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Anotace 

V předložené práci jsou popsány vazby Internetu věcí s lokálním informačním systémem a 

vize Internetu věcí a jeho využití v nejrůznějších odvětvích.  V první kapitole se práce 

zaměřuje na předávání informací v Internetu Věcí a technologii RFID a také jak může být 

Internet Věcí využíván v sociálních sítích pomocí 2D a QR kódů. Druhá kapitola se 

zaměřuje na způsoby autentifikace a autorizace v internetu věcí, jaká jsou nebezpečí, 

ochrana soukromí, technická nebezpečí. Ve třetí kapitole se popisuje, jak se vyměňují data 

v Internetu Věcí a jak pracuje systém RFID. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na výhody pro 

marketing podniku a popisuje Internet Věcí jako informační systém. Práce je pak celkově 

shrnuta v závěru. 

Klíčová slova: Internet věcí, RFID tag, EPC kód, EPCglobal Network,QR kód, IT, 2D kód 

 

Annotation 

The present work describes ties to Internet of Things with the local system and the vision 

of Internet of Things and its use in various branches of industries. The first part of the work 

is focused on transmission on information in the Internet of Things and RFID technology 

and how the Internet of Thingscan be used in the internet social networking sites using the 

2D and the QR codes. The second part is focused on methods of authorization and 

autentication on the Internet of Things, what are the risks, privacy policy and technical 

risks. The third part describes how to exchange data on the Internet of Things and how 

RFID work. Fourth part i focused on the benefits of marketing the company and describes 

the Internet of Things as an information system. Overall,the work is summarized in the 

conclusion. 
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Seznam zkratek a použitých symbolů 

2D kód – dvojdimenzionální čárový kód 

EPC – Elektronický kód produktu 

EPCIS - Systém standardizovaného způsobu ukládání informací 

EPCglobal – Standart pro radiofrekvenční  identifikaci 

EPC Middleware – SW, který zajišťuje komunikaci mezi čtečkou a IS 

GS1 - organizace zabývající se tvorbou globálních standardů 

IoT – Internet věcí 

IT – Informační technologie 

MES - Informační systémy zaměřené na přímou výrobu 

ONS – centrální databáze 

RFID – Rádio frekvenční identifikace 

QR kód – specifický 2D čárový kód 
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ÚVOD 

V posledních dvaceti pěti letech se internet neustále a bez přerušení vyvíjel. Dnes spojuje 

přes 2 miliardy lidí na celém světě, především díky veřejné přístupnosti jeho struktury 

založené na standardizované technologii. 

Internet Věcí - Internet of Things – je jednou z verzí Internetu budoucnosti, je to taková 

představa, že fyzické „věci“ například od bankovek až po jízdní kola, budou připojeny 

k internetu a budou v něm mít virtuální identitu. Už dnes v některých případech můžeme 

z nich získávat data například o poloze a tím získávat informace o stavu reálného světa a 

tento svět lépe a efektivně řídit nebo jen ovlivňovat. 

V běžném životě se kolem nás setkáváme a stále častěji se budeme setkávat s mnoha 

přístroji využívajícími elektroniky a komunikace pro svou činnost. V mnoha případech 

jsou různá elektronická zařízení vybavena senzory pro snímání svého okolí k optimalizaci 

své funkce. Komunikační moduly pak představují další nezbytnou součást. To vše je 

předstupněm pro další krok a tím je jejich propojení do datových sítí. Vznikají tak nové 

systémy tvořící internet chytrých věcí, protože tato inteligentní zařízení sdílejí svá data 

přes síťové technologie. V současné době využívá těchto systémů velká řada výrobních 

podniků a to během výroby i realizace dodávek jednotlivých dílů či celků na straně jedné, 

tak i koncoví uživatelé na straně druhé. 

Cílem této bakalářské práce je seznámit s pojmem Internet věcí (IoT), srovnat možnosti 

komunikace mezi lokálními informačními systémy a Internetem věcí. Popsat informace 

v Internetu věcí, dále způsoby autentifikace a autorizace v IoT, výměnu dat s  IoT a 

nakonec ukázat IoT jako informační systém. 
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1. Informace v Internetu věcí 

Internet Věcí si nesmíme plést například s internetovým terminálem vestavěným do 

ledničky. Nejde o nic takového – vůbec nejde jen o to moci používat internet skrze věci, 

ale věci po internetu. Internet Věcí je koncept sítě, která je většinou bezdrátová. Mezi 

nejrůznějšími objekty. Těmi může být lednička, teploměr, nejrůznější čidla, ale taky dnes 

neznámé nebo nevyužité senzory, jimiž dává smysl a opodstatnění až zapojení do takové 

sítě Věcí. Jeden takový příklad jak by to mohlo v budoucnosti vypadat. V ledničce nám 

došlo mléko, ale to vůbec nevadí, lednička si toho už dávno všimla a objednala 

v internetové samoobsluze nové a kurýr je již přivezl, nebo je už na cestě, anebo už čeká za 

dveřmi. Takto se bude vyvíjet internet, jak předpovídají odborníci a v některých oblastech 

už to tak vypadá. Internet Věcí lze dnes rozdělit do dvou hlavních proudů: 

1. Identifikace věcí spojená s jednoduchou výměnou informací 

2. Propojení věcí a jejich spolupráce[1] 

1.1 Druhy nosičů základních informací v IoT  

Klíčovou technologií je podle mého názoru RFID – Rádio frekvenční identifikace, která 

umožní, aby každá věc byla jedinečný identifikátor, který lze přečíst na dálku. Dalšími 

technologiemi nosičů základních informací jsou 2D kódy a u nás zatím méně rozšířené QR 

kódy (jedná se vlastně o určitý specifický typ 2D kódu). 

1.1.1 Základní informace o RFID 

RFID využívá Rádiové komunikace k výměně dat mezi nosičem informací a počítačem. 

Typický RFID systém se skládá z nosiče informací obsahující uschovaná data - Tagem, 

antény pro komunikaci s nosičem informace a kontroléru zajišťujícího komunikaci mezi 

anténou a PC. Nosič informace je většinou připojen k zásilce, vozidlu, nebo k produktu 
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samotnému a uchovává informace v paměťovém čipu. Tagy se vyrábějí v mnoha 

velikostech, kapacitách a rozsazích, ukázka je na obrázku 3. Mohou být tak malé, že se dají 

aplikovat zvířatům a naopak dost velké, aby pokryly celý stůl. Tagy mohou být napájeny 

interní baterií, jak je uvedeno na obrázku 2, pak to jsou aktivní. Nebo energií z antény, pak 

to jsou pasivní Tagy, jako na obrázku 1.  

Výhoda RFID technologie ve srovnání se součastnými technologiemi souvisí s faktem, že 

od magnetických proužků není k přečtení informací na čipu nutný kontakt s čtecím 

zařízením a na rozdíl od čárových kódů nemusí být čip viditelný. Mimo to je zapotřebí 

uvědomit si další přínos této technologie a to je specifický charakter a množství informací, 

které čipy mohou uchovávat ohledně předmětů, ke kterým jsou připojeny. Řada aplikací už 

byla vyvinuta a zavedena do praxe v logistice a dopravě přinesla uspokojivé výsledky. 

