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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem možností, jak využít radiofrekvenční 

identifikaci (RFID) v obchodních řetězcích Makro. V první kapitole se seznámíme se 

základním principem RFID technologie a později s nejnovějšími způsoby využití 

v různých sférách retailu. Důležitým prvkem práce je nalézt nejvhodnější tag, který by 

byl umístěn na nákupním vozíku, zahrnout zde úvahy o přínosech a nevýhodách využití 

tagů v praxi.  V závěru práce se seznámíme s analýzou výsledků měření čitelnosti tagu 

na nákupním vozíku provedených v laboratoři RFID. 

Klíčová slova 

EAS, tag, identifikace, MEA, radiofrekvence, identifikace, RFID 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the study of possibilities how to use the radio-

frequency identification (RFID) and its application in Makro Stores. In the initial part is 

about introducing the main principle of RFID technology and afterwards with the 

newest ways of using it in a various range of retail. The main part of this thesis is to find 

the best fitting tag, which would be placed on the shopping trolley, including reflections 

about benefits and disadvantages of using it in practice. The final part deals with 

analysis of measure results of tag´s readability on the shopping trolley carried out in the 

RFID laboratory. 
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Úvod 

Rychlost, přesnost a efektivita. To jsou hlavní hnací motory dnešní moderní 

společnosti. Nároky na tyto parametry neustále stoupají, proto je i v obchodně - 

dodavatelských vztazích nutné tento trend sledovat, ne-li jej předběhnout.  

Čárové kódy, jejichž největší sláva nastala v roce 1995, jsou nyní poněkud 

zastaralou metodou označování objektů a zboží. I přes jejich výbornou funkčnost, je 

vhodné, zamyslet se nad novými možnostmi doby a přinést světu něco daleko 

spolehlivějšího a rychlejšího. Díky automatizaci a pokroku máme skvělou příležitost stát u 

zrodu nové éry identifikace. 

Své počátky může radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency Identification 

dále jen RFID) vysledovat až do období 2. Světové války. Na základě RFID fungoval 

systém IFF (Identification, Friend and Foe), který dokázal odlišit vlastní a nepřátelská 

letadla.  

Inovativní přístup vývojářů přinesl mnohá zlepšení sytému RFID a tím také docílil, 

že se RFID stalo takřka běžnou součástí našich životů. Málokdy si však tuto skutečnost 

uvědomujeme. Každý se však někdy setkal s RFID při nákupech, kdy je hojně využíváno 

jako ochranný prvek v obchodech proti krádežím dražšího zboží, při otevírání domovních 

dveří různými RFID tagy a také při sledování zásilek. 

Tato práce se zaměří výhradně na možné využití RFID technologií ve 

velkoobchodním řetězci Makro, jež je odnoží nizozemského Metra. Společnost Makro 

působí v České republice od ledna roku 1998. Současně se u nás nachází celkově 13 

prodejen, které jsou určeny především pro velkoodběratele a podnikatele. Využití nových 

technologií by této společnosti mohlo ušetřit celkové logistické náklady, získat kontrolu 

nad zbožím a personálem, přinést náskok oproti konkurenci a v neposlední řadě získat 

cenné informace o potřebách a chování zákazníků, marketingových ukazatelích atp. Práci 

zaměřím na možné využití rozličných RFID tagů, které by byly umístěny přímo na 

nákupních vozících a pomohly by tak analyzovat zákazníkovo chování v průběhu 

nákupního procesu. Obsahem této práce je také praktická část testování tagů přímo na 
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nákupním vozíku, její vyhodnocení a nalezení nejvhodnějšího tagu a umístění pro použití 

v obchodech Makro ČR. 
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1. Radiofrekvenční identifikace 

1.1. Úvod do problematiky RFID 

Technologie RFID je založena na identifikaci prostřednictvím rádiových vln. Tento 

druh identifikace můžeme přirovnat ke všeobecně známým čárovým kódům, s tím 

rozdílem, že tento nový způsob identifikování objektů bude mít pravděpodobně daleko 

širší spektrum využití. Například v obchodě již nebude nutné manuálně zboží přikládat ke 

čtečce, jako to bylo právě u čárových kódů. Další možné aplikace RFID, jsou z oblasti pro 

evidenci vstupů do budov, lyžařské vleky, mýtné brány, zdravotnictví atp. RFID využívají 

bezkontaktní identifikaci pomocí speciálních zařízení s názvem tagy. Tyto tagy obsahují 

paměťové čipy a jsou určeny pro zápis, čtení a kombinaci obou metod. Pokaždé je v nich 

ukryta jedinečná informace určená výrobním číslem. Jak takový tag vypadá? Každý RFID 

tag se skládá z mikročipu a antény. Existují různé velikosti tagů, přičemž tato velikost 

závisí právě na velikosti použité antény. Zjednodušeně řečeno, je-li RFID tag v blízkosti 

čtecího zařízení, jsou z tagu přečtena data (identifikační číslo EPC – Electronic product 

code), ke kterému jsou pak přiřazena data z databáze.  

 

Obr. 1 RFID tag [1] 

1.2. Alternativy RFID 

1.2.1. Čárové kódy 

Čárové kódy byly patentovány v roce 1949, slouží jako prostředek pro 

automatizovaný sběr dat. Tvořen je černotiskem, na kterém jsou pruhy různých šíří, jež 
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mají své odůvodnění. Existuje mnoho typů, přičemž nejznámějšími jsou EAN kódy, Code 

128 a Code 93. Nositelem informací je v čárových kódech šířka pruhů a mezer, které jsou 

následně porovnávány s tabulkou přípustných kombinací [2]. Tyto kódy nám po načtení 

dokážou sdělit řadu informací, počínaje zemí, kde byl výrobek vyroben, místo uložení ve 

skladu, přístup osob do podniku atp.  

