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 Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá zapracováním RFID technologie do procesů 

evidence materiálu a osob. V první části jsou zpracovány technologie, pomocí nichž se 

eviduje majetek, a zároveň dosavadní metody evidence osob. Druhý bod práce je zaměřen 

na samotnou RFID technologii, její historii, hardwarové a softwarové části. Následuje 

kapitola o využití této technologie v oblasti evidenci majetku a osob, zaměřující se na 

principy a možnosti technického zpracování. Závěr této práce se zabývá návrhem 

zapracování RFID technologie do praktického prostředí a návrhem vlastního řešení.  

 Klíčová slova 

RFID, RTLS, EPC, evidence, majetek, osoby 

 

 Annotation 

 This bachelor thesis deals with incorporating RFID technology into the processes of 

material accountancy and personnel. The first part presents the technology by which 

property is property is recorded, and current methods of evidence of personnel. The second 

part of this thesis is focused on RFID technology, its history, hardware and software parts. 

The following chapter on the use of this technology in the records of assets and people, 

focusing on principles and possibilities of technical processing. The conclusion of this 

work deals with the incorporation of RFID technology in a practical environment and 

design a custom solution. 

 Keywords 

RFID, RTLS, EPC, evidence, asset, person 
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1. ÚVOD 

 V dnešní době neutuchajícího rozmachu vývoje technologií ve všech oblastech 

průmyslu se setkáváme s pojmem RFID stále častěji. Každý podnik má jistě za cíl co 

možná nejefektivněji spravovat svůj majetek s vynaložením co nejmenších nákladů, což je 

proces, kde RFID technologie najde své uplatnění. S postupem času a s růstem popularity 

se díky nesporným přínosům pro RFID rozhoduje stále více zákazníků. Na poli působení 

evidence majetku a osob je již tato technologie běžně používána. Ve své práci se pokusím 

analyzovat problematiku a hlavně nastínit další možný rozvoj RFID technologie v této 

oblasti. 

 Téma mé práce je využití RFID technologie při evidenci materiálu a osob. Tohle 

řešení si zajisté zasluhuje pozornost, protože realizovaný výsledek v sobě skýtá nejrůznější 

výhody. V práci analyzuji podstatu evidence materiálu a osob s následným přidáním RFID 

technologie a přidávám k tomu vlastní poznatky společně s možným návrhem řešení. Tuto 

bakalářskou práci strukturuji v následujících bodech. 

 V první kapitole se věnuji evidenci majetku a osob, technickými možnostmi 

zpracování evidence, jež jsou stěžejní podmínkou pro správné fungování dané 

infrastruktury. Dále kapitola pokračuje popisem způsobů dosavadní evidence osob, 

popisuje její dosavadní pokrok a ukazuje, jak je řešena evidence osob bez využití RFID 

technologie. 

 V následující kapitole představuji samotnou RFID technologii. Přibližuji její 

historický vývoj, jež sahá k druhé světové válce, dále v této části práce popisuji 

hardwarové vybavení, a také software spojený s RFID technologií. 

 Práce pokračuje kapitolou, kde zapracovávám RFID technologii do okruhu 

evidence majetku a osob. Tato kapitola popisuje technická řešení v skutečných 

podmínkách, dosavadní metody inventarizace a ukazuje pár provedených testů RFID 

technologie. 

 Poslední kapitola mé bakalářské práce se týká návrhu aplikace prostředí nemocnice 

za pomocí diagramu datových toků, nabízí možné řešení realizace evidence majetku a osob 

využitím RFID technologie. Shrnuje výhody, jež sebou RFID v tomto prostředí přináší a 

dokládá tato tvrzení reálnými důkazy. 

 Cílem této práce je tedy seznámit s dosavadními metodami evidence majetku a 

osob, samotné RFID technologii, její zapracování do tohoto procesu evidence majetku a 

osob, ukázat na reálném příkladě, jak taková RFID evidence funguje. A v posledním 

případě navrhnout možnou realizaci RFID systému a shrnout přínosy této technologie. 