 

Obrázek 1 Komunikace mezi pasivním tagem a RFID čtečkou 

 

 

Obrázek 2 Komunikace mezi aktivním tagem a RFID transceiverem 
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Další využití RFID je například: 

- Hlídání pohybu zboží -  nejjednodušší využití 

- Docházkové systémy – velmi často se uplatňuji ve firmách 

- Stravovací a předplatné systémy 

- Skladová či výrobní evidence 

- Sledování pohybu zboží či strojů 

- Identifikace jako taková 

 

 

                                                         Obrázek 3 RFID Tag 

1.1.2 Základní informace o 2D kódech 

2D kód jeden s typů je na obrázku 4, funguje na podobném principu jako čárové 1D kódy, 

které nalezneme na většině produktů. Ovšem zejména požadavky na navýšení datového 

prostoru, který by pojal mnohem více informací, nevyužití potenciálu, který vzniká 

přepisováním tiskové informace do elektronické podoby, vedlo k vývoji nové generace 

těchto záznamových značek. Prostřednictvím 2D kódu lze získat další informace o 

společnosti, produktu atd. Jedná se o využití moderního způsobu komunikace s 

potencionálními zákazníky.[2] Výhody 2D kódů oproti jejich stále dobře fungujícím 

a zavedeným 1D předchůdcům jsou nasnadě: schopnost nést na stejné ploše větší množství 
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informace, a to při vyšší odolnosti proti poškození respektive schopnosti rekonstruovat 

kódovanou informaci pouze na základě úseku původního kódu. Konkrétně lze takto 

v případě kapacity počítat s možností kódovat až několik tisíc znaků v jednom kódu, 

odolnost proti chybám dovoluje umisťování kódu například na nerovné povrchy. Nasazení 

2D kódů má v současnosti zřejmě nejvíce potenciálu v případě tzv. mobilního tagování. 

Pod daným pojmem se rozumí takové využití, při kterém dojde k načtení 2D kódu pomocí 

konzumentské elektroniky, typicky digitálního fotoaparátu mobilního telefonu. 

Odpovídající software nahraný do mobilu, obvykle se jedná o aplikace zdarma, dostupné 

buďto všeobecně, nebo na stránkách určité služby, vydavatelství atp., pak umožní uživateli 

rozpoznat a použít informace uložené v 2D kódu. Daným způsobem se tiskoviny opatřené 

2D kódem vlastně stávají interaktivními a dá se říci, že i více atraktivními. Musím ještě 

poznamenat, že naznačeným způsobem lze použít i 1D kódy, nicméně míra možností je 

zde významně limitována omezeními naznačenými výše. 

 

                                     

                           Obrázek 4 Ukázka 2D kódu - DataMatrix 

 

Využití 2D kódů může být v daném případě velmi různorodé, v základu jej přitom lze 

rozčlenit do tří kategorií, tj. na komerční, veřejné a privátní tagování. Komerční tagování 

spadá zejména do oblasti marketingové komunikace. Nejobvyklejší scénář nasazení zde 

předpokládá otištění 2D kódu například v periodiku, na letáku. Čtenář zaujatý sdělením 

spojeným s kódem může kód sejmout svým mobilním telefonem, nebo také třeba 

normálním digitálním fotoaparátem či webovou kamerou notebooku a pak prostřednictvím 
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odpovídajícího softwaru využít informaci uloženou v kódu. Typickou aplikací je 

přesměrování na web produktu, služby, videa doplňujícího tištěné sdělení, diskusního fóra 

elektronické podoby článku apod. Možné je ale sejmutí i jiných kontaktních údajů, načtení 

slevových kódů, zakoupení vstupenek či jízdenek, zjištění nutriční hodnoty pokrmu, 

získání čísla a textu SMS nebo e-mailové adresy pro účast v soutěži či anketě, přečtení 

televizního programu a mnoho dalšího. Pod označením veřejné tagování se míní nabídka 

informací a služeb, které nejsou komerční povahy. Zmínit lze takto například umístění 

turistických či dopravních informací na veřejných prostranstvích nebo třeba připojení 

popisu k exponátu v muzeu. Rozmanité pak mohou být aplikace i ve třetí kategorii 

nasazení, tedy při privátním tagování, respektive personalizaci. Uživatel takto může použít 

2D kód ke své identifikaci, nejlepším příkladem je zde asi tištěná vizitka s daným typem 

kódu, který usnadní převedení informací z vizitky například do seznamu kontaktů 

v mobilním telefonu. Další využití se zde naskýtá například při on-line aukcích, 

propagacích vlastních webových blogů a profilů apod.[3]  

1.1.3 Základní informace o QR kódech 

QR kód je vlastně 2D čárový kód. QR jako na obrázku 5 znamená Quick Response neboli 

„rychlá odezva“ a vyjadřuje také to, k čemu tento kód je – k rychlému načtení, dekódování 

a použití. Původně byl tento systém vyvinut pro sledování pohybu výrobku v továrně, 

postupně ale našel výrazně širší uplatnění. Dnes jej najdeme na mnoha různých místech. 

Hodí se všude tam, kde je potřeba rychle předat větší množství informací, které nechceme 

ručně opisovat třeba do mobilu nebo počítače. Místo prostého textu tak stačí uživateli 

předložit malý či velký čtvercový obrázek. Způsob využití nabízí technologie QR Kódů 

například v obalových materiálech. V prostředí supermarketů může například QR kód 

umístěný na obalu výrobku spojit okamžitě zákazníkův telefon s elektronickým 

prospektem, akčním letákem, WWW stránkou a umožní získat například slevový kupon, 

dokonalou informací o produktu, informaci o akčních cenách apod. Zjednodušeně řečeno – 

mobilní telefony a QR kódy nabízejí možnosti, které lze aplikovat ve všech sférách 
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komunikace.[4]  QR kód je jedním ze způsobů, jak vizuálně zakódovat určitou informaci. 

Do stejné skupiny spadají, jak už jsem psal čárové kódy, které můžeme znát např. z 

výrobků v obchodech. QR kód je příklad dvojrozměrného kódu zapisovaného do čtverce. 

Ten má speciálně definovanou strukturu, včetně pozičních značek. Kód tvoří černé a bíle 

bloky, které mohou zakódovat text o délce až 4300 znaků. U nás se zatím takové oblibě 

netěší, ale to vše je otázka času. Pokud se na takové kódy zaměříme, zjistíte, že na 

některých výrobcích již uvedeny jsou. 

                                                

                                  Obrázek 5 Ukázka QR kódu     

1.2 Přenos informací 

Mobilní kapesní a komunikační přístroje schopné vnímat svou geografickou polohu a 

aktuální geograficko-informační okolí se dnes stávají jedněmi z prvních „chytrých 

objektů“ připojených k internetu. Součástí datové struktury internetu se ale stávají i 

registrační místa, kam se uživatelé pomocí svých mobilních přístrojů přihlašují. Ambice 

konceptu „Internetu věcí“ jsou mnohem větší. Konečným cílem je mít co nejdokonalejší 

přehled o všech předmětech a přístrojích prostřednictvím internetu, tedy o jejich poloze, 

stavu, funkci. V souvislosti s rozvojem mikrosenzorů a RFID tagů se uvažuje o tom, že ke 

každému důležitému předmětu by mohl být připojen komunikační uzel nebo alespoň 

pasivní RFID tag, díky nimž bude domácí bezdrátová síť „vědět“, kde se jaký předmět 

nachází.[5] 
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1.2.1 RFID systém 

RFID systém lze úspěšně nasadit v mnoha odvětvích a oblastech, kde je kladen důraz na co 

nejrychlejší a přesné zpracování informací a okamžitý přenos těchto načtených dat 

k následnému zpracování. To následně vede ke zvýšení přesnosti, rychlosti a efektivnosti 

obchodních, skladových, logistických a výrobních procesů. Součastná čtecí zařízení 

dokážou načíst až několik set tagů za minutu. Může je hromadně přečíst a zaznamenat 

příslušné čtecí zařízení, které může být pevné nebo mobilní. 

1.2.2 Použití QR nebo 2D kódů 

V posledních letech zažívají obrovský boom nejrůznější sociální sítě. Objektem jejich 

zájmu jsme my, naše fotky, naše data – to my vytváříme obsah webu. Tento přístup 

samozřejmě naráží na zažitá společenská pravidla a principy soukromí. Po sociálních sítích 

totiž možná přichází internet, v jehož hledáčku jsou naše věci. Pokud máme například 

profil na Facebooku, proč bychom do sociální sítě nemohli zapojit i naše věci – třeba 

notebook, vázičku po babičce nebo otrhaného plyšového méďu z dětství. To vše dnes jde a 

tomuto konceptu webu se obecně taky říká Internet of Things – Internet Věcí. Praktickým 

příkladem může být třeba mladičká britská služba Tales of Things. Zatím toho po 

obsahové stránce mnoho nenabízí, jeho myšlenka je ale poměrně zajímavá, jde vlastně o 

vcelku jednoduchý katalog věcí – jakýchkoliv. Na svůj profil můžeme vložit fotky nebo 

videa svého počítače, svých knih nebo třeba gumovou kačenku z dětství. V tom ale ono 

kouzlo není. Podstatné je to, že každá taková publikovaná věc na webu má na sobě 

nalepený štítek s unikátním QR kódem. Pokud tedy věc třeba prodáme na eBayi nebo v 

našich podmínkách na Aukru, nový majitel může čtečkou sejmout QR kód, věc 

identifikovat a přidat třeba lokalitu, fotky, videa nebo prostě jen krátké textové resumé, že 

má věc zrovna on. 