Přesnost a rychlost je ve srovnání s ručním zadáním číselného kódu do systému 

mnohokrát vyšší. Cenově je tento způsob označování zboží pro obchodníky velmi 

přijatelný, právě proto na trhu tyto kódy zatím vedou před ostatními technologiemi, včetně 

námi zkoumaného RFID které, jak si ukážeme později, zatím bohužel v cenové dostupnosti 

značně zaostává.  

Obr. 2 Čárový kód 

1.2.2. 2D kód 

Tento maticový 2D kód je složen z černobílých buněk čtvercového či 

obdélníkového typu. Jeho schopností je kódování běžného textu, ale zvládne i raw data. 2D 

kód je doporučen pro využití v letecké dopravě, armádě a na označování drobných 

elektronických součástek, např. procesory [3]. 

 

Obr. 3 2D kód 
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1.2.3. DPM (Direct Part Marking)  

DPM je přímé značení výrobku na celou dobu jeho životnosti. Tento způsob 

označování výrobků a komponent nebyl z důvodu cenové nákladnosti do předešlých let 

moc využívaný, naštěstí ceny v průběhu času klesly a dostupnost se zvýšila. Nyní je tato 

metoda trvalého vyražení identifikátoru velmi oblíbená. Velkým kladem je možnost 

sledovat a mít neustále přehled o tom, kde se jaký výrobek vyskytuje. Nejběžněji se tento 

znak vyráží pomocí mikroúderů, vypalováním laserem, vlisy a naleptáním. Každá metoda 

má svá specifika a je proto nutné zvážit, na jaký materiál bude využita. DPM funguje 

nejčastěji tak, že je vyražen 2D kód znak na příslušnou komponentu a to natrvalo.  

 

Obr. 4 Direct Part Marking [4] 

1.3. Hardwarové vybavení 

1.3.1.  RFID tagy 

Nyní je nutné si tyto RFID tagy rozdělit do tří skupin – pasivní, semiaktivní a 

aktivní. Je zcela zřejmé, že všechny verze RFID skýtají mnohá úskalí, naštěstí i spoustu 

výhod. 

Pasivní tagy 

Tento druh je nejběžněji používaný, protože je prozatím nejlevnější, sám od sebe 

totiž nevysílá žádné signály a nepotřebuje zdroj napájení, tyto čipy se zaktivují pouze 

tehdy, je-li v okolí snímač. Tento snímač rovněž vysílá signál, aby možné RFID čipy ve 
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své blízkosti odhalil. Po vyhodnocení vysílaných informací z čipu odešle snímač své 

vyhodnocení dále do systému, kde jsou veškeré potřebné informace dále zpracovávány [5]. 

Aktivní tagy 

Aktivní tag svůj zdroj napájení potřebuje a to proto, aby mohl aktivně vysílat signál 

do okolí, vyhledat snímač, případně napájet svá čidla fyzikálních veličin – teplota, tlak, 

vlhkost. Pasivní tag má přibližný dosah cca 10 metrů, aktivní může za ideálních podmínek 

dosáhnout až stovky metrů [5]. 

 Dále můžeme RFID tagy rozdělit podle protokolu, který používají, způsobu 

uchování informací a používaného frekvenčního pásma. Tyto tagy mají různé tvary, 

velikosti a jsou vyrobeny z různých materiálů, které závisí na aplikaci, pro kterou jsou 

určeny [5].  

 

Obr. 5 Příklady různých typů tagů [6] 

1.3.2. Čtecí zařízení  

Čtecí zařízení (čtečka) je elektronický snímač, který skrz anténu zprostředkovává 

komunikaci s čipy a čte příslušný uložený elektronický produktový kód (EPC). Kromě 

čtení kódu však může provádět i zápis. Takovýto snímač může být přenosný v mobilní 

formě, anebo může být fixní jako součást čtecí brány [7].  Další funkcí čtečky je napájení 

pasivních tagů, komunikace s řídícím počítačem.  

Mobilní čtečky musí splňovat daleko větší požadavky, např. odolnost vůči pádům, 

extrémním teplotám, vlhku a prašnosti. Tyto čtečky mohou komunikovat bezdrátově 

pomocí WiFi sítí, Bluetooth nebo se mohou připojit k počítači prostřednictvím USB. 
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Obr. 6 RFID čtečka [8] 

1.3.3. RFID tiskárny 

Existují ve formě stolních až po průmyslově orientované, umožňují kódování RFID 

tagu a jejich kontrolu. Na obrázku můžeme vidět, jak se na etiketu tiskne běžný čárový kód 

a znaky, přičemž poté je na ni přilepen RFID tag. Tímto vzniká tzv. „chytrá etiketa“. 

V případě potřeby je tak možné využít kterýkoli identifikátor.  

 

Obr. 7 RFID Tiskárna [9] 
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1.4.    Softwarové vybavení  

1.4.1. EPC  

RFID se rovněž od čárového kódu liší tak, že každý jednotlivý kus má v sobě svůj 

jednoznačný identifikátor EPC – elektronický produktový kód. Čárový kód naproti tomu 

má u stejného druhu zboží vždy tentýž čárový kód.  Pak je tedy naprosto logické, že o 

jednotlivém zboží, na kterém je využita právě RFID technologie lze vyčíst daleko více 

konkrétních informací, než se doposud dalo vyčíst z pouhého čárového kódu. Mohou to 

být například informace o lhůtě trvanlivosti, o aktuální lokaci daného zboží atp. Z hlediska 

skladových zásob podniků je zde ukryt obrovský potenciál možných využití, úspory peněz 

a času.  Není tedy nutná klasická inventura, stačí monitorovat pohyb načtených tagů na 

vstupních a výstupních branách skladu.  

