagu, když jsou 

blízko u těla nebo v případě, kdy je tělo mezi tagem a čtečkou. Je tomu tak, protože lidské 

tělo se z největší části skládá z vody, která nám absorbuje vysokofrekvenční energii. 

Problém s blokováním signálu lidským tělem by mohla být minimalizován tím, že 

použijeme aktivní UHF tag. Aktivní tag obsahuje baterie a ta nám zvyšuje sílu signálu. 

Když nám tag komunikuje se čtečkou (podobně jako obyčejný pasivní UHF tag), je stále 

možné trvalé číst informace, i když je v těsné blízkosti lidského těla. [9] 
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2.4 Evidence docházky na školách pomoci UHF RFID 

Nasazení RFID na školách ve svých začátcích získalo velmi smíšené reakce, ale 

rok co rok pomalu jeho využití roste, a zároveň s aplikacemi zaměřenými na zlepšení 

efektivity učitelů a zajištění vetší bezpečností studentů se stává součástí školních 

technologických inovací.  

V České Republice se s nasazením RFID ve školství můžeme setkat ale v drtivé 

většině jen v podobě HF a LF RFID a to například studentským čipem na VŠB-TUO, který 

obsahuje RFID tag a umožnuje rychlou identifikaci studenta, platby, dále slouží k otevírání 

elektronických dveří a vjezdu na parkoviště. Jediné velké nasazení této technologie, 

v rámci evidence docházky pomoci UHF RFID, se uskutečnilo ve Spojených státech 

amerických, kde vládní administrativa uznává, že studenti jsou pro rozvoj země ta nejlepší 

možná cesta a tedy soustředí velké úsilí do školství. Avšak přístupy ke zlepšení vzdělávaní 

se značně liší od typů škol a jejich vyučovacích metod. Přesto existuje několik otázek, na 

které se vláda a pedagogové shodují, a to, že se musí zlepšit míra docházky, udržet děti a 

učitele v bezpečí a věnovat více času výuce a méně se zatěžovat administrativními úkony. 

S cílem řešit tyto problémy škol se začínají uplatňovat technologické inovace v 

podobě RFID identifikaci, kterou využijeme při evidenci docházky, zvýšené bezpečnosti 

nebo i zlepšení výstražných služeb. Při prvním zavedení osobní identifikace na školách, to 

u mnohých rodičů vyvolalo obavy, protože se báli narušení soukromí svých dětí, jelikož by 

následně mohla být ohrožena jejich bezpečnost. Poskytovatelé technologii uznali tyto 

obavy a podnikly kroky k zabezpečení osobních údajů a také efektivněji vysvětlovali, jak 

tato technologie funguje, aby rodiče pochopili, že tyto systémy naopak zvýší bezpečnost 

jejich dětí. V důsledku toho více škol a rodičů pochopilo výhody sledování dětí pomocí 

RFID 

Některé školy využívají řešení pomoci RFID nejen k sledování a evidenci 

docházky studentů, ale také k tomu, aby lépe řídili svoje cenná aktiva. Použití RFID 

zabraňuje krádežím přenosných počítačů, které se vydávají zaměstnancům škol. V dalších 

je RFID využitu k sledování vybavení s cílem zlepšení řízení zásob. Univerzity ve 

Spojených arabských emirátech využívají vysokoškolské diplomy, které mají integrovaní 

RFID tagy, s cílem zajistit platnost dokladů. Dále se rodičům a učitelům podařilo vyvinout 

inovativní aplikace, které napomáhají se studentům učit a zlepšovat jejich zdraví. [6] 
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2.4.1 Řešení evidence docházky na školách 

Záleží na tom, jakému řešení budeme dávat přednost. Chceme-li aby studenti 

předložili kartu u vchodu do školy nebo v jednotlivých třídách, tak řešení v podobě HF 

RFID bude ideální a cenově výhodné a snadné. Nevýhodou tohoto přístupu, je již dřív 

zmiňované, že studenti mohou zapomenout oskenovat jejich čip, zapomenout ho omylem 

doma nebo požádat jiného studenta, který může čip oskenovat za jiného studenta. 

Použití UHF RFID nám nabízí větší rozsah čtení. Takže studenti, kteří nosí svoje 

čipy u sebe, můžou byt automaticky zapsáni do jejich evidence docházky. Víme ale, že 

voda absorbuje vysokofrekvenční energii, které využívá UHF pásmo a tělo se skládá 

z vody, proto musíme využít aktivní UHF tagy. [10] 

2.4.2 Systém InClass 

Malý startup v roce 2005, ve státě Kalifornie vyvinula RFID systém, který 

napomáhal učitelům ke zlepšení evidence docházky. Toto následně vyvolalo značnou 

nevůli rodičů a zájmových skupin za omezování svobody studentů. Startup projekt, který 

založili Alhers a Micheal Dobsonovi, se nazýval InCom. Vyvinuli RFID systém 

pojmenovaný InClass k automatické identifikaci účasti v hodinách a to jak na základních 

tak na středních školách.  

Systém využívá UHF čtečky namontované u dveří od tříd a pasivní tagy, s 

unikátním ID, které jsou obsaženy v studentských kartách. InClass byl testován na základní 

škole Brittan v městě Sutter, což je malé městečko severovýchodně od Sacramenta, kde byl 

projekt InCom založen. Po několika incidentech, kdy si rodiče studentů stěžovali na použití 

RFID ve škole, se vývojáři z InCom rozhodli ukončit pilotní test, jelikož protesty 

negativně zasahovaly do průběhu vzdělávání, a proto se rozhodli projekt zastavit.  
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Obrázek 7 Testování InClass [4] 

InClass systém fungoval a byl navržen tak, že každý tag obsahoval 15-místné 

identifikační číslo, které bylo spjato se jménem studenta, kterému byl tag vystaven. Čtecí 

zařízení je umístěno nad dveřmi vzhledem k tomu, aby všichni studenti tudy prošli. Čtečka 

nám následně odesílá unikátní identifikační číslo tagu na centrální server. InCom vyvinul 

také docházkový software, nainstalovaný na serveru, a který nám shromažďuje data tagu a 

nahrává seznam studentu do PDA, jehož držitelem je učitel, jestli jsou přítomní, 

nepřítomní či se zpozdili vstupem do třídy. Nahrávání probíhá bezdrátově přes Wi-Fi 

802.11b protokolem. Učitel pak může provést kontrolu na generovaný docházkový list a 

posléze udělat vizuální kontrolu přítomných studentů ve třídě aby mohl odsouhlasit 

seznam, který je posílán bezdrátově prostřednictvím stejného PDA k správci školy, kteří 

jsou povinni podávat záznamy o docházce statní radě pro vzdělávání. 

Škola testovala ve svých třídách InClass produkt, aby zjistila, jestli je možné 

snížit množství stráveného času učitele, který ručně zapisuje docházku na začátku každé 

hodiny. Bylo zvažováno použití produktu, aby pomáhal lokalizovat studenty na koleji. 

Souběžně s nasazením InClass byly správci školy vydány ID karty s fotkou všem 

studentům jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti, tím že snadno zajišťovala vizuální 

identifikaci. [4] 
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Pilotní test InClass byl na Brittan Elementary testován pouze v učebnách sedmé a 

osmé třídy. V těchto učebnách byly na dveřích instalované čtecí zařízení.  Jediné 

informace pro školní správce, které nám zkušební test InClass poskytoval, bylo, zda 

studenti sedmé a osmé třídy vstoupili nebo odešli z jejích tříd. Rozsah čtečky byl od horní 

části dveří až k prahu a to znamenalo, že tagy studentů byly rozpoznány jen tehdy, jak 

procházeli dveřmi, a tagy studentů, kteří se pohybovali mimo učebnu, například na 

chodbách, nebyly snímány. 

Systém InClass, podle slov jeho zakladatelů, by také umožňoval funkci pro 

učitele, aby si mohli generovat různá data o docházce dle tříd, dnů, týdnů a dalších 

časových období. Správci školy by mohli využít systém k posílání zpráv a oznámení přímo 

učiteli prostřednictvím PDA. I když byl projekt kvůli protestům rodičů zrušen, tak jeho 

zakladatelé byli s výsledky testování spokojeni.  

2.4.3 Systém AT&T 

Americký telekomunikační gigant AT&T rozšířilo od roku 2008 své portfolio 

nabídky s RFID systémy pro školy. Jejich aplikace pomáhají školám sledovat a spravovat 

svůj vozový park autobusů, automaticky evidovat docházky, sledovat platby či mobilní 

počítače. Pro školní instituce byly vytvořeny služby zahrnující projektování, nasazování a 

spravování řešení. V závislosti na potřebách školského systému se společnost AT&T snaží 

najít nejvhodnější technologie, jako jsou aktivní Wi-Fi tagy pro sledování vybavení nebo 

UHF RFID tagy, které jsou zabudovány do studentských čipů pro zajištění automatické 

evidence docházky a také pro zajištění aby se studenti dostali bezpečně do autobusů. 

Všechny shromážděné údaje, jako jsou informace s RFID tagu o tom, kdy studenti 

vstoupili do školy nebo do učebny, jsou přenášeny přes AT&T radiové sítě, které využívají 

GSM (Global System for Mobile) komunikační technologie. Školy mají přístup k datům 

přes zabezpečené přihlášení do AT&T Bussiness Direct portálu. 