 

http://talesofthings.com/
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2. Způsoby autentifikace a autorizace v IoT 

Řešení bezpečnosti a ochrany dat v informačních systémech je velmi rozsáhlou 

problematikou a ochrana přístupu - autentifikace k systémům a zdrojům organizace 

představuje jen jednu část. Neautorizovaný přístup obyčejně znamená vysoké finanční 

ztráty a poškození jména organizace. Autentifikace tedy je: 

 Identifikace: Identifikace uživatele je proces, ve kterém se uživatel představí 

systému jako platný uživatel.  

 Autentifikace: Proces, který určuje skutečnou, pravou identitu uživatele, který se 

snaží o přístup do systému.  

 Autorizace: Tento proces určuje, které aktivity budou povoleny. Běžně je 

autorizace v kontextu s autentifikací. Jakmile se uživatel autentifikuje jsou mu 

přiděleny určitá oprávnění 

2.1 Autentifikace a autorizace pomocí 2D kódů 

Kompletní zpětná sledovatelnost produktů v dodavatelském řetězci pomocí kódů se stává 

čím dál tím důležitější součástí v celé oblasti obalové techniky. V nesčetných zemích 

určuje velké množství nových zákonů a směrnic požadavky na obaly pro kompletní  

autentifikaci obsažených produktů. Přitom je na malém prostoru kódováno stále větší 

množství informací. Například jednoznačně identifikovatelné sériové číslo a číslo šarže, 

globální číslo obchodní položky, datum propadnutí a jiné údaje. Díky lékům zajištěným 

před falzifikací je bráněno neautorizovanému prodeji,  což je bezpochyby přínosem pro 

výrobce, obchodníky, lékárny, zdravotní pojišťovny a pacienty.[6] 

Jednou z hlavních výhod technologie přímého značení je trvalé spojení identifikačních 

údajů s označeným předmětem, který tak může být v průběhu svého životního cyklu téměř 

vždy prokazatelně identifikován. Tato vlastnost nabývá v poslední době na stále větším 

významu v souvislosti se zaváděním systémů dosledovatelnosti výroby do podrobnosti 
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jednotlivých výrobků. Možnost jednoznačně identifikovat každý výrobek od jeho vzniku či 

vstupu do výroby až po jeho balení a expedici umožňuje tok výrobků výrobou nejen 

sledovat a řídit, ale data získaná z výrobních a kontrolních operací jednoznačně přiřazovat 

jednotlivým výrobkům nebo jejich skupinám. 

Celosvětové škody způsobené padělanými produkty jsou odhadovány na více než 500 

miliard eur ročně. Kromě ušlého obratu a zisku nelze opomenout také negativní poškození 

image produktů a podniků. U bezpečnostních, farmaceutických a zdravotnických produktů 

může v extrémních případech dojít také k závažnému ovlivnění zdraví konečného 

spotřebitele. Ochrana značky a přesné a dokonalé sledování produktů až ke konečnému 

zákazníkovi se stala globální výzvou. Bezpečné, trvalé a proti falšování zajištěné kódování 

zboží všeho druhu, a bezchybné čtení a verifikace kódů mají proto eminentní význam. 

Přitom se jako obzvláště důležitá a úspěšná technologie osvědčil kód 2D například Matrix. 

2.2 Autentifikace a autorizace s RFID 

Je nutné zkoumat i negativa provázející používání RFID. O potenciálních nebezpečích je 

třeba nejen vědět, ale také moci jejich dopad minimalizovat. RFID díky své 

radiokomunikační podstatě a paměťovým možnostem nabízí mnohem více než pouhou 

identifikaci, totiž sledování pohybu a změn stavu „sledovaného“ objektu. Chytré „věci“ 

získávají díky výpočetním schopnostem určitou nezávislost, a tím možnost reagovat na 

podněty přicházející z okolí. Značky RFID přeměňují běžné objekty denní potřeby na 

síťové uzly, které posílají svá identifikační a stavová data do databází a ukládají si nové 

informace podle potřeb. Z uvedených vlastností RFID plynou také první otazníky nad její 

bezpečností. V první řadě mnoha spotřebitelům vadí v principu možnost, že by 

prostřednictvím značek použitých na různých předmětech mohli být sledováni doslova na 

každém kroku, popř. že by tyto značky dokázaly sdělit i něco z jejich soukromí. Data 

nasbíraná prostřednictvím RFID lze přenášet, ukládat a dále zpracovávat, což vyvolává 

další obavu. Co se s údaji soukromého charakteru, tedy s údaji svázanými s danou osobou, 

může dít dál?  Kdo s nimi může pracovat, k čemu je může využívat?  Nelze je ukrást, 
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modifikovat, či dokonce zneužít? I když toto nebezpečí nesouvisí výhradně s RFID, ale 

spíše se zacházením s citlivými údaji, je třeba se i jím pečlivě zabývat, jinak by přijatelnost 

RFID pro spotřebitele a uživatele nebyla velká.[9] 

V zásadě můžeme hovořit o čtyřech oblastech, které představují v případě RFID nebezpečí 

a se kterými se musíme vypořádat.  

Za prvé ten kdo nabývá určitou věc, nemusí mít o RFID značce ponětí a nemusí být 

schopen ji odstranit. Což může přinést spoustu problému při nákupu z druhé ruky, nebo při 

snaze o pouhé sledování bez snahy přečíst obsah značky.  

Za druhé RFID značka se nedá vypnout, takže teoreticky může být neoprávněně čtena. To 

je asi největší problém současnosti, vytvořit autentizací kanál mezi zařízením a čtečkou. 

Za třetí  RFID značky mohou umožnit sledovat každý konkrétní druh zboží, což může 

představovat značný zásah do soukromí. 

Za čtvrté globální nasazení technologie RFID znamená vytvoření unikátních sériových 

čísel jednotlivých produktů a i s pomocí těchto čísel lze mnohé zjistit. Třeba to, který 

výrobce přiděloval určitou řadu čísel svému výrobku. 

Je tedy technologie RFID bezpečná či nikoliv? Snažit se ji takto paušálně zaškatulkovat by 

asi nebylo nejkorektnější. 

2.2.1 Slabiny RFID 

Technologie RFID má hned několik slabin. První nebezpečí spočívá třeba v možnosti 

sledování. Rozliční výrobci sice už několikrát představili RFID čipy, které lze deaktivovat 

třeba po zaplacení a odchodu z obchodu, ale zatím se pokaždé v navrženém modelu 

podařilo najít slabinu. A i když byla data z čipu smazána, vždy zde zůstává minimálně 

jeden údaj, a to nesmazatelné unikátní výrobní číslo čipu – EPC (Electronic Product 

Code), podle něj se pak dá ledasco vystopovat, právě díky jeho unikátnosti. Další obava 

pramení z toho, že informace z RFID čipu je možné přečíst poměrně snadno a nenápadně. 

Čtení je bezkontaktní – a přestože technické parametry hovoří o nutnosti čtení z blízkosti v 
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řádu centimetrů, praktické pokusy potvrdily schopnost přečíst pomocí relativně 

jednoduchých zařízení údaje třeba z osobních dokladů s RFID čipem na větší vzdálenost. 