V současnosti se používají EPC kódy o velikost 64 a 96 bitů. Jejich struktura se 

může lišit, ale v zásadě se bity rozdělují do jednotlivých kategorií, které znázorňuje příklad 

struktury EPC kódu s 96 bity (viz. Obr. 8). 

 

Obr. 8 96 bitový EPC kód [6] 

1.4.2. EPCIS – EPC Information Services 

Je klíčovou součástí sítě EPC global Network. Jeho stěžejní část je databáze údajů  

o načtených kódech EPC u konkrétního článku logistického řetězce, který zároveň 
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rozhoduje o zpřístupnění těchto údajů ostatním autorizovaným obchodním partnerům. 

Nalezneme zde údaje o kódu EPC, identifikační údaje čtecího zařízení a jeho lokaci, datum 

a čas načtení [10]. 

1.4.3. Middleware 

Middleware představuje software (nebo také speciální hardware) pro správu, 

filtraci, analýzu dat získaných z populace tagů, které jsou načteny RFID čtečkou. Má za 

úkol obstarat komunikaci s jednotlivými čtečkami a prvotně zpracovat získaná data [11].  

Protože jsou čtečky vyráběny s různými vlastnostmi a chováním a na komunikaci s tagy 

používají vlastní komunikační protokol, je výhodou, když máme k dispozici jednotné 

rozhraní pro několik různých čteček v kombinaci s vhodnou správou získaných dat. Jelikož 

čtečky generují převážně souvislé toky dat ze všech tagů v okolí, je nezbytné tyto data 

filtrovat v případě potřeby do databáze poslat pouze informace o tom, kdy který tag 

vstoupil do čtecí zóny a kdy jej opustil. Ostatní data, která vypovídají o jeho setrvávání 

v zóně, nejsou většinou zapotřebí a zbytečně by tak zatěžovala databázi. 
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2. RFID v prostředí obchodu 

Již nyní i přes stálou cenovou nedostupnost existuje celá řada společností a odvětví, 

ve kterých RFID figuruje v hlavní roli. Zdravotnictví se samo o sobě nemusí jevit jako 

obchodní prostředí, i zde však hraje velkou roli skladování léčiv, dodavatelé, odběratelé a 

kontrolní úřady stejně jako v klasickém pojetí významu slova obchodní prostředí. Již 

dlouhodobě se například v USA využívá RFID ke sledování pohybu léků a kontrole 

pravosti. Širší spektrum využití by však mohlo přinést optimalizaci dalších dílčích činností. 

Naskladňování zboží je všeobecně velmi zdlouhavým procesem, s RFID by tomu už tak 

nemuselo být. Například zásilka nových léků označených čipy by byla přijata v řádech 

několika málo minut, což by při klasickému příjmu zboží nebylo téměř možné. V případě 

že bude nutné stáhnout nebezpečný lék z trhu, díky čipu tento proces proběhne daleko 

rychleji a efektivněji než za pomocí čárového kódu. Ve zdravotnictví se čip také využívá 

v podobě náramků, jež nosí pacienti po dobu hospitalizace. Zdravotní sestry tak mají 

přehled o pacientově zdravotním stavu a o chystané léčbě. Mělo by se tak zamezit chybám, 

které se raritně stávaly v minulosti (vyoperování levé pacientovy ledviny místo pravé, nebo 

záměna novorozeňat). V obchodních sítích se RFID technologie využívá právě nejčastěji 

při logistických procesech, kontrole zaměstnanců a označování drahých výrobků. Jak už 

bylo řečeno, je mnoho způsobů jak využít tuto technologii, dostaňme se ale k té, která nás 

zajímá nejvíce a to použití v obchodech. 

2.1. EAS – Electronic Article Surveillance 

EAS je elektronická ochrana zboží proti krádežím. Funguje na principu RFID tagů, 

které jsou umístěny přímo na zboží. Pokud tento tag není odstraněn přímo ze zboží nebo 

příslušným způsobem znehodnocen a toto zboží opustí prodejní prostory, je personál 

okamžitě zalarmován výstražným zařízením. Vzhledem k vysokému počtu krádeží, které 

jsou ročně v České republice spáchány (zboží za 10 miliard korun) [12], je pro firmy 

ekonomicky výhodnější investovat do tohoto způsobu ochrany zboží. Zavedení této 

bezpečnostní politiky zahrnuje několik doporučení a pravidel, které je vhodné dodržet. 

V obchodě by měla být minimálně jedna pokladna, jedno místo pro příjem zboží a několik 
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bezpečnostních bran. U čteček je nutné si ohlídat maximální výkon a frekvenční pásmo, 

tak aby splňovaly příslušné standardy. Kvůli přijatelné ceně se nejčastěji používají pasivní 

tagy. Na počátku je důležité promyslet si rozmístění kontrolních bran, nejlépe u vchodu, u 

kabin a pokladen, dále podle proporčních dispozic prodejny. Existuje mnoho druhů RFID 

tagů, které se dají pro tuto ochranu využít, jsou to například plastové EAS RFID tagy, 

látkové nášivky a EAS RFID etikety. Dále pak musí být implementována databáze, ve 

které je nutné vést kompletní evidenci zboží a jejich kódů, dokázat přijmout a odebrat 

zboží. V případě dokonané krádeže se momentálně obchody s EAS ochranou ihned doví, 

že nějaké zboží bylo ukradeno. V budoucnu by to však mohlo vypadat tak, že by 

pracovníci měli kompletní informaci o zboží, které chybí, a mohli by jej tak okamžitě 

nahradit. Bohužel ani EAS ochrana zboží není dokonalá, již nyní existuje spousta 

možností, jak ochranu prolomit (některé tagy stačí zabalit do alobalu), nyní je na 

vyškolených pracovnících prodejny, aby dokázali tento fenomén eliminovat. 