Telekomunikační společnost filtruje data a poskytuje analytické nástroje podle 

požadavků zákazníka. Každá jednotlivá škola nebo podnik má jiný problém, který se snaží 

vyřešit, a proto potřebují každá svoje vlastní hlášení. Toto AT&T respektuje a poskytuje 

služby na zakázku.  Společnost již pracuje s několika velkými školními institucemi, ale 

jejich jména nemůže firma veřejně publikovat.  
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Školní autobusy jsou vybaveny UHF RFID zařízením, GPS přijímačem a GSM 

rádiem, které nám posílá data zpět k zaměstnancům školy přes již zmíněné přístupové 

internetové stránky. GPD poskytuje informace o poloze autobusu, zatímco pomoci RFID 

získáme informaci o tom, zda studenti, kteří jsou nositeli čipu (obsahující RFID tag), 

nastoupili nebo vystoupili z autobusu. 

Kombinace GPS a RFID umožňuje školám určit momentální umístění studenta 

v právě jedoucím autobuse a také polohu studenta kde a kdy opustil autobus. Bezpečností 

benefity, které nám tenhle přístup přináší, jsou zcela evidentní, ale společnost AT&T  

ukazuje také na fakt, že díky těmto systémům můžeme efektivněji naplánovat autobusové 

linky a ušetřit školní peníze díky sníženému využití pohonných hmot, efektivnější údržby 

autobusu. Všechny tyhle podpůrné školní systémy pomáhají rodičům vědět, zda se jejich 

děti dostaly bezpečně do školy. A škola má informace o tom, zda autobus vykonává to, co 

by měl, zda nepřekračuje povolenou rychlost a nejezdí mimo stanovenou trasu. 

Tenhle školní systém pro sledování polohy a docházky studentů je velmi podobný 

RTLS řešení, které se více a více uplatňují v nemocničních prostředích. To umožňuje 

pracovníkům nemocnic ušetřit čas tím, že je možné rychleji lokalizovat polohu určitého 

vybavení či přístroje a zároveň napomáhá k snižování počtu ztrát a krádeží tohoto 

vybavení, které jsou často velmi nákladná a mobilní (laboratorní vybavení, počítače, atd.). 

Tedy jedna z hlavních funkcí AT&T systému je sledování majetku, díky kterému můžeme 

minimalizovat krádeže cenného vybavení (školní počítače, projektory, notebooky a 

vybavení laboratoří). Mnohé z těchto zařízení jsou mobilní a najít jejich polohu ve velké 

školní budově může být obtížné. Proto pomoci aktivního RFID umožňujeme učitelům a 

zaměstnancům snadno najít hledané zařízení, což šetří čas a optimalizuje řízení zásob. 

 Zařízení pro sledování osoby poskytují automatickou evidenci studentů, a tedy 

automatizovat sledování denní docházky do školy a možnost upozornit administrátory o 

tom, jestli studenti nejsou přítomni ve škole, kdy jsou tyto informace uloženy do databáze. 

Mezi další funkcí patří sledování návštěvníků ve škole, kdy nám systém dává upozornění, 

jestli návštěvník vstoupil do zakázané oblasti. Další služba nabízí kvalitnější reakci na 

různé katastrofy jako je poskytnutí umístění školního personálu v případě nějaké přírodní 

katastrofy nebo havárie. [1] [15] [27] 
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Společnost využívá RFID, které bezproblémově spolupracuje s jakoukoli 

bezdrátovou lokální sítí (LAN) fungujících na 802.11 standardech a nabízí přesné 

sledování na požádání. RFID tagy na Wi-Fi bázi, umístěné na identifikačních čipech, 

posílají bezdrátově signál k lokalizaci, monitorování a podávaní zpráv o majetku, 

studentům a pedagogům. Identifikační čipy mohou být připevněny k různému vybavení, 

náramkům, kapsám na košilích nebo na taškách. 

2.4.4 Systém BusPass 

Ve spojených státech v roce 2007, jeden z největších národních školských 

systému, Tuscon Unified School Dictrict (TUSD), spustil testování RFID. TUSD testoval 

systém, který se nazýval BusPass. Systém byl navržen školou a kombinoval technologie  

RFID a Global Positioning System (GPS) k sledování kdy a kde studenti nastoupili do 

autobusu a kdy a kde také následně vystoupili. Systém také umožňoval být rozšířen a díky 

tomu se mohla sledovat docházka studentů. 

Díky 120 škol a 60.000 studentů, měl TUSD velký zájem zavádět tuto 

technologii, aby tím posílila bezpečnost dětí díky jejich evidenci docházky do autobusů a 

následně lepší informace o jejich poloze mimo prostory školy. Rodiče mohli mít možnost 

si zařídit, aby přijímali telefonní textové zprávy nebo e-mail s upozorněním které 

informovalo, zda autobus děti bezpečně dovezl do školy nebo jestli jejich dětem nepodařilo 

nasednout na autobus.   

Na základě návrhového systému BusPass, bylo zakódované do RFID tagu jen ID 

číslo studenta, které bylo přidělené školou. Žádný jiný ze studentských osobních údajů 

nejsou odesílány čtecímu zařízení. TUSD zvažoval sledovat dětí od předškolního věku až 

do páté třídy a případně rozšířit systém pro starší studenty. Někteří rodiče však měli pocit, 

že studenti z vyšších ročníků, již nevyžadují takové pečlivé sledování jako jejich mladší 

soukmenovci. 

Pilotní testy systému na BusPass na škole zahrnovaly kompletní instalaci GPS 

vysílače a RFID čtečky na šest autobusů a nalepení RFID tagu na klíčové kroužky jejich 

řidičů. Tehdy byla škola schopna ukázat, zda jsou tagy v autobusech schopny být přečteny 

a také ukázala umístění každého autobusu v různých časových intervalech během dne. 
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Škola vyvinula vlastní RFID tag a čtecí zařízení, které bylo založené na frekvenci 

433 MHz. Jednou za minutu tag přenáší jedinečné identifikační číslo, které je spojeno 

v záložním systému se studentem, jemuž bylo přiřazeno. Čtečka shromažďuje všechna 

identifikační čísla z tagu, která v autobuse přečte. Následně vytvoří seznam, jenž je 

aktualizován jednou za minutu. Čtecí zařízení je propojeno přes sériové kabely 

k mobilnímu sledovacímu rádiu. Ta je součástí školního bezdrátového telemetrického 

systému.  

Rádia obsahují GPS přijímače a jsou spojeny s bezdrátovou metropolitní síti 

tvořena buňkou vysílacích stanic, které na škole působí. Rádio na každém autobusu přenáší 

jeho momentální polohu, GPS data a seznam ID z RFID tagu, přes 218 MHz pásmo, do 

vysílací stanice kolem školy. Tato data jsou pak předávaná BusPass softwaru, umístěnému 

na centrálním místě. Tento software uchovává záznamy o všech informacích z tagů i GPS 

pozic a umožňuje upozornit rodiče, zda děti přijely do školy nebo ne. Také bylo 

v kombinaci se čtecími zařízeními na pozemku školy, umožněno automatizovat evidenci 

docházky a informovat učitele o účasti. Informace shromážděné v softwaru mohou byt také 

použity, v případě nebezpečných incidentů. [5] 

2.4.5 Systém na Northern Arizona University 

Northern Arizona University (NAU) začala využívat již existující RFID 

studentské čipy pro sledování docházky, a to v roce 2011. Systém využívá pasivních tagů, 

které byly již vložené do studentských identifikačních čipů, k tomu aby automatizovaly 

proces evidence docházky. Tento proces se musel provádět manuálně, jejich automatizace 

šetří čas pedagogům velkých tříd. 

I přes odmítavý postoj některých skupin se škola rozhodla, že uskuteční navržený 

systém, který by využil již integrované RFID tagy v identifikačních čipech studentů, 

k automatizaci sledování docházky pro profesory s třídou, která přesahuje 50 studentů. 

Jeden z protestujících byl vysokoškolský student, jenž tvrdil, že systém porušuje právo 

studenta se rozhodnout, zda je nutné se účastnit výuky. Protestní skupina také založila 

skupinu na sociální síti Facebook a dosahovala více než 2000 členů. 
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Univerzitní správci však oponovali, že učitelé jsou již požádáni, aby docházku 

psali ručně a začleňovali informace o docházce k hodnocení studenta. Pomoci RFID čipů 

by došlo k automatizaci tohoto procesu a učitelům, kteří učí velké třídy, se šetřil čas. 

Správci také citovali výzkum prokazující, že studenti, kteří navštěvují výuku pravidelně, 

mají tendenci vykazovat lepší studijní výsledky než ti, kteří mají slabou účast. 

RFID technologie nebyla žádná novinka na NAU. RFID tagy byly již integrovány 

v studentských čipech, a to v posledních 4 letech před spuštěním projektu s evidencí 

docházky. Většina z 18.000 studentů už měli své čipy s RFID tagem. Čipy jsou používány 

pro řadu úkolů, jako je odblokování dveří do kolejí nebo do prostor tělocvičen. Sledování 

docházky je tedy jedna z mnoha funkcí, na kterou se čip využívá. Studenti také mohou 

použít magnetický proužek na čipu k nákupu potravin v univerzitní kantýně. 

Škola se v roce 2012 rozhodla, že plánuje rozšířit svůj původní plán a nainstalovat 

čtecí zařízení ke každým dveřím učeben v jejich novém, 200.000 čtverečních stop velkém, 

zařízení. K úhradě čteček a docházkového softwaru pomohla federální dotace 85.000 

dolarů. Docházkový systém shromažďoval identifikační čísla studentských čipů při vstupu 

do třídy, kde byla tato informace předána učiteli a student byl automaticky zapsán do 

evidence. 