Není divu, že se na trhu už objevily například „odstíněné“ peněženky, v nichž je možné 

doklady s RFID čipy bezpečně uchovávat. Což ale problém neřeší, protože dříve či později 

musíme doklady z tohoto kapesního trezoru vyndat a použít. 

2.2.2 Technická nebezpečí RFID 

Vedle zranitelnosti osobních dat existují při používání RFID ještě další nebezpečí. Některá 

plynou ze samotné metody. U RFID jde o zranitelnost rádiové komunikace a transpondérů. 

To jsou však jen nejnižší vrstvy síťové komunikace fyzické a spojové, k nimž se ještě 

přidávají další hrozby na vyšších vrstvách, tedy od síťové až po aplikační. Za celkem 

oprávněného předpokladu většího využití síťového protokolu IP i pro komunikaci mezi 

zařízeními pro RFID zejména v rámci Internetu věcí je pak třeba počítat v podstatě se 

všemi potenciálními útoky známými ze sítí používajících IP. Na místě jsou obavy 

především z útoků typu neautorizovaného připojení, odposlechu existujícího rádiového 

spojení mezi autorizovaným snímačem a značkou RFID a útoků vedoucích k odmítnutí 

služby. Útokům prvního typu lze zabránit zakrytím značky ochranným materiálem, který 

se odkryje pouze pro autorizované čtení. Dalším stupněm ochrany je identifikační číslo 

známé PIN, které je třeba zadat na snímači před otevřením vlastní rádiové komunikace 

v rámci autentizace. Při přenosu dat je možné použít šifrování na rádiovém kanálu. Značky 

jako elektronické prvky mohou být teoreticky zničeny působením velmi silného 

elektromagnetického pole, což ale vyžaduje výskyt útočníka v blízkém okolí cíle a 

mechanická ochrana je tedy poměrně snadná. Stejné nebezpečí hrozí i ve výrobních 

procesech, kde je nutné zajistit, aby se čipy RFID nedostávaly do míst s velkou intenzitou 

elektromagnetického nebo magnetického pole. Data, s nimiž se v rámci systémů RFID 

pracuje, jsou jednak získávána a přenášena do databáze, kde musí nastoupit potřebná 

úroveň ochrany uložených dat, a jednak jsou uložena v čipu RFID. Maximálním stupněm 

ochrany jsou v tomto případě čipy určené pouze ke čtení, které jakoukoliv modifikaci dat 
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nedovolují. V mnoha případech ale úlohy vyžadují možnost přepisovat uložená data. 

Krátká vzdálenost potřebná pro komunikaci se značkou je pro ochranu před modifikací dat 

v čipu předností. V diskusi o technických nebezpečích RFID nelze opomenout ještě jednu 

zvláštní kategorii nebezpečí související s vyzařovacím výkonem, použitým kmitočtem a s 

nimi souvisejícím rušením s jinými rádiovými technikami. To je třeba zkoumat a vyloučit 

zejména v nemocnicích, kdy potenciální rušení s jinou elektronikou, na jejíž správné 

činnosti může záviset i lidský život, může mít fatální následky. Jinak vyzařování v 

systémech RFID je na nepoměrně nižší úrovni než u mobilních telefonů a komunikace je 

také výrazně méně častá, takže zdraví uživatele-spotřebitele principiálně není v tomto 

směru ohroženo ani v případě značek RFID nacházejících se v bezprostřední blízkosti těla, 

např. na oblečení. Nepřátelé RFID – puritáni v otázkách osobní bezpečnosti – se snaží 

představit RFID jako špatnou techniku. Techniku samu o sobě ale nikdy nelze označit za 

dobrou nebo špatnou, protože každou je možné s trochou podlosti zneužít. Pokud se však 

budou dodržovat dobře nastavená pravidla ochrany soukromí a bezpečnosti rádiové 

komunikace, RFID se rozhodně ještě více osvědčí a rozšíří jako užitečná technologie v 

různých oblastech a skutečně otevře cestu ke komunikaci objektů nejen v uzavřených 

systémech, ale i po internetu budoucnosti. Abychom pochopili námitky ochránců 

soukromí, je třeba podívat se o něco hlouběji pod kapotu RFID technologie. Tak 

především na možné technické kolize. 

2.2.3 Kolize čteček 

První problém vzniká v okamžiku, kdy signál jedné čtečky je rušen signálem jiné čtečky. 

Tomu se říká kolize čteček. Východiskem je použití technologie, kdy každá čtečka 

přistupuje k rádiovému spektru v jinou časovou dobu. To, ale zase přináší problém – další 

čtečka by v následujícím časovém okamžiku mohla opětovně přečíst RFID čip a znovu jej 

zanést do systému. Proto se systémy konfigurují tak, aby se čipy načetly pouze jednou v 

určité lokaci (sérii čteček) – tím se zabraňuje tomu, aby se u pokladny zaúčtovalo zboží z 

cizích košíků, které je zrovna v dosahu pokrytí čtečky. 
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2.2.4 Kolize čipů 

Dalším problémem je skutečnost, že pokud čtečka vyšle čtecí signál, odpovídají najednou 

všechny čipy v dosahu čtečky a tím se vzájemně ruší. Jednotliví výrobci RFID technologie 

sdílení radiového média čtečkami řeší různě. 

2.2.5 Kapaliny a kovy 

Kapaliny pohlcují radiový signál čteček a kovy jej odrážejí nebo stíní. I s tím si výrobci 

umějí do značné míry poradit, takže není problém přes RFID označovat i nápoje a hrnce. 
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3. Výměna dat s IOT 

V této kapitole bych se chtěl více věnovat technologii RFID, která je podle mého názoru 

klíčovou technologií „Internetu Věcí“. RFID systémy se stále používají jak v průmyslu, tak 

i v domácích aplikacích. Kvalita a rychlost získávání informací má v současnosti zásadní 

vliv na technologické procesy a práci všech podniků. Částečně se zmíním o 2D kódech a 

výměnu dat jak by to mohlo vypadat v budoucnosti. 

3.1 Systém 2D kódů 

Různé typy 2D kódů vznikaly postupně od roku 1972. Původně byly vyvíjeny pro 

průmyslové aplikace, u kterých byl požadavek na uložení velkého množství dat na malém 

prostoru. První použití proto nalezly na obalech pro farmaceutický a elektrotechnický 

průmysl, kde byl hlavním omezením právě dostupný prostor. V současné době je 

k dispozici přibližně dvacet typů 2D kódů, přičemž některé z nich s sebou nesou všechny 

údaje a jsou tak nezávislé na vnějším systému. Často v sobě mají integrovány samoopravné 

kódy. 

Podle způsobu uložení informací se plošné 2D kódy dělí na několik druhů. Takzvané 

skládané (stacked) a víceřádkové symboliky vznikají složením jednodimenzionálních 

čárových kódů, skládajících se z čar a mezer proměnné šířky. Termínem maticový kód 

(Matrix Code) jsou označovány 2D kódy, kde jsou data definována dvojrozměrnými 

souřadnicemi tmavých bodů v matici, přičemž všechny body v matici mají stejný rozměr. 

Dalším druhem je ordinální čárový kód, který je vertikálně redundantní, což znamená, 

že ve svislém směru jsou uložena tatáž data. V podstatě se tedy jedná o jednorozměrný 

kód. Výška takovýchto sloupců může být zmenšena bez ztráty informace a má jen 

bezpečnostní funkci. Čím vyšší budou sloupce, tím vyšší je pravděpodobnost, že kód bude 

čitelný i při porušení. A konečně dvoudimenzionální kódy, tedy standardní 2D kódy, nesou 

informaci jak v horizontálním, tak i ve svislém směru. 
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Čárové 1D a plošné 2D mohou být snímány optoelektronickými systémy kontaktním nebo 

bezkontaktním způsobem. Každé zařízení na snímání kódů se skládá ze dvou částí – čtecí 

a dekódovací. Čtecí zařízení slouží k přímému optickému kontaktu s kódem a transformaci 

optické informace do digitálního signálu. Dekodér vyhodnocuje průběh čtečkou získaného 

digitálního signálu a pomocí vhodného programového vybavení počítače získanou 

informaci dekóduje.  