Jakub Koplas: Využití RFID technologie při evidenci materiálu a osob 

2012                                                                                                                               2 

2. EVIDENCE MAJETKU A OSOB 

Efektivní vedení evidence je jistě jedním z klíčových ukazatelů pořádku a správného 

fungování uvnitř firem, škol, nemocnic, jiných státních či veřejných institucí. Chceme-li 

vést evidenci efektivně, je třeba objekty, které chceme evidovat, opatřit jasně rozlišitelným 

identifikátorem. Takovýto identifikátor může být například čárový kód, datamatrix nebo 

označení pomocí rádio frekvenční identifikace.   

2.1. Typy identifikátorů pro objekty 

2.1.1. Čárový kód 

 V dnešní době velice je to populární prostředek pro efektivní sběr dat. Je tvořen 

černotiskem pruhů, v novější technologii mozaikou na bílém podkladu. K masovému 

nasazení došlo v druhé polovině 20. století. Byly vyvinuty stovky kódů, ale k popularizaci 

a hojnému využití se dostalo jen několik druhů. V České republice jsou nejznámější kódy 

EAN 8 a jeho delší varianta EAN 13, pomocí kterých se v obchodních řetězcích označuje 

drtivá většina produktů.  

 Kód EAN je definován standardizační organizací GS1. Kód EAN 8 se používá 

pouze u malých položek, u kterých je fyzicky obtížné umístit třináctimístný kód. V kódu 

EAN 13 je zakódováno třináct číslic, které jsou rozděleny na čtyři části. První dvě, 

případně tři číslice, značí zemi původu výrobce. Někdy začíná kód číslicí nula, v tomto 

případě se tedy jedná o rozšířený UPC kód. Dnešní pokladny a čtečky jsou si však schopné 

poradit s oběma druhy kódů. Dle GS1 má každá země svůj kód, pro Českou republiku je to 

číslo 859. Následuje kód výrobce, jenž má délku čtyři až pět číslic. Samotný kód výrobku 

je v délce pěti číslic. Poslední část kódu je kontrolní číslice, jež se dopočítává pomocí 

funkce modulo 10 [6], [8]. 

 

Obrázek 1: Příklad kódů EAN 13 a EAN 8 
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 Samotný princip funkce čárových kódů je v podobě zobrazení numerických nebo 

alfanumerických informací soustavou tmavých čar a světlých mezer, které se čtou pomocí 

snímačů vyzařujících většinou červené světlo. Toto světlo je pohlcováno tmavými čárami a 

odráženo světlými mezerami. Snímač zjišťuje rozdíly v reflexi a ty přeměňuje v elektrické 

signály odpovídající šířce čar a mezer. Tyto signály jsou převedeny v číslice, popř. 

písmena, jaká obsahuje příslušný čárový kód. Znamená to tedy, že každá číslice či písmeno 

je zaznamenáno v čárovém kódu pomocí předem přesně definovaných šířek čar a mezer. 

Mezi výhody čárového kódu velice patří velice přesná evidence informací o každém 

produktu, lehkou dohledatelnost, přesnou a rychlou logistiku, vysokou přesnost a rychlost 

čtení, zaručuje zvýšení produktivity práce, finanční úspory dané nízkými náklady na 

označení, okamžitý přehled o stavu zakázek a další. Jako nevýhodu je určitě třeba uvést 

nemožnost jakéhokoliv doplnění, jelikož se kód zapisuje jednou při tisku, nechránění údajů 

proti padělání a nemožnost ochrany vůči životnímu prostředí [6], [8]. 

2.1.2. 2D kód 

 Dvojdimenzionální maticový kód, jehož obliba stále stoupá, a je využíván stále 

častěji. Byl vyvinut kvůli zachycení většího množství informací na malém prostoru, než je 

tomu u čárového kódu. Umí kódovat celou ASCII tabulku znaků. Matice může mít v 

maximální velikosti až 3116 numerických znaků, jejichž velikosti jsou od 8x8 až po 

144x144 bodů. 