Škola nejdříve využívala pasivní a nízkofrekvenční LF RFID, pracující při 125 

KHz, a proto měla krátký dosah čtení. Později začala využívat dostatečně citlivé čtecí 

zařízení, aby mohl být signál přijat z jakéhokoliv místa v učebně. [7] 

2.5 Real Time Location System 

Když se snažíme popsat Real-Time Location System (RTLS), můžeme si jej 

představit jako GPS, který využíváme v interiéru budovy [28].  RTLS nám tedy přináší 

schopnost automatické identifikace a sledovaní polohy objektů či osob v reálném čase, ve 

většině případů uvnitř budov nebo uzavřených prostorech (sklady, nemocnice nebo školní 

areály).  Pro typickou implementaci se používají bezdrátové RTLS tagy, které jsou 

připevněny k objektům nebo je nosí osoby. Poté nám referenční bod, jenž je upevněn na 

jednom místě, přijímá bezdrátový signál z tagu k určení jejich polohy. Tagy a fixní 

referenční body můžou mít funkci vysílače, přijímače nebo oba současně. Tato flexibilita 

nám umožňuje velmi rozmanitou kombinaci možností. [21] 
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RTLS řešení přispívá organizacím k mnohem lepší efektivitě sledovat své 

vybavení, což pomáhá k vylepšení problémových procesů, mezi které se řadí například 

řízení zásob. Systém je navrhován k nahrazení zastaralých, méně efektivních, řešení, neboť 

dojde k automatizaci požadavků, které jsou dnes z velké části dělány manuálně, a tudíž 

náchylné k chybám. RTLS systémy jsou cenné pro firmy, protože poskytují inteligentní 

řešení. Firma si může zajišťovat užitečné informace o produktu a pohybu vybavení uvnitř 

budovy, kupříkladu za jak dlouho je ukončen určitý proces. Organizace, jako je nemocnice, 

může velmi urychlit své služby. Data nasbírané systémem mohou být zachovány, 

analyzovány, ověřovány a hodnoceny interními nebo externími autoritami.  

Termín RTLS se poprvé objevil na konci devadesátých let, kdy se použil pro 

popis a odlišení nové technologie, konkurující RFID tagům. Měl poskytnout možnost 

zobrazení polohy objektu na počítačovém displeji.  Ačkoli armáda a vládní agentury 

používaly technologie se stejnou funkcí už dříve, přesto kvůli vysoké ceně nenašly 

komerční využití. V dnešní době poptávka po RTLS jednoznačně roste.  Poslední zprávy 

nám predikují meziroční tempo růstu přes 30%. Jeden z  klíčových faktorů, který přispívá 

k růstu, je rostoucí poptávka o RTLS ve zdravotnictví. [27] 

2.5.1 RTLS a aktivní tagy 

Aktivní tagy mají mnohem vetší čtecí dosah než pasivní, a proto jsou více 

užitečné k aplikaci na sledování vybavení nebo majetku, který potřebuje být skenován na 

delší vzdálenost. RTLS systémy, které nám nabízí společnost Ekahau, používají aktivní 

RFID technologii, kde spolu s existující Wi-Fi sítí poskytují viditelnost polohy v reálném 

čase. Systém obsahuje Wi-Fi tagy, které sledují a hlásí pohyb osob a majetku. Dále 

kontroluje stav bezpečnostních alarmů a teplotních senzorů. Řešení Ekahau RTLS využívá 

Wi-Fi sítě a spoléhá na její sílu signálu pro následný výpočet pravděpodobné polohy na 

virtuální mapě. 

Další systém může využívat optickou technologii jako je infračervené záření (IR), 

což je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než 

mikrovlnné záření. K IR se také použije i RFID k zajištění sledování polohy. Jiné RTLS 

systémy nabízí GPS technologii k lokalizovaní tagů. GPS je běžně využívána spotřebiteli 

v jejich vozidlech nebo prostřednictvím chytrých telefonů k vyhledávání konkrétní 

lokality. [27] 
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GPS je satelitní navigační systém, ve kterém satelity nepřetržitě vysílají digitální 

rádiový signál. Pomocí tří satelitů může GPS vypočítat zeměpisnou délku a šířku 

přijímače, na základě toho, kde se tři kružnice protínají. RTLS systémy, které využívají 

GPS, jsou nepoužitelné v interiéru. Fyzická struktura budovy blokuje signál ze satelitů a 

není schopná lokalizace. Spotřebovávají značné množství energie, což je velmi nepraktické 

pro použití v prostředí, kde tagy nemají nepřetržité napájení nebo nejsou denně nabíjeny.  

2.5.2 Využití 

Praktické aplikace RTLS systému mají obvykle za cíl zlepšit provozní procesy a 

pracovní postupy, bezpečnost nebo řízení zásob. Implementace RTLS dokáže pomoci řešit 

specifické problémy, které mohou být spjaty s řadou příčin, včetně neefektivnosti 

využívání zdrojů nebo zamezování ohrožení zaměstnanců. 

Evidence docházky 

Proces, kdy učitel musí zavolat jméno každého studenta ve třídě je, ve větších 

třídách, velmi časově náročný a v některých případech také nemusí být vždy přesná. 

Pomoci RTLS systému může být evidence docházky automatizována. Lze to provést 

pomocí signálních věží, kde by za pomoci aplikace na chytrý telefon došlo k zaznamenání 

příchodu studenta do učebny. Existují již aplikace umožňující učiteli na svém iPadu 

automaticky vidět profilovou fotku studenta a jeho jméno, hned poté co vstoupí do učebny. 

Tento způsob nahrazuje manuální evidenci docházky a tím šetří jak pero a papír, tak 

výrazně optimalizuje dynamiku třídy. Řešení může být samozřejmě použito i v jiných 

typech organizací než jen ve školství. [8] 

Školství 

V oblasti vzdělávání lze použít RTLS nejen k evidenci docházky, ale také při 

zlepšení bezpečnosti studentů a zaměstnanců. Tím, že sledujeme studenty a zaměstnance 

uvnitř školy. Například pomocí varovného systému RTLS, mohou bezpečnostní složky, 

v případě nouze, okamžitě určit polohu učitele nebo studenta, kteří nosí aktivní Wi-Fi čip.  

Zdravotnictví 

Nemocnice a kliniky mohou použít RTLS ke sledování a správě zdravotnického 

vybavení díky viditelnosti umístění a stavu zařízení v reálnem čase. Tato inovace může 

potencionálně snížit náklady na zásobování, zbytečnou ztrátu času zdravotních sester, 
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techniků a ostatních zaměstnanců tím, že dokážeme lokalizovat chybějící vybavení. 

Minimalizujeme také riziko krádeže drahého vybavení. Rovněž se může zvýšit bezpečnost 

pacientů prostřednictvím sledování jejich polohy ve zdravotnickém zařízení. 

Továrny 

Dělníci mohou pomoci RTLS najít a dodat potřebný materiál, aby výroba běžela 

hladce. Díky velké úspoře času se zvýší produktivita. Může se automatizovat sledování 

počtu materiálu a výrobků či dokonce posílat upozornění, že hladina klesla nad rámec 

nastavených limitů nebo se vyprázdnila úplně. Řízení zásob s použitím RTLS umožňuje 

podnikům provozovat sklady a továrny efektivněji. Díky upozornění v reálném čase může 

podnik zajistit, aby bylo vybavení řádně udržováno, což snižuje celkové náklady. [27] 

2.5.3 RTLS komponenty 

Tag 

Klíčovou částí nastavení RTLS je tag, který se používá k poskytnutí informace o 

poloze. Tagy jsou upevněny na jakékoli vybavení nebo materiál, které chceme sledovat. 

Tagy mohou nosit také osoby, většinou integrované v čipu či visačce. Tyto drobné tagy 

vysílají rádio frekvenční signály pravidelně do přístupových bodů a následně do RTLS 

softwaru. Jedna kompletní instalace RTLS systému může podporovat tisíce tagů, ale 

většinou dojde k nasazení mnohem menšímu počtu. Celkový počet tagů lze podle potřeby 

kdykoli zvýšit. 

 

Obrázek 8 RTLS tag firmy Ekahau [27] 
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Přístupové body 

Bezdrátový přístupový bod je zařízení, které umožňuje bezdrátovým zařízením se 

připojit k síti pomocí Wi-Fi. S přístupovým bodem, mohou uživatelé přidat zařízení, které 

bude mít přístup k síti za pomoci několika málo nebo žádných kabelů. Přístupové body se 

obvykle připojují k drátovému Ethernet připojení. Většina těchto bodů podporuje připojení 

více bezdrátových zařízení do drátového připojení a jsou navrženy k podpoře standardu pro 

odesílání a přijímaní dat pomocí radiové frekvence. Pro komunikaci se využívá Wi-Fi 

standart 802.11.  

 

Obrázek 9 Přístupový bod firmy Ekahau [27] 

Čidla pro teplotu a vlhkost 

Tyto senzory jsou součástí tagů, které měří teplotu a vlhkost vzduchu 

v místnostech, kontejnerech a produktech. Tyto senzory automaticky odesílají upozornění, 

když je teplota nebo vlhkost, sledovaného prostředí, mimo svůj nastavený rozsah. Kromě 

toho může systém automatizovat kontrolu a zaznamenávání historie teploty, což je často 

velmi pracné, ale přesto důležitý úkol, ke splnění požadavků.  