Základním kritériem pro čitelnost kódu snímačem je optický kontrast, stanovený jako 

relativní rozdíl intenzity světla odraženého od pozadí, kterým je světlé pásmo, 

a od vytištěné čáry. Pro dobrou čitelnost kódu by měla být tato hodnota vyšší než 70 %. 

Hodnota kontrastu závisí na vlnové délce světla vysílaného snímačem a na barvě čar 

a pozadí na tisku. Čitelnost kódu závisí také na použité tiskové technice, potiskovaném 

materiálu, na umístění kódu na obalu a na povrchové úpravě obalu, tedy lakování nebo 

laminování. Každý typ kódu má definovány přípustné tolerance a maximální míru 

poškození, při které ještě nedojde k chybné identifikaci. Umístění kódů na obalech musí 

umožňovat jejich bezproblémové přečtení. Kód nesmí procházet hranou ohybu, nesmí být 

překryt dalšími informacemi a neměl by být ani na zaoblených částech obalu nebo 

na místech vystavených pravděpodobnosti většího opotřebovávání. 

3.1.1 Příklad budoucnosti 2D kódů 

Komu patřily starožitné hodiny, které jsme si koupili v roce 2065? Nyní se posuňme v čase 

třeba o dalších třicet let a představme si, že projekt Tales of Things (či alespoň jeho 

myšlenka) stále funguje a eviduje miliony nejrůznějších předmětů, které se pohybují po 

světě. Kdysi v roce 2010 jsme do systému vložili starožitné hodiny, v roce 2021 ale 

změnily majitele. My se na ně i přes to můžeme podívat na webu a zjistit, jak postupně 

měnily vlastníka, jak opustily republiku a jak je má dnes na stěně jistý John z Kalifornie, 

vystavil totiž krátké video. Anebo naopak. Představme si, že jsme si pořídili nové hodiny 

na eBayi. Skoro nic o nich nevíme, jen že jsou velmi staré. Bodejť by ne, když se píše rok 

2065 a tento model se přestal vyrábět v květnu 2035. Ovšem hodiny mají vzadu nalepený 
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zežloutlý QR kód. Rázem se dozvíme jejich celoživotní příběh. Kdo je jako první koupil a 

jak se stěhovaly po celé Evropě. To vše je samozřejmě utopie, nápad je to ovšem neotřelý, 

sice si vážně zahrává s bezpečností – a možná autoři skutečně jen čekají na to, až se 

konceptu „Internet of Things“ chytne i Google a vedle vyhledávače webů, obrázků, videa, 

knih a všeho možného nabídne i vyhledávač konkrétních věcí.[10] 

3.2 Práce RFID systému 

Informace jsou v elektronické podobě ukládány do malých čipů – tagů, ze kterých je lze 

následně načítat a opakovaně přepisovat pomocí rádiových vln, toto zpracování se však 

neděje po jednotlivých čteních jako u čárových kódů používaných v součastnosti, ale 

hromadně. Pomocí vln vyzářených z čtecího zařízení dojde k nabití čipu a následně se 

informace uložená v čipu bezdrátově přenese zpět do čtecího zařízení, každý tag obsahuje 

tzv. EPC kód – jedná se o jednoznačné sériové číslo. RFID je technologie bezkontaktní 

identifikace, k získání identifikačního kódu není nutné, aby čtečka kódu přišla do přímého 

kontaktu s identifikátorem. 

3.2.1 Technické detaily 

RFID je technologie bezkontaktní identifikace. K identifikaci, k získání identifikačního 

kódu není nutné, aby čtečka kódu přišla do přímého kontaktu s identifikátorem, jako je 

tomu například u čipových či magnetických karet, dokonce nemusí být ani v přímé 

viditelnosti. Samotné identifikátory jsou jednoduchým elektronickým obvodem, energii 

pro funkčnost získávají z energie vysílače, tj. snímacího zařízení. Pokud se identifikátor 

přiblíží do dostatečné vzdálenosti k RFID čtečce, dojde vlivem elektromagnetického pole, 

které je vytvářené právě čtečkou, k nabuzení identifikátoru a ten odešle „zpět“ kód v sobě 

uložený – ten je přečten čtečkou a dále zpracován v digitální podobě – jak je ukázáno na 

obrázku 7, od prosté „evidence“ až po rozhodnutí o nějaké aktivitě jako je například 

odemčení zámku dveří. Pokud se v blízkosti čtečky nachází více identifikátorů, získá 
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čtečka všechny jejich kódy. Podobné řešení je pak v praxi použitelné například pro sejmutí 

kompletního obsahu nákupního košíku. Mnoho soudobých aplikací RFID je do jisté míry 

lokálních. V oblasti průmyslové výroby to může být např. jeden výrobní závod. Štítek 

RFID potom většinou bývá zabudován do vozíku, držáku nebo palety a po dokončení 

jednoho výrobku je znovu použit. V tomto režimu štítek vůbec nemusí opustit výrobní 

halu. V takovém případě je hlavním cílem vývojáře aplikace zajistit dostupný hardware 

tak, aby co nejlépe fungoval v daném prostředí a byl schopen komunikovat s existujícím 

řídicím systémem. Formát a obsah dat uložených v každém čipu jsou maximálně 

přizpůsobeny dané interní aplikaci, protože není předpoklad, že by stejné štítky mohl 

použít někdo další a potřeboval by také rozumět informacím uložených v nich.[11] 

3.2.1  EPC – Electronic Product Code 

První významnou snahou o standardizaci pro široké využití RFID v logistice byl projekt 

EPC – Electronic Product Code, realizovaný v Auto-ID Centre. Toto vývojové centrum, 

podporované neziskovým konsorciem několika univerzit a průmyslových podniků, se stalo 

průkopníkem vývoje infrastruktury pro sledování zboží pomocí RFID. Vizí vývojových 

pracovníků Auto-ID bylo vytvoření „internetu věcí“, v němž je každá věc identifikovaná 

čipem RFID součástí sítě EPC Network stejně, jako je dnes počítač s IP adresou připojen 

do internetu. Předpokladem je, že systémy pro RFID musejí být levné a také dostupné v 

mnoha verzích od různých výrobců, které ale musejí být schopny pracovat společně. Tak 

se postupně začaly vytvářet specifikace EPC. Později byly veškeré aktivity z Auto-ID 

Centre převedeny na organizaci EPCglobal. To je společný podnik celosvětové 

standardizační organizace GS1 jehož hlavním úkolem je řídit další rozvoj standardů, 

zabezpečení vlastnických práv, řídit číslovací databázi EPC a stát se tak celosvětovou 

informační sítí zvanou EPCglobal Network. Vzhledem k nutnosti snížení ceny štítků na 

minimum je standard EPC založen na koncepci registrovaných prefixů. Všechny přiřazené 

informace potom obhospodařují externí softwarové aplikace. To se jeví výhodnější než 

snaha ukládat všechna data přímo na kapacitně omezené čipy. Paměť EPC čipu RFID 
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první generace nese pouze jediné unikátní číslo. Například EPC o délce 96 bitů, jaký je na 

obrázku 6, vymezuje dostatek číslovacího prostoru pro 268 milionů výrobců produkujících 

každý až šestnáct milionů druhů výrobků, typů a tříd a v každé třídě je prostor pro 68 

miliard unikátních sériových čísel. Protože zatím není ani teoretický výhled na využití 

takového množství čísel EPC, mohou se také používat EPC o délce jen 64 bitů v 

kombinaci s jednodušším a levnějším čipem. Ale naopak je zde i plán pro případné použití 

128 nebo 256 bitů pro případ, že by někdy v budoucnu přestal vyhrazený číslovací prostor 

dostačovat. Formát EPC je dán jeho specifikací. Jednotlivé části čísla EPC, které označují 

výrobce, jsou přidělovány organizací EPCglobal tak, aby vždy byla zaručena světová 

unikátnost každého čísla. Jednotlivá sériová čísla obhospodařuje každý výrobce sám v 

rámci jemu přiděleného prostoru. 