 

Obrázek 2: Příklad Data matrix 

Jako výhodu 2d kódu oproti čárovému kódu je třeba uvést garanci správného čtení i 

při částečném poškození označené plochy. Další výhodou je zamezení chyby při čtení, při 

velkém poškození matice nejde vůbec přečíst. Dvojdimenzionální kód je prostorově velice 

úsporný a jeho integrovatelnost do technologického, výrobního a logistického procesu je 

velmi vysoká. Nevýhodou tohoto identifikátoru je hlavně potřeba specifického softwaru k 

jeho čtení [10]. 
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2.1.3. Alfanumerický kód 

 Alfanumerický kód je sestaven z abecedních a numerických znaků. Jeho využití v 

praxi je velice široké, můžeme se s tímto druhem kódu setkat na obrovském množství 

výrobků. Typickým příkladem použití alfanumerického kódu je označení pneumatik. 

 

Obrázek 3: Příklad alfanumerického kódu na vrubu pneumatiky 

 

Výhodou alfanumerického kódu je zajisté i jeho jednoduchost a pořízení. Můžeme 

jej zahlédnout na hardwarových prostředcích, jako jsou například pokladny v procesu 

snímání jednotlivých kusů zboží. Nevýhodou alfanumerického kódu je možnost fyzického 

poškození, například u pneumatik, stejně jako nemožnost přečtení kvůli nanesené vrstvě 

prachu, či jiným problémům. Jeho nevýhodou může být také složitost identifikátoru 

samotného a možné lidské chyby při zápisu i čtení. 

 Dalším příkladem může být mezinárodní standard formátu čísel bankovních účtů 

IBAN používaný po celém světě [17].  

 

Tabulka 1: Struktura IBAN 

Příklad alfanumerického kódu: CZ3155000000001043006511 

 KÓD ZEMĚ Dvoumístný kód v podobě písmen, vymezuje zemi podle ISO 

standartu. 

2 a více znaků 

KONTROLNÍ 

ČÍSLICE 

Dvoumístný kód umožňující programovou kontrolu čísla, jedná 

se o ochranu proti chybně zadanému číslu účtu. 

2 a více znaků 

ČÍSLO ÚČTU Obsahuje kód banky a číslo účtu. Každá země si stanovuje tuto 

část samostatně. Obsahuje maximálně 30 znaků. 

maximálně 30 

znaků 

     dohromady 

34 znaky 
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2.2. Metody identifikace osob 

2.2.1. Historie evidence docházky 

 Počátky evidence osob se pojí s funkcí vrátného, který na základě svých fyzických 

vjemů zapisoval ručně docházku a tím prováděl evidenci do docházkového listu 

zaměstnanců. Dříve jsme se mohli s evidencí osob setkat u tzv. "píchaček", tedy systému, 

kde každé osobě byla přidělena příslušná karta a jejím prostřednictvím byl každý povinen 

při příchodu a odchodu do objektu tzv. "píchnout". Tedy vzít danou kartu a vložit ji do 

přístroje, který měřil čas a datum, jež se při vložení vytiskly na kartu. Následná data 

zaznamenaná na kartě podléhala pravidelné kontrole, podle které se případně řešily 

problémy s dodržováním pracovní doby zaměstnanců. 

 

Obrázek 4: Příklad "píchaček" 

 Průkazy totožnosti 

 Tento princip spočívá v přidělení identifikačních karet jednotlivým pracovníkům, 

její úkolem je jednoznačná identifikace osoby. Tyto karty mohou mít různá technická 

zpracování a stejně tak prostředky pro jejich kontrolu. Základní identifikaci poskytuje 

běžně fotka osoby. Zalisovaná v plastovém obalu a je připnuta na oděvu dané osoby, která 

následně podléhá procesu kontroly. Pokročilejší karty mohou mít složitější technické 

zpracování, zavedenou biometrii nebo jako součást identifikace obsahovat dodatečný 

předmět. 
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2.2.2.  Biometrická identifikace 

 Důležitým odvětvím evidence osob je zajisté biometrie, jež za pomocí fyzických 

vlastností a dané techniky pomáhá jednoznačně určit osobu. 