 

Obrázek 10 Čidlo firmy Ekahau [27] 
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Signální věž 

Přesnost polohy tagu lze zvýšit použitím malých signálních věží, které jsou 

napájeny baterii. Mohou být strategicky umístěny v prostorech, například v koridorech 

distribučních skladů, nemocnicích pokojích, v přístavech nebo na jiných místech. Tyto 

produkty jsou typicky infračervené vysílače, které jsou bezdrátové a ideální pro oblasti 

s omezeným Wi-Fi pokrytím. [27]  

 

Obrázek 11 Signální věž firmy Ekahau [27] 

2.5.4 Analýza využití UHF RFID a RTLS  

Jestliže bychom chtěli využít RFID nebo RTLS technologii pro účely docházky 

do škol (či do jiných podobných zařízení), popíšu zde menší analýzu, kolik by celkově 

takové řešení stálo a vypadalo. 

Celkové náklady by závisely na mnoha faktorech. To například zahrnuje, zda 

bychom chtěli, aby data o umístění studentů byly přístupné v reálném čase nebo bychom se 

spokojili s tím, že u studenta, který by prošel skrz RFID čtečku do třídy, by byl následně 

jeho příchod aktualizován do jedné či více minut. Dalším faktorem by bylo, zda bychom 

chtěli vědět, jakou mají studenti současnou lokaci v rámci celé školy a to i včetně chodeb. 

Pokud nepotřebujeme mít data k dispozici v reálném čase a informace o umístění 

studentů na chodbách, můžeme použít UHF RFID s aktivními tagy. U tohoto typu systému, 

by se musela nainstalovat anténa čtečky (nebo je možné i více než jednu) na každé dveře. 

Náklady na každý aktivní RFID studentský čip by byl mnohem levnější, kolem jednoho až 

dvou dolaru v závislosti na velikosti objednávky. Možným problémem je větší počet 

učeben, protože by bylo nákladnější nainstalovat čtečku nebo anténu čtečky nad každými 

dveřmi. 
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 Také by se musel zakoupit software, i když levnější varianta by mohla být 

možnost najmutí programátora se znalostí vytvoření databázových systému anebo taky 

možnost využít stávající docházkový systém, kdy skrz API (Application Programming 

Interface) propojíme RFID datový tok se stávajícím systémem. Náklady tohoto 

docházkového RFID systému by byla zhruba 2.000 dolarů na třídu a 1 dolar na studenta. 

K celkové ceně by se započteny také náklady za software a instalaci. 

Jestliže budeme požadovat data v reálném čase a současně vědět, kde se studenti 

zrovna ve škole nachází, budeme muset použít Real-Time Location Systém (RTLS). To 

znamená, že je zapotřebí využití speciálních aktivních RFID tagů, které mohou stát 50 

dolarů nebo i více za jeden kus. Dále bude nutné zakoupit software a čtečky, obvykle od 

stejného dodavatele. Na trhu jsou k dispozici takové aktivní systémy, které mohou využít 

již existující sítě Wi-Fi, aby se mohla snížit celková cena, za předpokladu, že jíž máme 

nainstalované Wi-Fi přístupové body v celé škole. Avšak cena bude stále 50 dolarů 

násobek počtu studentů, plus náklady na pořízení čteček (nebo dalších přístupových bodů 

Wi-Fi). Samozřejmě by se do celkové ceny musely započítat náklady na instalaci a také na 

docházkový software. V závislosti na velikosti zařízení a celkového počtu zapojených 

studentů, by se musel rozpočet pohybovat v rozmezí od 50.000 dolarů do 1 milionu dolarů.  

Pro celkové náklady a využití toho správného řešení opravdu záleží na velikosti 

našeho cíleného zařízení, počtu studentů (respektive osob nosící tag) a informací které jsou 

potřebné shromažďovat. [11] 
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3 ANALÝZA NÁSTROJE METRA DOOR SYSTEM 

3.1 Metra Blansko 

Akciová společnost METRA BLANSKO, patřící od roku 2009 skupině firem 

Blue Elephant – BEC Inverstment a.s., navazuje na svoji stoletou tradici firmy, která patří 

mezi etablované značky pro výrobu a vývoj precizních a spolehlivých výrobků či služeb.  

Historie společnosti se začala psát už v první polovině 20. Století a to v roce 1911. 

V malé dílně ve městě Blansko, nedaleko Brna, se začaly vyrábět elektrické měřicí 

přístroje. Tato dílna se v českých zemích, tehdejší Rakousko – Uhersko, stala první 

výrobce v tomto průmyslovém odvětví. Její výroba patřila mezi vůbec první v Evropě. 

Byla to etapa velkého technického a průmyslové rozvoje, kdy parní a první elektrické 

stroje byly na elektrickém měření zcela závislé a nemohly se bez něj obejít. U vzniku 

založení firmy a produkce elektrických měřicích přístrojů, v Blansku, stál významný český 

vynálezce a průmyslník Ing. Erich Roučka.  Jeho malá dílna zanedlouho expandovala na 

malou továrnu, kde se zaměstnanci pod dozorem Ing. Roučky pohotově naučili nové 

techniky výroby a produkty továrny si následně získávaly na trhu stále lepší pověst. 

 

Obrázek 12 Logo firmy Metra Blansko 

Začátek první světové války umožnil společnosti, díky válečným dodávkám, 

dosáhnout velkému rozšíření a modernizaci výroby i zvýšení počtu zaměstnanců, což bylo 

tehdy úctyhodných 120 lidí.  Po ukončení války, a tedy ukončení dodávek pro vojenské 

zakázky, si společnost vynutila systémové změny ve výrobě. Majitel přemohl toto složité 

období zavedením dodatkové výroby kuchyňských vah. Brzy se však vrátil k výrobě 

měřicích přístrojů. V další etapě firmy se začínají vyrábět i mnohem komplexnější 

přístroje. Například laboratorní můstky, dekády a v roce 1929 i první registrační přístroje. 

Ve druhé polovině dvacátých let prošla společnost značným rozvojem, kdy Ing. Roučka 

využil svých zkušeností ze své studijní cesty do Spojených státu amerických, kterou 

uskutečnil v letech 1919 až 1921. Jako první v Evropě zahájil sériovou výrobu 

automatických kotelních regulací, které byly se souhlasem Karla Čapky pojmenovány 

„Roučkovy roboty“. 
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Pod značkou ER se ukrývají měřicí přístroje a kotelní regulátory, které jsou také 

známé nejen v Evropě, ale i v zámoří. Tyto výrobky nalezly své široké uplatnění 

v dílenských a elektrárenských provozech. Dále se využívá při stavbě a kontrole elektro 

rozvodových soustav, ale i také v řadě laboratoří. Pro hutní a důlní prostředí byly rovněž 

zkonstruovány přístroje, které splňovaly nároky z těžkých podmínek těchto odvětví. 

Značná část výroby se využila pro palubní výzbroj námořních lodí. Výrobky se stály 

součástí i jiných náročných aplikací. U zrodu vždy stála klíčová osobnost tohoto období a 

to Ing. Erich Roučka. Pomocí své pracovní píle a zajímavou tvůrčí invencí dovedl spojit 

nové technologické inovace s potřebami na trhu. O jeho nadmírné píli a invenci svědčí i 

fakt, že za dobu svého života se přihlásil k patentování kolem 850 vynálezů, z nich většinu 

úspěšně realizoval. Roučkovy elektrické měřicí přístroje a kotelní regulátory jsou 

v současnosti brány za jasný důkaz, že české země mají obrovskou průmyslovou tradici. 

Rozvoj firmy zaznamenal drastický růst v letech 1964-1980. Společnost, už 

s názvem Metra Blansko, se stala hlavním výrobcem měřicích přístrojů v tehdejším 

východním hospodářském bloku. Spolupracovala také se západoněmeckou firmou 

Metrawatt při vývoji, výrobě a prodeji klešťových přístrojů. Po sametové revoluci v roce 

1989 si společnost prošla, jako skoro každá tehdejší firma, transformační etapou. Pro firmu 

přesto tato etapa dopadla úspěšně, protože díky kupónové privatizaci byly pro společnost 

vytvořeny mnohé předpoklady dalšího rozkvětu.  

V současné době se společnost Metra Blansko, a.s. zaobírá již výhradně vývojem, 

výrobou a prodejem tradičních přístrojů pro měření elektrických i neelektrických veličin, 

což bylo vždy jádro úspěchu. V roce 2015 obchodní oddělení získalo více projektů. 

Společnost je součástí zakázky v hodnotě několika milionů korun pro jadernou elektrárnu 

Dukovany, kde bude dodávat měřicí přístroje a převodníky. Mezi další velké připravované 

projekty patří zakázka pro společnost ABB v Bulharsku, opět v řádu milionů korun. 