 

 

 

 

 

 

Každá technologie má své přínosy a svá rizika zavedení. Vždy je potřeba vycházet ze 

základního předpokladu, že klient pokud zvažuje zavedení nové technologie, tak to činí s 

důrazem na výsledný efekt, a tím je vždy ekonomická návratnost a přínos vložené investice 

zisk. Až do současnosti bránila vyšší míře využívání RFID čipů jejich vysoká cena, která 

však již začala a v příštích letech ještě jistě bude klesat. Proto byly RFID čipy nejčastěji 

používány jen pro značení zboží ve vnitropodnikových procesech. V současné době 

Obrázek 6 Struktura systému kódování EPC 
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nalezneme jejich použití v logistických a výrobních firmách a do mnoha dalších odvětví 

hospodářství se rychle rozšiřuje. 

 

 

 

                                                  

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 -     Obrázek 7 Nákres funkce RFID technologie 
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4. IoT jako informační systém 

Neduhy výrobních podniků, které současná ekonomická krize ještě zvýrazňuje, jsou 

všeobecně známé: nedostatečná pružnost reakce na požadavky zákazníků, dlouhá průběžná 

doba výroby, velká rozpracovanost, vysoké skladové zásoby, značný podíl 

neproduktivních činností. Snahy podnikového managementu o jejich řešení však často 

narážejí na nedostatek informací. V podnikových informačních systémech ERP, které jsou 

dnes již běžným nástrojem podnikového řízení, totiž ve většině případů chybí aktuální, 

věrohodná a v potřebné míře také agregovaná data z výrobních provozů, na jejichž základě 

by bylo možné výrobní procesy sledovat, vyhodnocovat, řídit a také zlepšovat.  

K překonání této informační bariéry mezi technologickou a podnikovou úrovní řízení 

slouží výrobní informační systémy - Manufacturing Execution Systems, MES. Jedním ze 

základních úkolů systémů MES je zajistit plynulý sběr informací z průběhu 

vnitropodnikových výrobních a logistických procesů a umožnit využití těchto informací 

jak pro provozní, tak podnikovou úroveň řízení. Proto, aby byla potřebná data získávána 

efektivně a nebyla zatížena chybami, je vhodné proces jejich pořizování co nejvíce 

automatizovat a využít toho, že řadu prvků, které se účastní výrobního procesu, lze 

„vybavit“ takovou informací, kterou lze v zakódovaném tvaru konkrétnímu prvku na 

začátku procesu přiřadit a v průběhu procesu opakovaně automaticky číst, případně i 

přepisovat. Takto zakódovanou informaci lze využít jak pro jednoznačnou identifikaci 

daného prvku což je nejčastější případ, tak pro přenos dalších případných údajů, které jsou 

buď statické - zakódovanou informaci nelze změnit nebo dynamické zakódované údaje lze 

během procesu přepisovat.[7] 

4.1 EPC global 

Postupným nasazováním identifikátorů vznikala potřeba operovat s přečtenými daty 

popisujícími dané objekty a především tato data sdílet mezi jednotlivými uživateli. Navíc, 
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díky úspoře místa v paměťovém prostoru čipu identifikátoru, je většina dat spjatých s 

identifikovaným objektem uložena v tak zvaných BACK-END databázích. Jednotlivé 

proprietární systémy firem aplikujících RFID ale znemožňovaly optimální výměnu 

uložených dat mezi jednotlivými uživateli RFID. Tato situace vedla jak už jsem uvedl v 

roce 2003, ke vzniku standardizační organizace EPCgobal, jako zájmového sdružení firem 

podnikajících v oblasti RFID. 

Základní bloky komunikační sítě zprostředkující komunikaci mezi obchodními partnery a 

jejich informačními systémy znázorňuje obrázek 8. Detekováním RFID transpondéru 

čtečkou je informace o získaném EPC předána do serveru EPC Middleware, který 

zpracovává přečtená data a může interagovat i s dalšími firemními systémy daného 

uživatele. Informace z jednotlivých Middleware-serverů jsou následně zpracovávány 

systémem EPCIS (Electronic Product Code Information Service). Ten má za úkol 

nastartovat a provést procesy ověřování a hledání vlastností daného objektu v centrální 

databázi ONS (Object Name Service). Součástí datových transakcí je i ověřování práv 

daného uživatele pro přístup k datům. 

 

Obrázek 8 Základní bloky komunikační sítě dle EPCglobal 



Dušan Andla: Vazby Internetu věcí s lokálním informačním systémem 

 

2011 Stránka 23 
 

Získané informace jsou zaslány zpět serveru EPCIS, který je předá interním firemním 

systémům (databáze skladového hospodářství- ERP, vyhodnocování toků zboží uvnitř 

firmy - WMS, apod.). EPC Middleware může následně řídit návěstidla či dopravníky 

uvnitř skladu či výrobního provozu. Objekt označený transpondérem tak koluje v 

logistickém řetězci a na jednotlivých místech o sobě podává zprávu. Jednotlivé uzlové 

body tak získávají o daném označeném objektu informace typu „kdo je a kam míří“ či kdy 

musí dorazit do cíle určení. Opět je tu paralela s pakety v IP během řízení kvality služby 

kdo je – co nese, kam míří a kdy musí být doručen pro zajištění kvality provozované 

služby. Veškeré firemní systémy zapojené do systému řízení dodavatelsko-odběratelských 

vztahů jsou propojeny podle obrázku 9. 

  

 
 

Obrázek 9 Datová komunikace mezi dvěma společnostmi aplikujícími systém EPCglobal 

 



Dušan Andla: Vazby Internetu věcí s lokálním informačním systémem 

 

2011 Stránka 24 
 

Rozdělení EPCglobal standardů  

Jak už jsem napsal výše, normalizace standardu EPCglobal popisuje jednotlivé části 

systému, jako jsou: bezpečnost, hardware, management systém, managament dat, protokol 

přenosu dat, aplikační rozhraní. [12] 

4.2 Výhody RFID 

Otázka je, proč by obchodníci měli prahnout po zabudovávání identifikačních čipů do jimi 

prodávaného zboží. Odpověď je jednoduchá – aby měli lepší přehled za méně peněz. 

Zaprvé se tak zjednoduší logistika zboží. Zatímco u čárového kódu má každý výrobek 

stejného druhu stejný čárový kód, v případě RFID má každý jednotlivý kus, jak jsem už 

uvedl svůj jednoznačný 96bitový identifikátor EPC – elektronický produktový kód. Lze 

tedy sledovat pohyb jednotlivých kusů zboží, ztrátovost, prošlé lhůty atd. Kromě toho u 

čárových kódů je třeba každý kus zboží přiložit k optickému snímači. V případě RFID 

zvládne snímač přijmout kódy zboží bez fyzického kontaktu se zbožím. V praxi by stačilo, 

aby u pokladny člověk zastavil u snímače, snímač během několika vteřin zjistí všechny 

kódy, nakupující zaplatí a vše je vyřízeno bez vykládání zboží na pás. Pro obchodníky je 

navenek nejzajímavější rychlejší odbavení zákazníků. Hesla jako „žádné fronty u 

pokladen" znějí hezky a dobře se prezentují, více podstatná je ale část logistická, tedy 

sledování pohybu zboží a data mining – následná analýza na těchto datech. Kupříkladu 

jednou ze součástí RFID implementace mají být LCD cenovky. Místo doposud běžně 

používaných papírových cenovek by na regálech byly malé cenovky vybavené  LCD a 

snímačem. Cenovky by zjistily, vedle jakého zboží jsou a podle toho by si z centrálního 

počítače načetly aktuální cenu zboží. To ještě ale není tak zajímavé. Zajímavější je to, že 

by se takto mohla cena aktualizovat dynamicky – koncepty počítají s tím, že přes noc by 

počítač hypermarketu zjistil, jaké zboží se lépe prodává a jaké nejde, a podle toho by 

upravil ceny. Ležáky, které jsou na skladě příliš dlouho, by šly s cenou dolů, hity, kterých 

je zrovna málo skladem a počítač zjistil, že další dodávky se čekají až za delší dobu, by šly 
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s cenou nahoru. Tady je ta chvíle, kdy celá záležitost začíná zajímat i velké dodavatele 

hardware a software. Takováto rozsáhlá práce s daty (velké hypermarkety mají skladem 

desetitisíce různých druhů zboží) je náročná na software i hardware. Chce to výkonný 

server, dobré zálohování, kvalitní databázi a dobrou aplikaci se slušně vybalancovanými 

cenovými změnami, reportingem a data miningem. Ve výsledku se ale všechny investice 

vrátí, protože hypermarketu se podaří prodat zboží za lepší ceny, lépe zajišťovat dodávky 

žádaného zboží, rychleji identifikovat ležáky a zbavit se jich. 