Otisk prstu 

 Identifikace pomocí otisku prstu je poměrně rozšířená v oblastech, jako jsou 

například docházkové, přístupové a vjezdové systémy. Tento systém může plně nahrazovat 

čipové karty nebo klíčenky. Klasická čtečka karet nebo čipů se nahradí speciální 

biometrickou, která je schopna po přiložení prstu vygenerovat jedinečné ID číslo přiřazené 

danému uživateli. Využívá se hlavně v místech, kde je zapotřebí zvýšené bezpečnosti a na 

místech, kde bývá omezený přístup určitého okruhu lidí. Na rozdíl od klíčů a 

bezpečnostních karet zde nehrozí žádná ztráta, či padělání. Nevýhodou může být jistá 

neuniverzálnost. 

 

Obrázek 5: Příklad bodů na otisku prstu 

Sítnice/duhovka 

Pomocí zdroje světla s nízkou intenzitou se snímá obraz struktury sítnice v okolí 

slepé skvrny. Je však nutné, aby se uživatel díval požadovaným směrem. Mezi 

nejspolehlivější biometrické metody patří též rozpoznávání sítnice. U snímání, aby se 

zabránilo použití fotografie oka, je třeba sledovat její pohyb, změnu zornice, mrkání apod. 

Rozpoznávání oční duhovky se jeví jako nejspolehlivější biometrická metoda, jejíž 

výhodou je zajisté vyšší přesnost než u otisku prstu, neboť vzorec prstu se může změnit 

např. mnohaletou manuální prací. Prakticky nemožné je zfalšování, protože i při plastické 

operaci, jež dokáže změnit barvu duhovky, se vzorec zachová. Nevýhodou však je, že 

mnoho komerčních scannerů může být prolomeno vysoce kvalitním obrázkem duhovky 

místo opravdového lidského zraku. Jelikož se jedná relativně o novou metodu, není proto 

kompatibilní na mnoha místech, kde fungují bezpečnostní složky. 
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Obrázek 6: Příklad zachycení duhovky 

Rozpoznávání obličeje 

 Rozlišujeme 2D a 3D systémy. Nevýhodou prvních 2D systémů bylo, že je bylo 

možné poměrně snadno oklamat např. vytištěnou fotografií. Je zřejmé, že v případě 3D 

systémů výše popsaný útok není možné použít, neboť se zde měří i hloubka obličeje. 

Metoda je obecně založena na měření vzdáleností mezi specifickými body. Měří se tak 

jednak vzdálenost mezi očima, nosem, ústy a jednak jejich velikost. Kromě toho se měří i 

celková velikost a tvar obličeje i jeho jednotlivých částí. Osvětlení a úhel snímání může 

značně ovlivnit spolehlivost této metody. Může dojít k neoprávněnému přihlášení uživatele 

s podobnými rysy, jako je např. člen rodiny, příbuzný atd. Dalším problémem mohou být 

morfologické změny obličeje způsobené stárnutím. 

 

Obrázek 7: Důležité body na obličeji 

Body language 

 Cílem je zachytit nepřirozené, podezřelé chování jedince, a tak předejít 

nežádoucímu výsledku jeho činnosti. Speciální kamerové systémy slouží k monitorování 

výrazů ve tváři, napjatí žil na krku, podezřelé chůze, zvýšené tělesné teploty a celkově 

nepřirozeného chování. Tato prevence má velice důležitou roli, pokud systém dokáže 

automaticky zachytit podezřelou činnost a upozornit daný personál. Najde využití v široké 

škále činností, jako je prevence bezpečnosti např. na letištích, v podzemní dopravě a 

obecně na místech, kde se shlukuje velký počet nic netušících lidí. Jeho další využití může 

být také v případech, kdy se jedná o záchranu lidského života, neboť člověk zkolabuje a 

upadne (tím projeví nezvyklé chování), systém v reálném čase upozorní personál, popř. 

záchranku. Další možností k označení osob či materiálu je použití RFID technologie.  
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3. RFID technologie 

3.1.  Historie RFID 

 V podstatě úplné kořeny RFID (Radio-frekvenčního identifikátoru) jsou datovány 

až do druhé světové války. Země jako Německo, Japonsko, USA a Velká Británie 

využívaly technologii radarů, jež byla objevena v roce 1935 Skotským fyzikem Sirem 

Robertem Alexanderem Watson-Wattem. Radary sice varovaly před přibližujícími se 

letadly, problém byl v tom, že nedokázaly určit, zdali se jedná o letadlo přátelské, či nikoli. 