V rámci vývoje dokončila firma, ke konci roku 2015, jednovstupový a dvouvstupový 

převodník, který má za cíl ušetřit čas, peníze a místo v rozvaděči. Do roku 2016 se firma 

chystá uvést do prodeje několik novinek a také chce rozšířit své oddělení kalibrace a servis 

o měření a kalibrace na novém kalibrátoru, díky kterému budou, ve srovnání s konkurencí, 

jedineční. V posledních dvou letech společnost hodně zainvestovala do nových inovací a 

bude v tom i nadále pokračovat. Rozvoj zaměstnanců a podpora studentů na středních a 

vysokých školách patří mezi další plánované cíle společnosti. [24] [31] 



Tomáš Borgoň: Potenciál UHF RFID technologie při evidenci docházky 

27 
2016 

3.2 Metra Door System 

Přestože se firma Metra Blansko zaměřuje na výrobu měřicích přístrojů, 

elektrických převodníků nebo GSM techniky, můžeme se setkat s produkty, které využívají 

RFID technologii. Mezi představitele produktů vlastního vývoje a výroby, firmy Metra 

Blansko, se řadí UHF RFID stacionární čtečky, UHF RFID antény a různá příslušenství 

pro RFID. Firma vyráběla RFID brány, které byly sestaveny z antén, stacionárních čteček a 

dalších volitelných konstrukcí z vlastní výroby. Tyto brány nacházely své využití, mimo 

jiné, v oblastech jako je obchod, průmysl a logistika. [29] 

Budu se zde zabývat právě RFID bránou, zkonstruovanou firmou Metra Blansko, 

jež nám bude sloužit jako přístupový systém ke sledování evidence docházky. Tato brána 

se nazývá Metra Door System a pro své funkce využívá UHF RFID technologii. Oproti 

klasickým LF nebo HF RFID docházkovým systémům se liší tím, že stačí mít RFID tag 

kdekoliv na těle a následně projít bránou, bez nutnosti přikládat na terminál čip s tagem. 

Výhody tohoto systému je rychlejší a plynulejší evidence osob. Mezi nevýhody řadíme 

vyšší pořizovací cenu než u HF a LF RFID docházkových systémů a tělesná voda nám 

může blokovat signál.  

 

Obrázek 13 Metra Door System a reflexní závory 
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Metra Door System se skládá z mnoha komponentů, které můžeme rozdělit na 

interní, což jsou součástky umístěny ve skříni a externí, které jsou mimo skříň. 

Interní:  

 dvě UHF RFID čtečky RFI21.1 

 centrální jednotka obsahující panelový počítač s displejem, vstup/výstup a 

externí zdroj energie 

 hlavní jistič a spínaný napájecí zdroj  

 řídicí jednotku 

Externí: 

 dvě UHF RFID antény RFA01 

 dvě reflexní světelné závory a reflektory 

 výstražné zařízení 

3.2.1 Stacionární čtečka RFI21.1 

Metra Door System obsahuje dvě UHF RFID stacionární čtečky nesoucí označení 

RFI21.1. Čtečky se rozdělují na vstupní a výstupní. Jedná se o kompaktní 

multiprotokolovou čtečku a je určena k identifikaci pasivních UHF RFID tagů. Čtečka nám 

pracuje v kmitočtovém rozsahu 865 – 870 MHz pro Evropu a 902 – 928 MHz pro Spojené 

státy. Vysílací výkon si můžeme nastavit od 17-25 dBm a přenosová rychlost může 

dosahovat až 640 kb/s.  Mezi podporované standarty patří iP-X EM4122, EM4444, ISO 

18000-6 A, B a EPC Class 1 Gen 2. Na čtečku můžeme připojit jednu anténu, a to přes 

SMA konektor. Zelená LED dioda na čtečce nám indikuje, zda je přítomno napájecí napětí, 

které musí nabývat hodnotu 5V. Pomoci žlutě LED diody rozeznáváme provozní stav 

čtečky, zda je připravena komunikace s počítačem [23]. Čtečku lze propojit s počítačem 

přes USB 2.0, s konektorem USB micro typ B, nebo pomocí rozhraní UART. RS232 je 

tedy dostupné pomocí redukce [15]. Jako další vlastnosti můžeme uvést, že má jednouchou 

instalaci, malé rozměry, odolné kovové pouzdro, nízký příkon a nízkou cenu. [22] 
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Obrázek 14 Dvě čtečky RFI21.1 

3.2.2 Anténa RFA01 

V Metra Door System se využívají dvě antény, které musí být připojeny na čtečky 

pomocí SMA konektoru. RFA01 je kruhově polarizovaná RFID UHF anténa. Její 

frekvenční pásmo se pohybuje v rozsahu 865-870 MHz. Zisk antény je 7dBi, vyzařovací 

úhel je 65% a polarizace je RHCP.  Kryt antény je vyroben z ABS plastu. Anténa, díky své 

konstrukci, je vhodná pro použití v interiéru. Obecně lze antény připojit k RFID čtečkám, 

které podporuji normy 2EN 302 208 nebo EN 300 220. Anténa je napájena prostřednictvím 

souosého kabelu s impedancí 50 Ω, protaženého otvorem na boku krytu antény a 

připojeného na úhlový SMA konektor. [34] 

 

Obrázek 15 Dvě antény RFA01 
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3.2.3 Centrální jednotka 

Jako centrální jednotku označuji část Metra Door System, kde je umístěn počítač, 

„cihlový“ externí zdroj napájení a vstupy/výstupy. Panelový počítač má integrovaný 

displej, který je bezdotykový. Rozlišení displeje je 800 x 600 s podporou 256 tisíc barev. 

Počítač je umístěn v unikátní ocelové konstrukci s nerezovým povrchem. Přední krytí 

počítačového panelu dosahuje stupně IP65, což ho předurčuje do aplikací v potravinářském 

a chemickém průmyslu, anebo v jiných extrémních podmínkách. Přednost počítače je jeho 

nízká spotřeba elektrické energie, mále vyzařování tepla a přesto nabízí adekvátní výkon.  

 

Obrázek 16 Centrální jednotka 

Obsahuje jednu pozici pro 2,5 palcový HDD nebo SSD a jeden slot pro Compact 

Flash kartu. Doporučena pracovní teplota je mezi 0 – 45 °C. Mezi podporované operační 

systémy patří Windows XP, Windows 7, Windows Embedded a Ubuntu. Centrální 

jednotka obsahuje několik vstupu/výstupu pro zapojení různých periferií. K počítači jsou 

periferie připojeny prostřednictvím různých rozhraní a konektorů. Patří sem dvě USB 

sběrnice, do kterých se zapojují antény. Dále zde nalezneme sběrnici RS-422/485, RS-232, 

VGA konektor pro další zobrazovací techniku, šestikolíkový konektor PS/2 pro klávesnici, 

počítačovou myš a jako poslední Ethernet rozhraní [16]. Na povrchu centrální jednotky je 

připevněn externí napájecí zdroj s ventilátorem. Slouží nám ke zpracování střídavého 

napětí dodávaného ze sítě, respektive z hlavního jističe, na nízké napětí potřebné pro 

panelový počítač. 
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3.2.4 Reflexivní světelné závory 

RP20 reflexní světelná závora je speciálně vyvinuta pro instalaci na vratech, 

branách a závorách, kde nabízí optimální řešení. Dle typu reflektoru dosahuje 0,5 m až 

15m, zatímco je odolná vůči externím zdrojům světla i slunečnímu záření. Obsahují 

polarizační filtr, který detekuje každý jasný objekt mezi závorou a reflektorem a poskytuje 

velkou efektivitu při znečištění, dešti, sněhu a mlze. Má také vysoký stupeň krytí, proto je 

hermeticky uzavřená skřínka vhodná pro venkovní použití. Reakční doba se pohybuje 

kolem < 10 ms. Jestliže není reflektor se závorou umístěn správně, začne svítit červená 

LED dioda. Když je reflektor se závorou srovnaný, svití nám LED dioda zelená. [20] 

 

Obrázek 17 Reflexivní závory a reflektory 

3.2.5 Ostatní komponenty  

Na skříni Metra Door System je umístěno výstražné zařízení. Jedná se o 

hermeticky uzavřený zvukový a světelný indikátor, který nese název K50LGRALSXP. 

Jedná se o velmi odolné zařízení se stupněm krytí IP67. Tento indikátor je snadno 

implementovatelný a zcela soběstačný, bez potřeby instalace ovladače. Intenzita hlasitosti 

nelze u tohoto modelu nastavovat [14]. Dalším komponentem je hlavní jistič, který je 

napojen na spínavý napájecí zdroj. Výčet komponentů zakončuje řídicí jednotka, do které 

jsou zapojeny všechny ostatní komponenty a spolu s počítačem řídí celý systém.  
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4 INSTALACE A EXPERIMENTY S METRA DOOR SYSTEM 

Ověřování funkčnosti, následné instalaci, kompletaci a konečné testování zařízení 

Metra Door System proběhlo v RFID laboratoři na Vysoké škole báňské – Technické 

univerzitě Ostrava, pod dozorem vedoucího mé bakalářské práce. V první části kapitoly 

budu popisovat průběh instalace a zprovoznění systému, který jsme v laboratoři 

podstoupili. Ve druhé části budou popsány experimenty a testování již funkčního a plně 

zprovozněného systému.  