Jenže takhle dokonalý řetěz má vždy nějaký háček. Tím háčkem je fakt, že RFID sice 

může přinést obrovské úspory – ale do začátku vyžaduje obrovské počáteční náklady. Je 

tedy jasné, že malí obchodníci na RFID nepřejdou a propast mezi malými obchodníky a 

obrovskými řetězci se bude dále zvyšovat. Jen podle odhadů WalMartu by zavedení RFID 

umožnilo snížit ceny o další průměrně čtyři procenta díky tomu, že bude potřeba méně 

pokladních, a tedy budou menší náklady na lidskou sílu. Ačkoliv se do počátku neočekává, 

že by se pokladny obešly zcela bez pokladních, obsluha bude hrát spíše roli dozoru, 

informátora a přebírače platebních karet – a ze začátku i obsluhovat klasickou pokladnu. 

Ačkoliv WalMart již seriózně uvažuje o tom, že by většina jeho pokladen byla striktně 

bezhotovostní a pouze jedna či dvě pokladny by přijímaly hotovost. 

4.2.1 Přínosy RFID investice 

Abychom byli schopni určit přínos investice pro společnost, potřebujeme znát zisk,  

případně úspory související s investicí. U výrobní linky si dokáže každý z nás jednoduše 

taková čísla připravit, ale u RFID? Přelomová technologie má v tomto ohledu podobný 

problém jako celé odvětví IT. Přínosy RFID identifikace se projevují v mnoha částech 

společnosti a není snadné je všechny nalézt. RFID mnohdy může zcela změnit či úplně 

vymazat některé činnosti ve společnosti. Tyto změny procesů vedoucí k úsporám: 

Příklad na první pohled skrytých přínosů: Představme si tak obvyklou záležitost jako je 

příjem materiálu/zboží a jeho naskladnění. Tato operace dnes probíhá v mnoha 
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společnostech po jednotlivých kusech/logistických jednotkách a tak se také informace 

dostávají do informačního systému (se zpožděním). 

Při použití RFID celá došlá zásilka je nasnímána čtečkami během několika sekund a tato 

informace - násobně větší objem se přenáší do informačního systému. Výsledkem tohoto 

naskladnění je okamžitá informace o stavu našeho skladu a dramatické zrychlení jejího 

získání. Vybavíme-li stejnou technologií také výrobu ve společnosti, získáme tak stejné 

informace z jednotlivých částí výroby - stav výroby, průběžné zásoby na pracovišti. 

Dramatické zrychlení sběru informací v rámci logistiky/výroby umožňuje daleko lepší 

plánování zásob společnosti. Pokud máme plán výroby a stavy zásob, tak zásoby, které 

jsou na skladě, můžeme odpovědně řídit ne z hlediska Q (množství), ale z hlediska T 

(času). Tím se zcela zásadním způsobem zjednodušuje systém predikce objednávek a 

otevírá se velký prostor pro optimalizaci skladových zásob - úspory na vázaném kapitálu. 

Příklad ukazuje jen jedno z možných využití RFID na toku hodnot ve společnosti. 

Takových příkladů lze nalézt v každé společnosti více. Otázkou pak zůstává, do jaké míry 

lze kvantifikovat přínos, jakého dosáhneme tak radikální změnou vybraného procesu. 

V následující části vyjmenujeme několik oblastí, kde lze dosahovat pomocí RFID zlepšení. 
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4.3 Použití RFID systémů 

Systémy RFID se stále častěji používají jak v průmyslu, tak i v domácích aplikacích. 

Podobně jako oblíbené systémy značení pomocí čárových kódů, používají se systémy 

RFID také pro automatický sběr a přetváření dat. Kvalita a rychlost získávání informací má 

v současnosti zásadní vliv na technologické procesy a práci všech podniků. Pravděpodobně 

se už každý z nás setkal se systémy bezdotykové komunikace, aniž by si jejich přítomnost 

vůbec uvědomil. 

4.3.1 Logistika 

Každý obchodní produkt od vzniku až ke konečnému spotřebiteli, prochází složitou cestou 

distribuce. Na této cestě se podílí řada firem a každá z těchto firem s tímto produktem 

provádí řadu činností. Základní operace jsou, příjem na skladové místo, přesun v rámci 

skladu a poté výdej ze skladu další firmě v distribučním řetězci. V současné globální 

ekonomice je výrazným faktorem, který ovlivňuje zda, firma je úspěšná či nikoliv 

především rychlost. Zprůhlednění dodavatelských řetězců pomocí RFID technologií má 

značné přínosy pro spolupráci obchodních partnerů, pokud se na způsobu označování zboží 

pomocí EPC dohodnou. Nové EPC musí být registrovány dodavatelem, aby mohly být 

později při dodávce potvrzeny. Tyto informace mohou být využity již v okamžiku 

objednávky, dodavatel však musí zaručovat shodu popisu s produktem. Centrem 

dodavatelských řetězců na bázi RFID je object name server, který zabezpečuje pro všechny 

partnery přístup k popisu produktů, jak je vidět na obrázku 10.  

Značení produktů RFID čipy umožňuje současně načíst až 1000 čipů/sec najednou.  Firmy 

se snaží pomocí značení produktů a informačních systému mít neustálý přehled o 

skladových zásobách. Hlavně se snaží tyto zásoby minimalizovat, mimo jiné z důvodů 

rychlé obměny produktu na trhu. Tento proces zrychlení toku produktů klade velké nároky 

na přesnost evidence a odstranění chyb obsluhy. Časté chyby obsluhy vedou k finančním 

ztrátám a mohou ohrozit konkurenceschopnost firmy na trhu. RFID čipy společně se 
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čtecím zařízením vylučují možnost vzniku chyby obsluhy, které vzniknou například tím, že 

obsluha načte pouze část čárových kódů na paletě. RFID čip nemusí být umístěn na 

viditelném místě a proto jej lze do produktu nebo jeho balení umístit již v samotné výrobě. 

Informace o produktu jsou potom shodné po celou cestu produktu ke koncovému 

spotřebiteli. Tímto dojde k výrazným úsporám nákladů a tím i ke snížení koncové ceny 

produktu. RFID čip má oproti etiketě s čárovým kódem hlavní výhodu v tom, že do čipu 

lze informace i zapisovat a nejenom číst, jak je to v případě čárového kódu. Tato vlastnost 

bude v budoucnosti klíčová a rozhodne v mnoha odvětvích pro úplnou náhradu čárového 

kódu RFID čipem. Do čipu lze navíc informace zapisovat a měnit opakovaně, lze takto do 

každého produktu zapsat datum výroby a poté také připsat jednotlivé logistické zápisy, 

které vznikají po celou dobu cesty produktu. Rychlé načtení údajů - není nutná přímá 

viditelnost označených jednotek. RFID čip má oproti etiketě s čárovým kódem dvě hlavní 

výhody - rychlost čtení a nepřímou viditelnost čtecího zařízení na čip.  

 

Obrázek 10 ONS zabezpečující pro všechny partnery přístup k popisu produktů 
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4.3.2 Výroba 

Je velice pravděpodobné, že v příštích obdobích to bude RFID, které výrazným způsobem 

změní řízení a uspořádání výroby. Čipová technologie totiž při správném použití dokáže 

nabídnout v každém okamžiku ucelený přehled o aktuálním stavu ve výrobě. Stává se tak 

významnou součástí téměř všech dnes zavedených a oblíbených systémů řízení výroby. 