 Němci objevili, že pokud jejich piloti dostanou letadlo do jiné polohy při návratu na 

základnu, tak samotná letadla odráží jiný signál a tím dispečer pozná, zdali jsou to 

nepřátelští piloti, či nikoli. Tato násilná metoda se tedy dá nazývat první pasivní RFID 

technologií.  

 Pod Watson-Wattovým vedením Britové vyvinuli první systém na rozpoznání 

přátel nebo nepřátel nazvaný IFF (identify friend or foe). Vložili vysílač do každého 

britského letadla. Pokud tyto vysílače přijímaly signál z radaru na zemi, začaly vysílat 

signál zpět, a ten identifikoval letoun jako přátelský. Samotné RFID funguje na stejném 

principu. Signál je poslán do zařízení, odrazí zpět signál a tím identifikuje spojenecký 

letoun.  

 Postup ve vývoji RFID pokračoval mezi lety 1950-1960. Vědci a akademici ve 

Spojených státech, Evropě a Japonsku intenzivně zkoumali a napsali mnoho vědeckých na 

to téma. Firmy začaly komerčně vyrábět systém ochrany proti krádeži, kde pomocí RFID 

tagů bylo detekováno, zdali za zboží bylo zaplaceno či ne. Tato technologie se používá 

dodnes. Využívá bezpečnostních jednobitových tagů, kde při procesu placení zboží dojde 

buď k deaktivaci, nebo odstranění tagu. Pokud za zboží není zaplaceno, tak se při odchodu 

z obchodu spustí alarm, a tak upozorní ochranku [3]. 

3.2.  Hardwarové komponenty RFID technologie 

 Samotná zkratka RFID pochází z počátečních písmen anglických slov Radio 

Frequency Identification. Jedná se o metodu používanou v mnoha technologických 

odvětvích. Já jsem se ve své práci zajímal zejména o její využití v oblasti jednoznačné 

identifikace majetku a osob. Hardwarová stránka RFID technologie se skládá ze tří 

základních komponentů [1]. 
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3.2.1.  RFID Tag 

RFID tag (neboli transpondér) je zařízení, jehož základní funkcí je označení daného 

objektu a bezdrátové podávání informací o tomto objektu. RFID tagy jsou tedy integrované 

obvody, jejichž součástí je anténa a čip, zapouzdřené v určitém obalu (papír, plast). 

 

Obrázek 8: Příklad RFID tagů 

RFID tagy se v současné době vyrábějí v mnoha variantách a provedeních, v mnoha 

velikostech a druzích materiálů, s kterými úzce souvisí jejich použití (tagy produktové, 

paletové, malé tagy na láhve). Dále jsou na trhu RFID tagy přímo zabudované do produktu 

v pouzdře (např. v plastu), tzv. „inlaye“. Používají se hlavně v případech, pokud je tag 

umístěn na kovovém materiálu, kde zajišťují citlivé části, jako jsou čip a anténa od 

materiálu kovu, který je rušivý. Své použití také naleznou v identifikačních kartách. RFID 

tagy můžeme rozdělovat dle mnoha kritérií [4]. 

 Rozdělení podle frekvence: 

 LF (Low Frequency) – s frekvenčním pásmem 125 až 135 kHz má malou 

kontaktní čtecí vzdálenost, většinou do 10 cm, naopak ty s nejmenší frekvencí 

125kHZ jen do 5cm, ale díky své nízké pořizovací ceně, odolnosti a jednoduchosti 

obsluhy jsou nejvíce rozšířeny. Své využití v praxi nachází hlavně při označení 

zvěře. 

 HF (High Frequency) – s frekvenčním pásmem 13,56 MHz má čtecí vzdálenost 

do 1 metru. Vyniká nízkou cenou štítku, má dostatečnou přenosovou rychlost, 

avšak signál se odráží od kovu a má problémy při průchodu kapalinou. Využívá se 

např. v ISIC kartách, platebních kartách a průmyslových výrobních linkách atd. 