4.1 Instalace 

Hned poté, co jsem si celé zařízení fotograficky zdokumentoval, do své práce, 

jsem zahájil jeho první spuštění. Nejprve jsem musel klíčem, připevněným provázkem 

k zařízení, otevřít dva zámky na pravé straně skříně a zkontrolovat veškerou kabeláž, zda 

je správně a pevně připojena. Antény se musely připojit SMA konektorem k čtečkám a pro 

kabel se využily předpřipravené vývody. Zkontroloval jsem, zda je zařízení správně 

zapojeno do elektrické sítě, a poté jsem prohlédnul celé zařízení, zda je někde umístěno 

spouštěcí tlačítko. Systém se startuje zapnutím hlavního jističe a hned po jeho zapnutí se 

začal načítat operační systém na panelovém počítači. Po spuštění nám začalo také zeleně 

blikat a vydávat zvuk výstražné zařízení. V panelovém počítači je nainstalovaný operační 

systém Ubuntu ve verzi 10.4. Ubuntu je komunitně vyvíjený operační systém. Zakládá se 

na linuxovém jádře a je od základu navržen s ohledem na bezpečnost, díky čemuž se 

minimalizuje riziko zavirování nebo jiného narušení počítače. Za Ubuntu se neplatí žádné 

licenční poplatky a je zcela zdarma. [32] 
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Obrázek 18 Otevřena skříň zařízení 

Když nám načetl operační systém, do pár sekund se spustilo rozhraní 

docházkového softwaru. Při následné manipulaci jsme zjistili, že zařízení nemá očekávaný 

dotykový displej, proto jsme museli zapojit klávesnici a počítačovou myš s konektorem 

PS/2 do panelového počítače. To vyžadovalo restartování počítače, ale jelikož jsme 

nemohli manipulovat s rozhraním, museli jsme přistoupit k vypnutí a zapnutí hlavního 

jističe. Po opětovném spuštění operačního systému jsme již mohli pohybovat  myší a 

klávesnicí. Také jsme se museli dostat z rozhraní docházkového softwaru, který se spustí 

vždy po načtení operačního systému. Jelikož bylo spuštěno pouze jedno okno, přepínací 

tlačítko Ctrl + Tab nešlo použít. Proto jsem zkusil klasickou kombinaci z operačního 

systému Windows a to Ctrl + Alt + Delete. Spustilo se nám další okno, kde jsme mohli 

počítač vypnout, ale také nám to umožnilo zapnutí internetového prohlížeče, díky kterému 

jsme se mohli přihlásit na místní localhost. Počítač má nainstalovaný populární internetový 

prohlížeč Mozilla Firefox, do kterého zadáme adresu localhostu a vyplníme přihlašovací 

údaje pro přihlášení do databáze docházkového softwaru. 
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Důležité informace k instalaci: 

 URL pro místní síť (localhost) – localhost:8008 nebo metra-

door.local:8008 nebo 192.168.3.145:8008 

 URL pro nastavování RFID čteček – localhost:31729 nebo metra-

door.local:31729 

 URL pro spouštění přes síť – metra-door.local:31731/remote 

 Údaje pro přihlášení do localhostu – Jméno: JSustr a Heslo: JS 

 

Po zadání přihlašovacích údajů jsem se úspěšně přihlásil do docházkového 

softwaru Metra Blansko. Zde máme přístup, v podobě uživatelsky velmi příjemného 

rozhraní, do databáze, kde můžeme velmi snadno editovat různé entity například 

zaměstnance, RFID tagy či jen sledovat různé statistiky docházky. Metra Door System 

využívá vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk Python ve verzi 2.6 s rozšířeními 

pySerial a wxPython. Python nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá 

programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního, 

procedurálního nebo funkcionálního.  Je vyvíjen jako open source projekt a je součástí 

většiny distribuce systému založené na Linuxu [25]. Databázový server funguje na systému 

PostGreSQL ve verzi 8.4 pod unixovým uživatelem postgre. PostGreSQL je objektově-

relační databázový systém a je také primárně vyvíjen pro unixové systémy.  

Ostatní informace k instalaci: 

 Název databáze – GatewayRFID 

 Jméno a heslo k databázi – Jméno: postgres a Heslo: postgres 

 Adresář aplikace - /home/rfid/python/rfi21_presentation_v2 

 Název PC – metra-door 

 Uživatel a heslo k PC – Jméno: rfid a Heslo: rfid 
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4.2 Testování a experimenty 

Když se podařilo systém kompletně zprovoznit a úspěšně se přihlásit do systému, 

museli jsme ověřit, zda zařízení opravdu funguje a splňuje svojí funkci, pro kterou byl 

sestrojen. Před testováním jsme splnili několik kroků a předpřipravili se pro konečný test, 

zda nám zařízení eviduje osoby. Postupovali jsme následovně: 

 Příprava několika RFID tagů a uložení nových EPC kódu 

 Přidání nových osob (které budeme evidovat) a tagů do databáze 

 Umístění zařízení a jeho externích komponentů a následné testování 

průchodu 

4.2.1 Výběr a příprava RFID tagů 

Pro testování jsme se rozhodli, že využijeme 4 rozdílné druhy tagů, které byly 

v laboratoři k dispozici. Jedná se o UHF tagy s provozní frekvenci od 860 – 960 MHz. 

 Frog 3D 

 H86-IP-ABS 

 AD-826 

 AD-814 ve formě klíčenky 

Pro úpravu EPC kódů na vybrané tagy jsem použil RFID čtečku Arete Pop. Tu 

stačí připojit do standartního 3,5mm stero sluchátkového minijacku na svém telefonu či 

tabletu a okamžitě ho můžeme použít jako RFID čtečku. Arete Pop je kompatibilní 

s většinou zařízení obsahující operační systém Apple iOS nebo Google Android (nad verzi 

iOS 6.0 a Android 2.3.3). 
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Obrázek 19 Čtečka Arete Pop [30] 

Pro čtečku Arete Pop jsem využil telefon Samsung Galaxy S2, kde jsem si musel 

také stáhnout aplikaci, na Google Play, jménem Arete Pop. Po nainstalování aplikace a 

připojení zařízení do telefonu, jsem měl možnost zjistit EPC tagy, které byly v blízkosti 

telefonu, a poté změnit, pomoci Arete Pop čtečky, jejich EPC, které jsem následně použil 

při vytváření nových zaměstnanců do databáze Metra Door System. [30] 

4.2.2 Přidávání údajů do databáze 

Pro potřeby testování a vzhledem k tomu, že máme k dispozici 4 různé tagy, jsme 

si v systému vytvořili 4 nové osoby a přiradili jsme k nim vždy EPC kód použitého tagu. 

EPC kód je v hexadecimální podobě.  

 

Obrázek 20 Přidávání EPC kódu do databáze systému  
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Seznam osob (Jméno a příjmení – Typ tagu – EPC kód): 

 Tomáš Borgoň – H86-IP-ABS – 0000000000000000000000F2 

 Jiří Švub – AD-826 – 0000000000000000000000001 

 Daniel Pagáč – AD-814 – 000000000000000000001234 

 Sabina Gašparová – Frog 3D – 000000000000000000002222 

 

Obrázek 21 Použité tagy, (z leva) H86-IP-ABS, AD-826, AD-814, Frog 3D 

4.2.3 Testování  

Při finálním testování jsme Metra Door System umístili na chodbu před laboratoř 

z důvodu přítomností mnoha tagů, které rušili zařízení, a docházelo k chybové hlášce o 

přítomnosti neidentifikovatelných karet (RFID tagů). Umístěním na chodbu jsme se této 

hlášky vyvarovali, a také jsme lépe uspokojily prostorové potřeby systému. 
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Obrázek 22 Ukázka testování a umístění komponentů 

Rozmístěním antén se určí, zda je připojena na vstupní či výstupní čtečku, což je u 

čteček napsáno. Vstupní anténa byla umístěna na židli a výstupní na plastovou přepravku.  

Následně byly natočeny do takové pozice, ve které by měly mít schopnost nejlépe číst 

tagy. Reflexní závory a jejich reflektory byly umístěny blízko RFID antén, abychom se 

vyvarovali chybové hlášce o průchodu bez karty.  

Po správném umístění komponentů jsem se pustil do zkušebních testů čitelnosti 

tagů. Po desítkách průchodů jsem zjistil, že antény dokáží nejlépe identifikovat tag, když 

se vzdálenost pohybuje v rozmezí 30 – 50 cm od antény, a to v případě, že tag byl držen 

vždy v ruce blíž anténě a dále nebyl držen v dlani, ale přidržen pouze konečky prstů. Při 

pokusu, kdy jsem zkoušel čitelnost tagů například na hrudi, v kapse kalhot či v druhé ruce, 

jsem byl překvapen výsledky, kdy čitelnost byla velmi nízká a u některých tagů naprosto 

nulová. 
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Po prvotních testech čitelnosti jsme se s vedoucím práce rozhodli, že u každého ze 

čtyř tagů provedu 30 měření. Test bude zahrnovat 15 průchodů, kde má být evidován můj 

příchod a 15 průchodu, kde má systém evidovat můj odchod. Umístění tagu bude tedy 

v ruce blíž antény a držen za prsty ve vzdálenosti na 30 – 50 cm.   

Frog 3D 

Jako první jsem začal testovat tag s označením Frog 3D. Jedná se o velmi 

výkonný tag a v rámci měření dosahoval dobrých výsledků. U tohoto tagu jsem využil 50 

cm vzdálenost od antény čtečky, a proto bylo v rámci meření 5 neúspěšných 

příchodů/odchodů, které mohly být eliminovány tím, že bych zkrátil vzdálenost mezi 

anténou a tagem na 30 cm. 

 

Obrázek 23 Testování tagu Frog 3D 

H86-IP-ABS 

V rámci testování jsem zjistil, že tento typ tagu byl ze všech ostatních 

nejvýkonnější a dosahoval nejlepších výsledků. Jelikož vykazoval, na rozdíl od ostatních 

tagů, funkčnost, i když byl umístěn na hrudi, proto jsem se rozhodnul provést dva druhy 

testu. První jako u ostatních tagů a navíc druhý test, kdy byl připnut ke košili. Při druhém 

testu jsme také provedli 30 měření.  
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Obrázek 24 Testování tagu H86-IP-ABS v ruce 

První test nám ukázal, že nám čtečka zaevidovala 100 % průchodů, což je nejlepší 

naměřený výsledek. Při průchodu jsem využil 50 cm vzdálenost.  