2.2. Aplikace RFID v oděvním sektoru 

Aplikace RFID v oděvním sektoru si již našla cestu do několika prodejen i v České 

republice. Představme si situaci, kdy sháníme oblek, vůbec se v módě nevyznáme a 

přijdeme do prvního butiku, který potkáme. Nevíme si rady, prodavačka není k nalezení. 

Bez zaváhání si vezmeme s sebou do kabinek první oblek, na který po cestě narazíme. Tam 

nás čeká obrovské překvapení, hned vedle zrcadla je monitor, na kterém již nyní vidíme, 

jaký oblek jsme náhodně vybrali. Na monitoru vidíme rozličné informace jako je velikost, 

barva, materiál, cena. To by nebylo nic moc převratného, avšak v tomto případě se nám na 

monitor rovněž promítne, jaká košile by se k tomu hodila, jaká kravata, jaké boty a veškeré 

velikosti, které jsou nyní na prodejně dostupné. Mnoha lidem by tato technologie usnadnila 

život, ušetřila čas a obchodníkům by zcela určitě přinesla kýžený obrat. 

Princip je velmi jednoduchý, místo klasického čárového kódu je na obleku RFID 

čip, v kabince je umístěn snímač napojený na monitor. Čip a snímač zaznamenávají 

vzájemné impulsy a na obrazovce se zákazníkovi objeví veškeré informace, které by mohl 

potřebovat.  
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Obr. 9 Převlékací kabina s RFID [13] 

2.3. Označování potravin 

Další příklad použití RFID v prostředí detailu si můžeme demonstrovat na 

následující situaci. Muž jde na nákup a je vybaven seznamem věcí, které jsou potřeba na 

přípravu oběda a zároveň se nachází v časové tísni. V obchodě už nebyl velmi dlouho, 

neví, kde se nachází jednotlivé potraviny. Avšak jeho žena je stálá zákaznice a dala mu 

svou zákaznickou kartu. Muž tedy vejde do prodejny, kde jej již při vstupu díky kartě 

zaznamená RFID čtečka. Na nákup si vezme vozík, na kterém je rovněž připevněna čtečka 

a malá dotyková obrazovka (Osobní nákupní asistent - Personal Shopping Assistant – 

PSA). Tento osobní asistent začne již od začátku hlásit, jaké výrobky se v obchodě právě 

nachází ve slevě a také se na displeji zobrazí, že chleba, který jeho žena tak ráda kupuje, je 

zrovna čerstvě upečený a nasměruje jej do sektoru pekařství. Jakmile muž začne přidávat 

první výrobky do vozíku (na běžných výrobcích je tag, zelenina, ovoce a pečivo se opatří 

tagem dodatečně podle váhy či kusů), automaticky se jednotlivé položky zobrazí na 

displeji, aby bylo jasné, jaká je prozatímní hodnota nákupu. Všichni známe fronty, které se 

u vah neustále tvoří. Většinou to je proto, že lidé nedokážou rychle najít příslušný druh 

v seznamu. Naštěstí v tomto moderním obchodě mají inteligentní váhy. Položky se umístí 

na váhu, ta automaticky rozliší různé druhy ovoce a zeleniny. Díky integrované kameře a 

speciálního software rozpozná produkt podle struktury povrchu, barvy, velikosti, atd. Pak 

jen vytiskne cenovou nálepku obsahující popis produktu, váhu, cenu a RFID tag. Jakmile 

je nákup dokončen, zákazník díky osobnímu asistentovi na vozíku nemusí vykládat 

jednotlivé položky na pás, následuje totiž rovnou fáze placení.  
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Obr. 10 Ukázka PSA na nákupním vozíku [14] 

 

Nyní se na celý nákupní proces podívejme z druhé strany obchodníka. Při příchodu 

se zákazník identifikoval kartou, víme v kolik hodin a ve které dny obvykle nakupuje, jak 

dlouho se v obchodě zdrží. Víme dokonce, v jakém sektoru stráví nejvíce času. Zjistili 

jsme, které potraviny má nejraději a v jakém množství je u nás nakupuje. Dokážeme 

zákazníkovi nabídnout alternativní zboží, pokud jeho oblíbené momentálně není skladem. 

Po vyhodnocení údajů ze čtečky jsme se dozvěděli, že zákazníka naše slevy vždy zaujmou. 

Nakonec vyhodnotíme, kolik u nás běžně utratí peněz. Tohle všechno a ještě daleko víc 

dokážeme s chytrými RFID tagy, čtečkami a softwarem. 

2.4. Náklady na pořízení RFID 

Již několikrát jsme v této práci narazili na cenový problém, pojďme jej tedy 

podrobněji prozkoumat. Cena čárového kódu je přibližně 10 haléřů, přičemž cena RFID 

tagu se pohybuje od 2,50 kč za kus. Pro mnoho společností je tento rozdíl dostačující pro 

rozhodnutí se zavedením RFID tagu počkat. Je však nutné poukázat na další faktory, jež 

naopak zvýhodňují využití tagů před čárovými kódy. Jedná se zde především o fakt, že 

čtečka zvládne načíst desítky až stovky čipů najednou, při čtení čipu takřka nedochází 

k chybovosti. Je zde postaráno i o zabezpečení údajů, tagy lze jednoduše „recyklovat“ a 

tím vymazat stará data a nahradit je novými a znovu tak tagy využít. Vyšší odolnost tagů 
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oproti čárovým kódům je rovněž nezanedbatelným faktorem při úspoře financí. Z hlediska 

rozličného využití těchto dvou technologií, nelze bez důkladné analýzy návratnosti 

dopředu odhadnout, která technologie je vhodnější a ekonomicky výhodnější. Vždy je 

nutné pečlivě promyslet, do jakých podmínek by se zboží mohlo dostat. Extrémní 

podmínky mají samozřejmě neblahý vliv na čárový kód, který není tak odolný jako RFID 