 UHF (Ultra High Frequency) – s frekvenčním pásmem 860 až 930 MHz má čtecí 

vzdálenost až 15 m. Má nejmenší náklady na výrobu tagu, avšak jeho signál je 

značně absorbován kovy a zcela pohlcen kapalinami. Používá se široce zejména v 

odvětví logistiky a v oblasti označování osob.  
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 Rozdělení podle zdroje energie 

 Pasivní RFID tagy 

 Výroba pasivních tagů je mnohem levnější než u tagů aktivních. Na rozdíl od 

aktivních čipů mají dlouhou životnost. Způsob napájení těchto tagů je prováděn ziskem 

energie z vyšetřovacího pole antény pomocí elektromagnetické indukce. Čtecí zařízení 

zahajuje komunikaci jako první a až poté pasivní RFID tag odpoví. 

 Aktivní RFID tagy 

 Tyto čipy samostatně vysílají informace do svého okolí. Tohle vysílání aktivním 

čipům umožňuje vlastní baterie s trvanlivostí přibližně 1-5 let. Jejich velikou výhodou je, 

že aktivní čipy mají čtecí vzdálenost až 100m. Zároveň umožňují kapacitu paměti až 

100Kb a více. Nevýhodou u aktivních čipů jsou vysoké náklady na výrobu. 

Rozdělení podle typu paměti 

 Read only - RFID tagy sloužící pouze pro čtení. Jejich obsah je naprogramován 

výrobcem. 

 WORM - Tagy principem velmi podobné tagům Read only. Rozdíl je v tom, že od 

výrobce vychází tag prázdný, bez informací. Informace si do tagu zapisuje až 

uživatel. Zápis je nepřepisovatelný, a tudíž se jedná o jeden zápis dat na jeden 

WORM tag. 

 Read/Write - Tag, který se po zápisu dat dá přepisovat novými informacemi, tento 

proces má neomezený počet opakování. 

Zmíněné rozdělení dle typu paměti má svůj odraz v klasifikaci tagů do různých tříd [4]. 

 

Tabulka 2: Rozdělení tagu dle tříd 

Class 0 
Slouží pouze pro čtení, je programována přímo ve výrobě, 64 nebo 96 bit, čtení 

1000 tagů/sec. 

Class 1 
Možný zápis jednou i pro mnohonásobný zápis, programováno až při použití, 64 

nebo 96 bit, čtení 200 tagů/sec. 

Class 0+ 
Slouží pro čtení a zápis, možnost naprogramovat kdykoliv, 256 bit, čtení 1000 

tagů/sec. 

Gen 2 
Pro čtení a zápis, také možnost naprogramovat kdykoliv, 256 bit, čtená 1600 

tagů/sec. 
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3.2.2. Čtecí zařízení 

 Jsou to elektronická zařízení, která přes anténu zprostředkovávají komunikaci s 

tagy. Čtecí zařízení může mít stacionární nebo mobilní podobu. Mezi jeho funkce patří 

dodání energie pasivním RFID tagům, jež nemají své vlastní napájení. Zjištění obsahu 

RFID tagu a jeho následný příjem. Dále musí zprostředkovat přenos této informace do 

nadřazeného informačního systému, čtecí zařízení je zároveň schopno i zapisovat 

informace do RFID tagu. Čtečky jsou určené pro různé použití, od kterého se odvíjí jejich 

vzhled. Můžeme se tedy setkat s dvěma druhy čtecích zařízení. 

 Stacionární čtecí zařízení 

 Je zařízení používané pro komunikaci s RFID tagem. Čtecí zařízení, která jsou 

vázána na jedno místo a jeho polohu. Nedá se s nimi hýbat, díky této vlastnosti však 

dosahují mnohem vyššího výkonu než ruční, mobilní čtečky. Čtečka má jednu nebo více 

antén, které vysílají rádiové vlny a přijímají zpět signál z tagu. 