Informace o vstupech do výroby a jejich řízení 

a) Materiál - do výroby z mnoha stran vstupuje materiál (základní, pomocný atd.). 

Všechen tento materiál označený minimálně na úrovni logistických jednotek čipem se 

automaticky nebo ručně - stiskem tlačítka načítá do systému. V systému se tedy vytváří 

přehled o spotřebě, času spotřeby, výrobní lince, pracovníkovi. Na základě získaných 

informací lze lépe než kdykoliv dosud plánovat veškeré výrobní a logistické operace: 

objednávky, dodávky, plány výroby, reálné termíny dodání atd.  

b) Strojový čas - RFID může říci, kolik jednotek a za jaký čas stroj zpracoval. Lze tak 

jednoduše získat informaci o produktivitě strojů a jejich vytížení v různých časových 

intervalech. Dalším rozpracováním těchto informací lze hledat úzká místa výroby a prostor 

pro zlepšení výrobního procesu.  

c) Lidé - čipy mohou napomoci utvářet rozšířený snímek pracovní doby s informacemi 

kdy, kolik produktů a za jak dlouho pracovník vytvořil, zpracoval. Opět se jedná o 

informace sloužící k optimalizaci, hodnocení a motivování pracovníka. 

4.3.3 Evidence majetku  

Každý pracovník, který má na starosti evidenci majetku ví, jak náročné je provádět ze 

zákona povinné značení a roční inventarizaci majetku. Majetek je ve většině institucí v 

neustálém pohybu a často na místech, kde je složité zajišťovat dohled. Běžně se dnes 

využívá k identifikaci majetku etiketa s čárovým kódem. Na každé etiketě je uveden název 
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majetku, inventární číslo a čárový kód a v centrálních databázích je majetek umístěn v 

jednotlivých lokacích (místnosti, patra, budovy apod.). Etikety s čárovým kódem musí být 

na majetek umístěny tak, aby nedošlo k nechtěnému poškození majetku, následně pak 

inventární čety musí pracně manipulovat s čtecím zařízením, např. pod stolem. Operace 

samotné inventarizace je časově, fyzicky a finančně náročná. Inventarizace pomocí etiket s 

RFID čipem je mnohem jednodušší. Čtecí zařízení dokáže číst RFID čip až na vzdálenost 

10 m, obsluha nemusí při vstupu do místnosti pracně na každém inventárním majetku 

hledat, kde je etiketa umístěna ani manipulovat se čtečkou na krátkou vzdálenost. Čtecí 

zařízení stačí umístit do vzdálenosti cca 3 m od majetku a ihned lze vyhodnotit údaje o 

nalezeném či nenalezeném majetku. V případě velmi drahého inventárního majetku lze 

použít také aktivní RFID čipy, které lze číst až na vzdálenost 100 m. Při vstupních a 

výstupních branách lze také instalovat čtecí portály RFID a tím online sledovat pohyb 

těchto zařízení v rámci instituce. 

4.4.4 Zdravotnictví 

Zdravotnictví je specifický obor, ve kterém v případě vzniku chyby nehrozí pouze finanční 

ztráty, ale chyby mohou ohrozit i zdraví pacientů či zaměstnanců. Mnohá zdravotnická 

zařízení se proto snaží zavést do svého systému velice přesné identifikační technologie. 

Jedním z problémů, který tyto technologie pomáhají velice úspěšně řešit, je jednoznačná 

identifikace pacientů a léků. Posledních 10 let se pro identifikaci osob velice úspěšně 

používají speciální náramky s čárovým kódem, pro identifikaci léků pak etiketa s čárovým 

kódem. Pacient při příjmu do nemocnice získá identifikační náramek s RFID čipem. 

Veškeré úkony s tímto pacientem mohou být automaticky zapisovány nejen do centrálního 

informačního systému, ale hlavně přímo do samotného čipu v náramku. Zapisovat lze 

například každé měření teploty, transfúze krve, infúze, injekce, podávané léky, atd. Každé 

zdravotnické místo je vybaveno snímačem RFID a tak lze okamžitě identifikovat pacienta 

a zobrazit jeho údaje a to nejenom v zařízení samotném, ale i na odloučených pracovištích, 

kde není možné zajistit napojení čtecích zařízení na centrální informační systém. Pomocí 
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náramků s RFID čipem lze v kombinaci s čtecím vstupním portálem okamžitě lokalizovat 

pacienty a případně povolit či zamezit vstup pacienta na jednotlivé oddělení. Každý 

odebraný vzorek krve je označen RFID čipem, do čipu je zapsána informace o jménu 

pacienta, datu a času odběru a zdravotnickém útvaru.  
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5. Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval vizí Internetu věcí a ukázal jsem, jak takový systém 

může fungovat. V současné době těchto systémů využívá celá řada výrobních podniků 

během výroby i načasování realizace dodávek jednotlivých dílů či celků na straně jedné, 

tak i koncoví uživatelé na straně druhé. Často se ani neuvědomíme, že jsme byli do 

internetu věcí zapojeni již tím, že nám došel obchodní balík či dopis, nebo jakým 

způsobem byla vyřízena jeho objednávka. Sdílení informací o objektech či subjektech je 

nutnost dnešního světa. Přesto a možná i právě proto je též nutné nezapomínat na 

bezpečnost osobních dat, které takovými systémy často kolují. Rozvoj výše zmíněných 

technologií a komunikačních systémů, s důrazem na ochranu dat, je tak aktuálním úkolem 

nejen vědeckých, vývojových i výrobních organizací.  

RFID je nová technologie, která s sebou nese velké možnosti pro mnohé společnosti. Je 

však vždy nutné předem znát dopady nasazení na jednotlivé procesy v rámci společnosti. 

Pokud se Internet věcí stane skutečností, bude možné získat informace o spotřebním zboží 

a předmětech každodenního života a rozhodovat se podle toho. Rozhodně ale není na 

škodu pohlížet na RFID ze širší perspektivy a s větším optimismem. V dlouhodobém 

horizontu může být RFID poměrně převratnou technologií, která naruší existující pravidla 

a vytvoří nové trhy. 

Nemohl jsem taky zapomenout zmínit další technologie, které mají svůj význam 

v Internetu věcí a to jsou 2D a QR  kódy. Dnes je najdeme na mnoha různých místech. 

Hodí se všude tam, kde je potřeba rychle předat větší množství informací, které nechceme 

ručně opisovat třeba do mobilu nebo počítače. Místo prostého textu tak stačí uživateli 

předložit čtvercový obrázek. Existuje několik různých verzí kódů, které se liší jednak 

kapacitou, ale také schopností odolávat poškození. Jejich výhodou je, že jsou schopny 

velmi dobře odolat poškození. Může k němu dojít jednak vlivem mechanického opotřebení 

třeba na vizitce v kapse, nebo špatnými podmínkami při snímání. I přesto je ale obvykle 

možné velmi rychle kód úspěšně přečíst. Reklamní průmysl si moc dobře poradí s využitím 
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2D a QR kódů, ovšem ani koncoví uživatelé nepřijdou zkrátka. Výhodou je, že čtečky 

obou kódů jsou dostupné zdarma. 

Ve své práci jsem chtěl seznámit čtenáře s pojmem Internet věcí, jeho možnostmi, přínosy. 

Srovnat možnosti komunikace mezi lokálními informačními systémy a Internetem věcí. 

Popsat informace v Internetu věcí, dále způsoby autentifikace a autorizace v IoT, výměnu 

dat s IoT a nakonec ukázala IoT jako informační systém. Internet věcí má velkou 

perspektivu. Využití RFID systémů, ale i dalších technologií jako jsou 2D kódy budou mít 

velké využití v logistice a dalších oborech. Jejich využití zrychlí a zlevní výrobu i 

distribuci a další činnosti. Podle mého názoru práce splnila stanovené cíle. 
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