 

Obrázek 25 Testování tagu  H86-IP-ABS na hrudi 

Při druhém testu, kdy byl tag umístěn ve výšce prsou, jsme zjistili, že zvládnul 22 

úspěšných a 8 neúspěšných příchodů/odchodů.  
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AD-814 

Přesto, že jsem se s tímto tagem pohyboval ve vzdálenosti 30 cm od antény, byly 

naměřeny velmi bídné výsledky. Neúspěšných příchodů a odchodů bylo celkově 9. 

 

Obrázek 26 Testování tagu AD-814 

AD-826 

Tag vykazoval o něco lepší výsledky než AD-814, ale přestože byla využita 30 

cm vzdálenost, je počet 7 neúspěšných příchodů/odchodů nedostačující.  

 

Obrázek 27 Testování tagu AD-826 
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4.2.4 Závěr testování 

Přesto že je zařízení Metra Door System založeno na UHF RFID technologii bylo 

pomocí měření zjištěno, že jeho hlavní výhoda, kdy nemusí být karta s tagem umístěna 

přímo na docházkový terminál, jako při HF a LF systémech, se zcela ztrácí, jelikož jsme 

tagy museli držet ve velmi specifické pozici, a také musely být v malé vzdálenosti od 

antény. 

 Jediný tag, který v rámci nastavených parametrů, byl použitelný je H86-IP-ABS. 

Při testování u něj byla naměřena 100 % úspěšnost průchodů, což je zdaleka nejlepší 

výsledek v porovnání s ostatními tagy. Byl také použitelný při umístění ve výšce prsou, 

kdy další tagy vykazovaly naprosto nedostačující výsledky, ale přesto nemůže být pro 

správnou funkci systému tohle umístění využito, jelikož bylo 8 neúspěšných měření. Jako 

řešení bych navrhoval vyzkoušení dalších silnějších tagů, na čtečky připojit výkonnější 

antény.  
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5 SESTAVENÍ UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY 

Tato příručka vás seznámí s kompletním spuštěním, konfiguraci a zprovoznění 

zařízení Metra Door System. Je zde popsáno vše, od prvního zapojení až po konečné 

evidování osoby, čemu se pomůže dosáhnout plně funkčního zařízení. Příručka může 

majiteli zařízení pomoci mnoha způsoby. Velmi doporučuji, abyste si přečetli celou 

příručku. Abyste minimalizovali pravděpodobnost špatného zapojení či spuštění systému.  

Text v této příručce je doplněn ilustracemi, aby bylo co nejlépe vysvětleno, jak zařízení 

maximálně využívat.  

5.1 Před spuštěním 

Dříve než přistoupíme k zapnutí zařízení, musíme provést několik úkonu a 

kontrol, abychom předešli pozdějším komplikacím. 

V prvotní fázi otevřeme skříň zařízení, a to za pomoci klíče, který je součástí. Klíč 

použijeme na dva zámky, umístěné na pravé straně skříně. Pro odemknutí vložíme klíč do 

zámku a jednoduchým otočením doprava se zámek otevře.  

 

Obrázek 28 Klíč k otevření skříně 
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Po otevření skříně zkontrolujeme kabeláž, zda je správně zapojena. Jestliže je 

nějaký kabel vypojen, tak záleží na vašich zkušenostech, zda tuhle chybu jste schopni 

opravit či využijete služeb technika. Důležité je zkontrolovat vodiče, které jsou připojeny z 

elektrické sítě, zda jsou dobře zapojeny a není nikde žádný nebezpečný odizolovaný 

kousek. 

 Poté již můžeme zapojit, jestliže nejsou, antény SMA konektorem. Zapojeny 

musí být obě čtečky, protože po zapnutí by systém hlásil chybu. U čteček ještě 

zkontrolujeme, zda jsou správně zapojeny do USB sběrnice. Pro první spuštění je vhodné 

ihned připojit klávesnici a počítačovou myš. K připojení musíme využít konektor typu 

PS/2. Jelikož USB sběrnice nám již zabírají RFID čtečky.  

Když máme správně zapojeny všechny komponenty, můžeme zapojit zařízení do 

elektrické sítě. Pro spuštění systému musíme nahodit hlavní jistič. Po zapnutí jističe se 

automaticky začne načítat operační systém. Zde již můžeme skříň zavřít. Vložíme do 

zámku klíč a pohybem vlevo je oba dva uzavřeme. 

Tip! 

Když nemáme k dispozici klávesnici a myš s PS/2 konektorem, je možnost využít 

USB připojení ale zařízení po spuštění nebude plnit svou funkci. Konfigurace databáze 

bude možná, proto můžeme nejprve upravit či přidat nové údaje, následně odpojit 

klávesnici s myší a připojit čtečky. K plné funkčnosti bude potřeba restartování panelového 

počítače, které může proběhnout zapnutím a vypnutím hlavního jističe. 

5.2 Spuštění a přihlášení do systému 

Když se uživatel řídil pomocí předchozích pokynů, po zapnutí jističe se začne 

načítat a spouštět operační systém Ubuntu na panelovém počítači. Doba načítání systému 

se pohybuje v rozmezí jedné až tří minut. Proto počkáme a nezačneme zbytečně zapínat a 

vypínat hlavní jistič pro restartování počítače. 

Po tom, co se dokončí načítaní operačního systému, spustí se nám automaticky 

rozhraní docházkového softwaru, kde později uvidíme momentální příchody a odchody. 
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Obrázek 29 Rozhraní docházkového systému 

Jestliže se chceme přihlásit do místní sítě a upravit či přidat nové údaje do 

databáze, musíme si zapnout internetový prohlížeč. Pro přepnutí okna, abychom se mohli 

dostat z rozhraní docházkového softwaru, využijeme kombinaci kláves Ctrl + Alt + Delete. 

Vyskočí nám nové okno a můžeme zapnout internetový prohlížeč Mozilla Firefox, který je 

umístění v levém horním rohu.  

Do prohlížeče zadáme adresu localhost:8008 nebo jinou možnost (viz kapitola 

3.1). Poté, co zadáme do prohlížeče adresu místní sítě, se nám objeví přihlašovací stránka. 

Zadáním správných údajů se přihlásíme do databáze docházkového systému, který má 

jednoduché a velmi intuitivní uživatelské prostředí.  

Přihlašovací údaje: 

 Přihlašovací jméno: JSustr 

 Heslo: JS 
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Obrázek 30 Přihlašovací okno 

5.3 Konfigurace docházkového systému 

Po úspěšném přihlášení se nám objeví úvodní stránka s nápisem Metra Door. 

V systému máme nespočet možných funkcí. 

5.3.1 Funkce hledání a vlastní 

Úplně s první možností, se kterou se v systému setkáme, je funkce pojmenována 

Hledání. Po kliknutí se nám objeví dvě záložky. První z nich je Hledání osob, kdy uživatel 

může vyplnit jednu z kolonek Příjmení, Jméno, Osobní číslo či jen vybrat Středisko, pod 

kterou je hledaná osoba evidována. Při vyplnění aspoň jedné z kolonek se nám ukáže 

výsledek vyhledávání, kde máme možnost hledanou osobu upravit nebo se podívat na 

kompletní výčet údajů. 

 

Obrázek 31 Hledaní osob 
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Druhá záložka nám poskytuje možnost prohlížet poslední záznamy příchodů a 

odchodů. Pro tuto záložku musíme využít tlačítko Prohlížení průchodů. Zde můžeme 

vidět v jakém čase, směru a jaká osoba prošla přes zařízení a byla evidována. Máme také 

možnost se podívat na detailní údaje o osobě. 

 

Obrázek 32 Prohlížení osob 

Jestliže v menu vybereme funkci Vlastní, načte se nám stránka se všemi údaji 

osoby, za kterou jsme přihlášeni do systémů. 

 

Obrázek 33 Funkce Vlastní 

5.3.2 Funkce vrátnice 

Po kliknutí na funkci Vrátnice se nám zobrazí správa návštěv, kde máme několik 

záložek. První záložku najdeme pod názvem Návštěva, sloužící k registracím návštěvy, 

kterou nám bude docházkový systém evidovat. Pro registraci vyplníme kolonky Jméno, 

Příjmení, Firma, Číslo karty a vybrat Doprovod. Návštěvě musí být přiřazena funkční 

karta, a také musí být pro návštěvu přiražen doprovod, který vybíráme z registrovaných 

zaměstnanců. 
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Obrázek 34 Návštěva 

Další záložka má stejný název jako předchozí, ale můžeme zde vytvořit záznam 

návštěvy bez toho, aniž bychom ji museli přiřadit kartu. Stačí tedy jen vyplnit kolonky 

Jméno, Příjmení, Firma a vybrat Doprovod. Po vyplnění všech kolonek úspěšně vložíme 

návštěvu do systému. 

Již uložené návštěvy musíme „aktivovat“ tím, že je vložíme v záložce Připravené 

návštěvy. Následně budou plně funkční. Záložka Přehled návštěv, nám ukazuje kompletní 

přehled všech návštěv, včetně jejich údajů a to i čas průchodu. 

 

Obrázek 35 Připravené návštěvy 

Dále tu máme čtyři záložky. Nejdůležitější z nich je záložka Ostraha, kdy si 

vybereme zaměstnance, který je pověřen k výkonu ostrahy objektu. Zaměstnance 

vybereme v kolonce Ostraha. Oproti jiným zaměstnancům se jeho průchody přes zařízení 

nezapočítává do celkové evidence.  