čip. Během zpracovávání bakalářské práce jsem nalezla zprávu o tom, že v Jižní Koreji 

tyto tagy začaly tisknout speciálním inkoustem a tím snížili několikanásobně výrobní 

náklady. Pokud by tento pokus byl úspěšný, mohlo by to znamenat rapidní rozšíření 

chytrých čipů a možný konec čárových kódů. Například v Makru v Ostravě je celkem 

35 000 výrobků (údaje Makro ČR) [15], zde by rozdíl nynější ceny a očekávané ceny tagu 

způsobil ztrátu v řádech desítek tisíc korun. 

 

Obr. 11 EAS RFID v obchodě [16] 
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3. Potenciál použití RFID v řetězci Makro 

Řetězec Metro začal RFID technologii využívat na počátku roku 2003, kdy otevřel 

první „obchod budoucnosti“ – METRO Group Future Store v Rheinbergu, celý tento 

projekt je známý pod zkratkou FSI - Future Store Initiative. Ihned na počátku mnoho 

firem z oblasti informačních technologií rozpoznalo, jaký potencionál tato spolupráce 

může skýtat, proto neváhali a přidali se k tomuto projektu. Jedním z největších partnerů 

FSI je společnost IBM, SAP, INTEL. FSI především testuje nové technologie, které by 

kladně ovlivnili zákaznickou zkušenost a usnadnili celý logistický řetězec nákupu  

a prodeje [17]. V tomto futuristickém obchodě je k dispozici osobní nákupní asistent,  

o kterém jsme se již zmínili v předchozích kapitolách.  

3.1. MSA – Mobile Shopping Assistant 

Na podobném principu funguje nově MEA „mobilní osobní asistent“, který je 

v obchodě FSI k dispozici každému zákazníkovi. Součástí je softwarový balíček pro 

telefony, který dokáže naskenovat jednotlivé položky, přinést informace o aktuální ceně 

výrobku a celého nákupu. Stejně jako u osobního nákupního asistenta i zde je hlavním 

úkolem ušetřit zákazníkovi čas a urychlit proces platby. Dalšími výhodami MEA je 

možnost stáhnutí virtuálního nákupního listu, který si vytvoří zákazník doma. Zákazník má 

k dispozici plán obchodu, a aplikaci pro hledání výrobků. Tento asistent je pro zákazníky 

zdarma k zapůjčení u vstupu do obchodu. Pro zajímavost se nyní připravují dva roboti, 

kteří by měli zákazníkům pomoci při orientaci v obchodě a vysvětlit jim inovace v tomto 

obchodě [17]. 

3.2. RFID v logistice 

Společnost Metro si spočítala, že na každém patnáctém nákladním voze mohou 

díky RFID technologii ušetřit deset minut času jen tím, že nemusí sledovat odvoz zboží. 

Rovněž odpadá nutnost dohlížet na nákladku. Na všech paletách je totiž umístěn RFID tag, 

který nad nimi umožňuje nepřetržitou kontrolu. Odpadá zde nutnost kontrolovat každou 
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paletu, zdali je na ní správné zboží. Podle předpokladu společnosti dokáže díky této 

kontrole ušetřit okolo 430,000 eur v provozu 1300 palet. RFID technologie zabudovaná 

přímo v regálech v obchodních prostorech rozpozná, které zboží potřebuje doplnit a 

v jakém množství, zrychlí a zpřesní se tak přesun zboží ze skladu do regálů. Zaměstnanec 

už nemusí složitě kontrolovat datum doporučené spotřeby každého výrobku, to vše je 

prostřednictvím EPC kódů hlídáno samotnou databází, která obsahuje i tyto informace. 

Databáze je vyhodnotí a zaměstnance rovnou pošle na místo, kde se zkažený výrobek 

nachází. Popřípadě může databáze dopředu upozornit, že se blíží doba doporučené 

spotřeby a řetězec má tak šanci výrobek například zlevnit a včas jej doprodat [14]. Systém 

sleduje skladové zásoby v reálném čase, proto je velmi lehké včas odhalit možný 

nedostatek žádaného zboží a urychleně jej objednat. Samotné doručení zboží je také 

hlídáno pomocí RFID technologií, je tedy snadné optimálně zareagovat při případném 

logistickém výpadku. 

Možná úskalí se skrývají samozřejmě i zde v lidském faktoru - je možné, že 

zaměstnanec umístí tag na špatný výrobek či paletu. Některé RFID tagy mají problém 

s načtením přes kapaliny a kovy. Velkou roli hraje rozmístění antén a čtecích zařízení po 

prostorech, tak aby byla zajištěna vysoká čtecí schopnost.  

RFID Inovační centrum Neuss v Německu- přes 2000 metrů čtverečních plných 

různorodých aplikací v opravdových životních podmínkách [17]. 

 

Obr. 12 Úspora času podle studie Metra v roce 2005 [17] 
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4. Testování RFID tagů pro potřeby obchodního řetězce 

Ve společnosti Metro sídlící v Ostravě se nachází tři typy nákupních vozíků, 

z tohoto důvodu je pro nás nezbytně nutné, najít správné místo, kam umístit RFID tag. 

Takovéto místo by měli mít všechny typy vozíků společné, tak aby prvotní instalace byla 

rychlá, přehledná a účinná. Z praxe je zřejmé, že všechny nákupní vozíky jsou 

konstruovány tak, aby vydržely co největší nápor a nespočet kolizí s jinými předměty. 