 

Obrázek 36 Ostraha 
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V záložce Obchůzky máme přehled, kdy ostraha byla evidována zařízením. 

Záložka Zaměstnanec nám dovoluje vytvořit ostrahu tím, že vybereme z již registrovaných 

zaměstnanců a vybereme k němu číslo karty. Tato registrace je nutná, aby se zaměstnanec 

objevil ve výběru v záložce Ostraha. Poslední záložka ve správě návštěv jsou 

Zaměstnanecké karty. Tato záložka nám poskytuje přehled všech zaměstnanců, kteří jsou 

určeni jako ostraha. 

5.3.3 Funkce personální 

Zde popsané záložky jsou nejdůležitější pro funkční použití zařízení Metra Door 

System.  Pod funkcí Personální se skrývá nejdůležitější záložka Přidat osobu. Pomoci ní 

můžeme přidat zaměstnance, který bude následně zařízením evidován. Pro úspěšné vložení 

nové osoby musíme vyplnit kolonky Osobní číslo, Jméno, Příjmení a Společnost. Dále 

vybereme jeho druh Přestávky a Typ. Tímto rozdělujeme zaměstnance v rámci firmy. 

Musíme vybrat pohlaví osoby a, v neposlední řadě, zda daná osoba bude mít povolen 

vstup. Fotografie osoby není povinná. Tato fotografie se ukazuje na monitoru panelového 

počítače při průchodu dané osoby. Poslední kolonky Svátek a Číslo karty nejsou povinné 

vyplnit. Pro uložení osoby správně vyplníme a vybereme kolonky a klikneme na tlačítko 

Ulož osobu. Jestliže uložení proběhne úspěšně, objeví se hláška Uloženo správně. 

 

Obrázek 37 Registrace nové osoby během testování 
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Když u osoby nevyplníme Číslo karty, při průchodu nebude evidován. Proto 

musíme využít záložku Přidat kartu, kde vyplníme EPC kód tagu, který bude daná osoba 

nosit. EPC kód musí být v hexadecimální podobě, bude obsahovat 24 čísel či písmen. Poté 

vybereme kolonku Typ a vyplníme Číslo karty. Toto číslo můžeme použít při nové 

registraci osoby anebo také můžeme použít záložku Upravit osobu a zde najít osobu, ke 

které chceme přidat číslo karty, což bude mít za následek, že osoba bude, při průchodu přes 

zařízení, evidována.  

 

Obrázek 38 Přidat kartu 

Poslední záložkou je Seznam karet, kde můžeme vidět všechny registrované 

osoby a zda mají přiřazenou kartu s EPC kódem.  

 

Obrázek 39 Seznam osob 
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5.3.4 Ostatní funkce 

Během testování jsem zjistil, že funkce Události byla nefunkční, a tedy ji nemůžu 

více popsat. Následující funkce nese název Statistika. Ta obsahuje dvě záložky. První se 

nazývá Průchody, a zde máme žebříček počtu průchodů za posledních 30 dnů. 

 

Obrázek 40 Statistiky průchodů 

 Druhá se jmenuje Statistiky, a při testování této záložky jsem zjistil její 

nefunkčnost, která mohla být zapříčiněna nedostatečným počtem záznamů, a proto 

nemohly být statistiky vytvořeny. 

 

Obrázek 41 Statistiky 
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Při rozkliknuti funkce Technické zjistíme v prvních dvou záložkách teplotu 

čteček v hodinových časových úsecích. V záložce Přepínač se udává čas a datum zapnutí 

hlavního jističe a záložka Spuštění aplikace nám zobrazuje čas a datum spuštění 

operačního systému. V dalších záložce se setkáme se seznamem chybových hlášek a 

v poslední najdeme přehled webových přihlášení do systému. 

 

Obrázek 42 Teplota čtečky 

Jestliže chceme změnit přihlašovací údaje, musíme kliknout na funkci Web, která 

nám umožňuje vytvořit nového uživatele s přístupem do webové konfigurace. Pokud 

budeme potřebovat přidat nového uživatele, který bude mít přístup do webové konfigurace, 

musíme vybrat již registrovanou osobu v kolonce Osoba. Vyplníme kolonky Uživatelské 

jméno, E-mail a Heslo. Uživatelské jméno a heslo jsou údaje, kterými se daný uživatel 

bude přihlašovat. Také se může uživateli určit, které z funkcí může v rozhraní vykonávat. 

Při kliknutí na záložku Upravit uživatele, se automaticky přepne do záložky Seznam 

uživatelů, kde se mohou měnit stávající uživatele. 

 

Obrázek 43 Přidání nového uživatele webové konfigurace 
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Co se týče funkce Zprávy, ta nám slouží k poslání zprávy ostatním uživatelům 

v rámci webové konfigurace. Změna přihlašovacího hesla probíhá ve funkci Účet, kde 

vyplníme kolonky Staré heslo, Nové heslo a Nové heslo znovu a pomoci tlačítka Uložit ho 

změníme.  

 

Obrázek 44 Změna hesla 

 Poslední funkce Odhlásit, slouží k odhlášení z webové konfigurace. 

5.4 Umístění zařízení 

Pro správnou funkčnost Metra Door System musíme správně umístit externí 

komponenty, aby splňovaly svoji funkci. Podle zapojení antény do čteček určíme, zda daná 

anténa je vstupní a tedy eviduje příchod, respektive zda je výstupní a eviduje odchod. Toto 

označení najdeme napsáno u čteček. Vstupní anténu dáme blíž ke dveřím a výstupní dál od 

dveří. Antény by také měly být natočeny do nejlepší pozice pro čtení karet a neměly by být 

v  pozici, kdy se budou navzájem rušit.  

Reflexní závory doporučuji umístit přímo pod antény, jelikož by byly závory před 

anténou, systém by nám hlásil průchody bez identifikační karty. Jestliže nevyužijete 

výkonnější tagy, než jsem testoval, tak pro snížení neúspěšných průchodů držte kartu 

s tagem za konečky prstů, ve vzdálenosti 30 cm od antény. Pro vizuální ukázku, zde 

popsaného rozmístění, můžete využít fotku z testování, viz obrázek 8.  

Gratuluji. V této chvíli byste již měli mít plně funkční zařízení Metra Door 

System. Jestliže jste se drželi této uživatelské příručky, zařízení zcela bezproblémově 

eviduje příchody a odchody osob, které budou mít dostatečně výkonný tag a budou ho mít 

umístěny tak, jak je v příručce doporučeno. 
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6 ZÁVĚR 

Práce se zaměřuje na docházkové systémy, založené na technologii RFID, 

zejména v jeho UHF variantě. V úvodní části se autor stručně věnuje problematice 

docházkových systémů a jejich historii, kdy inovační proces prošel od jednoduchých 

mechanických píchacích hodin až po zcela automatizované systémy.  

Poté jsem se zaměřil na RFID technologii, která je právě jedna z mnohých 

technických možností umožňující nám mít automatizovaný docházkový systém. Přiblížil 

jsem si pojem a princip fungování RFID a také potřebné hardwarové vybavení, jejich popis 

a základní rozdělení. Následně je popsáno spojení RFID a docházkových systému. Jelikož 

se moje praktická část zabývá UHF RFID systémem, provedl jsem rešerši výskytu 

podobných zařízení ve světě a jejich využití. Poslední kapitola teoretické části se zabývá 

RTLS technologii. Zde jsou popsány základní pojmy a rozdělení, kde je převážně řešení 

firmy Ekahau. Tato technologie má velký potenciál, nejen co se týče docházkových 

systémů, ale i bezpečnostních, zdravotnických a výrobních řešení. 

V praktické části analyzuji zařízení Metra Door System, kde je detailně popsán 

výrobce, obecný popis funkce a detailně zpracovány jeho hlavní hardwarové komponenty. 

V další kapitole je popsáno testování a experimentování v laboratoři. Výsledky testů byly 

velmi znepokojivé, po zjištění, že karta s RFID tagem nemůže být umístěna kdekoliv na 

těle, ale musí být držena ve specifické pozici. V závěru testování bylo uvedeno několik 

bodů, které by mohli s tímto problémem pomoci. 

V poslední části je zpracována podrobná uživatelská příručka vedoucí k plnému 

zprovoznění zařízení Metra Door System.  Prezentovány postup v příručce je vhodný pro 

každého uživatele, jelikož popisuje a objasňuje spuštění od úplného počátku přes webovou 

konfiguraci až po finální uvedení do provozu.  

Bakalářská práce může sloužit jako návod k systému a posloužit v laboratorních 

podmínkách k výuce, testování nebo ukázkám. Na jeho základě se také může vystavit 

návazný projekt, který si dá za cíl dosáhnout lepších výsledků za využití jiných tagů nebo 

sestavení podobného zařízení s menšími náklady. 
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Seznam použitých zkratek 

EPC   Electronic Product Code 

GPS   Global Positioning System 

GSM   Global System for Mobile Communications 

HF    High Frequency 

LF   Low Frequency 

MW    Microwave 

NAU    Northern Arizona University 

RFID    Radio Frequency Identification 

RO    Read-Only 

RTLS    Real-Time Location Systém 

RW    Read/Write 

TUSD    Tuscon Unified School Dictrict 

UHF    Ultra High Frequency  

WORM   Write-Once-Read-Many 
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