Proto musíme klást velký důraz na to, aby tag nebyl umístěn na místech, která jsou 

postižena těmito kolizemi. Nevětší nebezpečí poškození tagu vzniká při navrácení vozíku 

na určené místo, kde jej „zaseknete“ do dalšího vozíku, jak je znázorněno na obr. 13.  

 

Obr. 13 Způsob odložení klasických nákupních vozíků 

 

Při projetí okolo čtecího zařízení je nutné, aby se tag minimálně jednou načetl, 

avšak je jasné, že čím víc načtení získáme, tím vyšší spolehlivosti docílíme. Pro spolehlivé 

načtení vozíku v obou směrech je nutné zvážit použití dvou identických tagů na 

protilehlých stranách. Tímto krokem zajistíme načtení tagu, protože kdybychom měli plný 

nákupní vozík (například pet lahvemi s vodou) a tag by byl umístěn pouze na jedné straně, 

hrozilo by, že tag přes vodu nebude načten. Antény budou rozmístěny rovnoměrně po obou 

stranách uliček, tak aby se svým působením nepřekrývaly a zajišťovaly tak dostatečné 

množství načtení tagů.  
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Typická ulička Makra je široká přibližně 3 metry, podle tohoto parametru by se 

rovněž vybírala vhodná  RFID zařízení. 

 

 

Obr. 14 Běžná ulička v obchodní síti Makro [15] 

 

Plocha většiny obchodních center Makro ČR přibližně činí 9.700 m2 [15], což 

z hlediska instalace antén, čtecích zařízení a bran je časově a finančně velmi náročným 

procesem. 

4.1. Měření tagů na nákupním vozíku  

Pro měření jsme zvolili nejběžněji používaný typ nákupního vozíku, což je klasický 

typ, který známe z obchodů. Místo, kam byl tag umístěn, jsme rozhodovali podle velikosti 

a tvaru použitého tagu a také podle několika prvních měření. Naše prvotní testy směřovaly 

k tomu, že jsme tag umístili na přední stranu vozíku. Toto umístění se však z následných 

naměřených dat ukázalo jako nevhodné. Tagy na tomto místě měly průměrné načtení 7x 

během průjezdu, což by pro provoz stačilo, ovšem v některých případech nebyl průjezd 

načten vůbec. Vždy jsme na vozíku testovali pouze jeden tag v jednom časovém sledu. 

Tagy jsme připevňovali například pomocí elektrikářských stahovacích pásků.  
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4.1.1. Příprava testování 

Ještě než započalo samotné měření, bylo nutné si tagy připravit a umístit na ně 

unikátní identifiktor, aby bylo zcela jasné, který tag se právě testuje. Program po načtení 

tagu přes čtečku (na obrázku č. 15) ukázal aktuální EPC kód, který jsme podle plánu 

přepsali. Díky tomuto kroku bylo snadnější pozdější filtrování jednotlivých EPC kódů. 

 

Obr. 15 Čtečka a tag 

 

Na dalším obrázku je náhled do prostředí použitého programu, se kterým jsme pracovali. 

 

Obr. 16 Použitý program pro přepsání EPC kódu 
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4.1.2. Měření 

Při tomto měření bylo potřeba dvou osob, jedna osoba obsluhovala počítač a 

příslušný software a druhá osoba představovala zákazníka pohybujícího se v prostorách 

obchodu. Vždy když probíhalo nové měření, byl vydán povel zákazníkovi, aby s vozíkem 

projel kolem čtecího zařízení tam a zpět. Tato dráha představovala přibližnou délku 6m. 

Vzdálenost mezi vozíkem a čtecím zařízením byl 1m. Zákazník se pohyboval rychlostí 5 

km/h. 

 

Obr. 17 Vzdálenost vozíku a antény 

4.1.3. Software 

Použili jsme měřící software od společnosti Impinj. Při zapnutí tohoto programu 

bylo ihned zjištěno několik načtení různých tagů, proto bylo nezbytně nutné vyfiltrovat 

pouze ten tag, který byl připevněn na vozíku. Protože jsme toto již předpokládali a měli 

jsme poznačené EPC kódy námi požadovaných tagů, nebylo tento úkol těžký. Na 

ukázkovém obrázku můžeme vidět všechny načtené tagy před filtrací. Program nám 

zobrazuje tyto nejdůležitější údaje: počet různých tagů, celkový počet načtení všech tagů, 

testovací čas a nejvyšší naměřenou hodnotu jednoho naměřeného tagu.  
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Obr. 18 Měřící software společnosti IMPINJ použitý při testování 

4.2. Použité zařízení při měření 

4.2.1. Anténa - RFA01 UHF RFID  

 
Obr. 19 Testovací anténa 

RFA01 anténa je určena pro UHF RFID stacionární čtecí zařízení. Velký čtecí 

dosah je podpořen ziskem antény až 8 dBi. Uplatnění najde i v oblastech mimo RFID, 

např. dálkových přenosech dat v pásmu 868 MHz – telemetrii, logistice, apod. 
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Tab. 1 Technické parametry antény 

Vyzařovací úhel 65° 

Kmitočtový rozsah: 865–870 MHz 

Rozměry: 260 × 260 × 55 mm 

Pracovní teploty: –20°C až +55°C 

Nepříznivé vlivy 
kovové a železobetonové konstrukce, uzavřené kovové plochy 

kapaliny, pára a zvýšená vhlkost, vyzařují elektromagn. vlny 

4.2.2. Použité tagy 

UHF RFID Confidex Ironside tag – pasivní tag A 

 

Obr. 20 Tag A 

Tab. 2 Technické parametry tagu A 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ: EPC Class1 Gen2 

Paměť: 240bit EPC + 512bit 

Rozměry: 51,5 x 47,5 x 10 mm 

Pracovní teploty: -55°C to +105°C 

Použití: sledování majetku a zboží  
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UHF RFID  Inventory tag – pasivní tag B 

 

Obr. 21 Tag B 

Tab. 3 Technické parametry tagu B 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ: EPC Class1 Gen2 

Paměť: EPC Area 96bits 

Rozměry: 50mm x 10mm 

Pracovní teploty: -15°C až +65°C 

Použití: sledování majetku a zboží,management odpadu 

 

UHF RFID Confidex Survivor tag – pasivní tag C 

 

Obr. 22 Tag C 

Tab. 4 Technické parametry tagu C 

Frekvence: 860 - 960MHz 

Typ: EPC Class1 Gen2 

Paměť: 240 bit EPC + 512 bit 

Rozměry: 224 x 24 x 8 mm 

Pracovní teploty: -35 °C to +85 °C 

Použití: všechny druhy využití 
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UHF Identification card - pasivní tag D 

 

Obr. 23 Tag D 

Tab. 5 Technické parametry tagu D 

Frekvence: 860 - 960MHz  

Typ: EPC Class1 Gen2 

Paměť: EPC Area 96bits 

Rozměry: 88mm x 57mm x 4mm  

Pracovní teploty: -15°C až +70°C 

Použití: 
 přístupová kontrola, monitorování výrob. procesu 

návštěvní management, bezpečnostní aplikace  

 

UHF RFID tag Avery Dennison – pasivní Tag E 

 

Obr. 24 Tag E 
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Tab. 6 Technické parametry tagu E 

Frekvence: 860 - 960MHz  

Typ: EPC Class1 Gen2 

Paměť: EPC Area 96bits 

Rozměry: 140mm x 40mm x 5mm 

Pracovní teploty: -15°C až +70°C 

Použití: 
přepravní a zásobovací management 

přepravní vstupní kontrola, správa boxů a položek 

 

UHF RFID Transport tag – pasivní tag F 

 

 

Obr. 25 Tag F 

Tab. 7 Technické parametry tagu F 

Frekvence: 860 - 960MHz  

Typ: EPC Class1 Gen2 

Paměť: EPC Area 96bits 

Rozměry: 152mm x 49mm x 27mm 

Pracovní teploty: -30°C až +90°C 

Použití: 
přepravní a zásobovací management 

přepravní vstupní kontrola, správa boxů a položek 
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UHF RFID tag Stock 3 G – pasivní tag G  

 

Obr. 26 Tag G 

Tab. 8 Technické parametry tagu G 

Frekvence: 860 - 960MHz  

Typ: EPC Class1 Gen2 

Paměť: EPC Area 96bits 

Rozměry: 48mm x 42mm x 21mm 

Pracovní teploty: -30°C až +125°C 

Použití: 

logistický a skladový management 

přepravní a zásobovací management 

  sledování majetku a zboží 

4.3. Tabulka naměřených hodnot 

K dispozici jsme měli 7 různých tagů, aby bylo statistické vyhodnocení co 

nejpřesnější, rozhodli jsme se projet s vozíkem okolo čtečky 30krát. Pro zajímavost jsme 

přes jeden druh tagu přehodili vrstvu oblečení, jak mají zákazníci běžně ve zvyku. Tento 

tag byl za normálních okolností průměrně načten 83,5krát, po přehození oblečení byl tag 

průměrně načten 46krát. Tímto jsme si ověřili, že i když tag není přímo viditelný, počet 

načtení je dostačující pro daný proces.  
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Tab. 9 Naměřené hodnoty 

 Tag: A B C D E F G 

 
Měření: 

1 69 91 84 219 170 167 76 
2 61 109 105 162 150 180 79 
3 65 76 134 182 172 180 80 
4 62 100 92 162 158 205 87 

5 57 88 120 190 187 152 82 
6 52 103 100 169 160 164 67 
7 56 74 84 228 177 167 68 
8 46 92 96 156 135 178 80 
9 60 68 109 186 170 177 60 

10 58 106 102 161 161 143 81 
11 54 77 92 192 168 149 75 

12 62 95 97 169 161 179 67 
13 58 64 110 184 177 135 68 
14 57 80 113 198 145 156 69 

15 57 70 101 177 172 139 64 
16 57 80 73 154 160 146 70 
17 51 61 83 187 163 145 78 
18 55 87 85 156 160 150 69 
19 64 75 99 158 174 152 73 
20 56 78 73 171 145 145 71 
21 52 93 96 156 170 149 71 
22 57 85 92 188 161 163 74 
23 58 77 87 176 168 176 65 
24 62 66 85 157 139 150 62 

25 55 80 99 169 172 143 70 
26 60 105 73 199 163 135 65 
27 67 99 101 154 169 177 79 
28 54 72 109 184 177 149 77 
29 51 89 83 169 165 155 71 

30 56 66 98 167 170 142 65 
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Tab. 10 Graf naměřených hodnot 

 

Přestože naměřené hodnoty byly diskrétního charakteru, typ spojnicového grafu byl 

zvolen záměrně, tak aby lépe názorněji dokresloval výsledky. Spojnice mezi jednotlivými 

body nebyly námi naměřeny. 

Podle grafu je patrné, že tagy lze rozdělit do dvou skupin, které jsou si podle 

naměřených hodnot podobné. První skupinu tvoří tagy E, D a F. Tyto tagy evidentně 

vykazují výrazně lepší čitelnost, nežli zbývající tagy. Do první skupiny přiřadíme ještě 

jeden tag (tag C), protože počet načtení je dostačující. Vznikne nám tímto 4členná skupina, 

která bude dále hodnocena a ze které vzejde nejlepší kandidát na použití v praxi. 

V následující analýze je třeba zvážit i jiné vlastnosti těchto tagů než jen počet načtení. 

4.4. Multikriteriální analýza 

Multikriteriální analýza se zabývá hodnocením možných alternativ podle několika 

kritérií, přičemž alternativa hodnocená podle jednoho kritéria zpravidla nebývá nejlépe 

hodnocená podle kritéria jiného. Tato metoda rozhodování řeší konflikt mezi vzájemně 

protikladnými kritérii. Zjednodušeně řečeno, máme více možností a vybereme podle 

různých kritérií tu nejlepší. Všechna kritéria musí být tzv. maximalizační. V praxi to 

znamená, že pokud vybíráme nějaký produkt, nepochybně si jako jedno z kritérií 

stanovíme nízkou cenu. Nízká cena však logicky není maximalizační, jako by byla 
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například výkonnost produktu. Proto je nutné si tuto cenu přepočítat, tak aby splňovala 

tento předpoklad.  

Ve studii o výběru nejvhodnějšího tagu pro použití na vozících jsme použili 5 

různých kritérií, která jsou při výběru nejdůležitější. Cena nejvíc zajímá investora celého 

projektu, průměrná hodnota načtení tagu avšak důležitá z hlediska funkce systému. Výška 

a šířka je důležitá pro umístění na vozíku, rozsah minimální a maximální teploty je důležitá 

například v prodejních úsecích ryb, masa a pekárny. 

 

Tab. 11 Zkoumaná kritéria 

 

 

Tab. 12 Výběr tagů pro analýzu 

 

V této matici jsou zahrnuta data výrobců tagů, která jsem získala přímo od 

dodavatelů těchto tagů v České republice.  

 

Tab. 13 Kriteriální matice 
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Protože bylo nutné přepočítat minimalizační kritéria, pro lepší orientaci bylo snazší 

vytvořit si novou tabulku. 

 

Tab. 14 Přepočtená matice 

 

Normovanou matici získáme tak, že vybereme maximální hodnotu v každém 

sloupci a tou pak dělíme ostatní hodnoty v daném sloupci.  

 

Tab. 15 Normovaná matice 

 

Matice expertů se zakládá na principu obodování jednotlivých kritérií podle 

subjektivního uvážení jedince. Expert může být přímo z řad odborníků na problematiku, 

nebo také samotný zadavatel. 

Tab. 16 Bodovací matice 
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Tab. 17 Promítnutí hodnocení expertů 

 

 

Tab. 18 Promítnutí vah do normované matice 

¨ 

 

Tab. 19 Graf normované matice 
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Tab. 20 Graf promítnutých vah 

 

 

 

Podle velikosti oblasti v závěrečném grafu poznáme, který RFID tag v hodnocení 

uspěl jako nejlepší. Dle hodnocení expertů se ukázalo, že nejdůležitější je průměrný počet 

načtení tagů při testování. Druhou příčku získala cena. Nejméně důležité kritérium je 

pracovní teplota. Nejlepších výsledků na základě multikriteriální analýzy dosáhla 

Identifikační karta - tag D. Z hlediska této analýzy by bylo vhodné tag D využít, bohužel je 

však velmi nepraktický k instalaci na vozík. Existují dvě řešení této situace. Jedním by 

bylo zadat požadavek výrobci na úpravu velikosti. Toto řešení, by však mohlo být 

zbytečně nákladné. Doporučuji proto kontaktovat výrobce s dotazem na cenu úprav do 

podoby vhodné k aplikaci na nákupní vozík. Vítězný tag D stojí při odběru 100ks 25kč. 

Tag B, který se umístil na druhé příčce v analýze, stojí při stejném odběru 45kč. Z toho 

vyplývá, že pokud by úprava tagu D stála více než 20kč na jednom kuse, bylo by 

ekonomičtější zvolit tag B, který lze na vozík aplikovat bez úprav. 
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Závěr 

Mým hlavním cílem práce bylo analyzovat možnosti využití RFID technologie 

v Makru, nicméně než jsem dospěla ke konečným výsledkům, bylo nutné si nastudovat 

dostatek materiálů o technologii RFID. V dnešní době je již nespočet těchto teoretických 

dokumentů a knih, díky nim jsem problematiku RFID pochopila velmi rychle a mohla tak 

postupovat dál směrem k praktičtějšímu využití.  

Technologie RFID se reálně využívá v mnoha oblastech od logistiky až po 

zdravotnictví po celém světě. Z těchto již úspěšně využívaných řešení jsem proto byla 

schopna vybrat ta, která by našla uplatnění i v obchodním řetězci Makro v České republice. 

V praktické části bakalářské práce jsem provedla měření počtu načtení tagů, které 

byly umístěny na nákupním vozíku. Určila jsem ideální místo pro instalaci tagů na vozíku 

a následně provedla multikriteriální analýzu za účelem výběru nejvhodnějšího tagu, který 

by splňoval veškerá zvolená kritéria. Na základě provedené analýzy doporučuji 

nainstalovat na nákupní vozíky UHF RFID Inventory tag nebo v případě nízkých nákladů 

na dodatečnou úpravu UHF identifikační kartu.  

Čas věnovaný psaní této bakalářské práce považuji za kvalitní zhodnocení 

dosažených poznatků a současně rozšíření mých obzorů. Jsem přesvědčena, že tyto 

vědomosti aplikuji ve svém budoucím profesním životě a kariéře.  

Věřím, že RFID řešení, které jsem zde nastínila, by v praxi mohlo přinést 

požadovanou rychlost, efektivitu, přesnost a do budoucna i ušetřit firemní náklady 

společnosti Makro a mnoha dalším. 

Cíle, které jsem si na začátku bakalářské práce vytyčila, považuji tímto za splněné. 
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