 

Obrázek 9: Příklad stacionární čtečky 

 Ruční čtecí zařízení 

 Čtecí zařízení, jejíchž hlavní výhodou je mobilita. Mají menší výkon, než 

stacionární čtecí zařízení. Mají zabudovanou anténu. 
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             Obrázek 10: Příklad mobilní RFID čtečky 

3.2.3.  Antény  

Jedná se o zařízení, jehož základní funkcí je zprostředkování komunikace mezi 

čtecím zařízením a RFID tagem. Antény se vyrábějí v mnoha provedeních. Pro čtecí 

vzdálenost, na kterou jsou schopny komunikovat s RFID tagy, jsou důležitá zejména jejich 

rozměry. Čím větší anténa, tím větší elektromagnetické pole dokáže vyzařovat. Dalším 

důležitým parametrem je vyzařovací úhel. 

 

Obrázek 11: Příklad RFID antény 
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3.3. RFID Software 

 Do RFID software bychom měli zařadit tři důležité komponenty. Patří k nim EPC 

(Electronic product code), čili unikátní elektronický identifikátor uložený na RFID tagu. 

Další úrovní je Middleware, jež zajištuje komunikaci čtečky s počítačem, a EPCIS 

(Electronic product code informatic services), který se skládá z databáze a poskytuje 

služby nad EPC. 

3.3.1. EPC 

 EPC (Electronic Product Code) je technologie identifikace zboží, umožňující 

jednoznačnou identifikaci předmětů převážně v oblastech obchodních, logistických a 

spotřebitelských. Od čárového kódu je podstatným rozdílem jednoznačná identifikace 

jednotlivých kusů zboží. Existuje několik druhů EPC kódu, jež se využívají v různých 

odvětvích. GTIN se využívá pro identifikaci produktů a služeb. GLN pro identifikaci 

fyzických a právních subjektů v rámci dané transakce v log. řetězci. SSCC slouží k 

jednoznačné identifikaci palet, GRAI pro identifikaci vratných položek (popelnice, 

kontejnery atd.) GSRN umožňuje identifikaci vazby mezi pacientem a poskytnutou 

službou. GDTI je určena pro identifikaci dokumentace (lékařské záznamy, recepty, 

propouštěcí zprávy atd.).  

Struktura EPC kódu - sériové číslo uložené v tagu: 

Tabulka 3: Struktura EPC kódu 

8 bit Uložena hlavička a EPC číslo verze. 

28 bitů Uloženy informace o firmě. Velikost pro 268 milionů firem. 

24 bitů Uložena třída výrobku, možnost 16 miliónů tříd. 

36 bitů Uloženo unikátní číslo produktu, až 68 miliard čísel. 

3.3.2. Middleware 

 Ve světě RFID se tento termín obecně používá k odkazu na software, jež je 

nainstalován na serveru mezi čtečkou a aplikací následného zpracování dat. Middleware je 

určen k filtraci dat a předání pouze chtěných, použitelných dat následných aplikací. 

Middleware zajišťuje filtrování a směřování informací v reálném čase, notifikaci a 

předávání dat do dalších částí sítě EPCIS, případně do jiných informačních systémů. 

Důležitou vlastností Middleware je schopnost komunikovat jednotným způsobem s 

rozličnými čtečkami od různých výrobců [11], [12]. 
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3.3.3. EPCIS 

EPCIS je standardizovaný způsob komunikace obchodních partnerů v logistickém 

řetězci. EPCIS obsahuje databázi, do níž se ukládají EPC data o načtení jednotlivých RFID 

tagů, a umožňuj sdílení údajů mezi obchodními partnery. Nejčastěji se jedná o informace 

ohledně času načtení nebo jeho datu. Poskytuje informace o pohybu výrobku v obchodním 

řetězci. Díky EPCIS koncový uživatel získá detailní informace o výrobku, získá zejména 

informace o tom, co bylo načteno, kdy to bylo načteno, kde to bylo načteno a proč to bylo 

načteno. 

 Další částí, která s EPCIS úzce spolupracuje, je Object Naming Service (ONS). 

ONS zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými EPCIS systémy různých článků v globálním 

zásobovacím řetězci. EPCIS odkazuje na databázi, v níž se nacházejí informace ohledně 

jednotlivých produktů označených RFID tagem. EPCIS umožňuje autorizovaným 

uživatelům pohlédnout na daný předmět označený RFID tagem a rozhodnout, kdy byl 

předmět naposledy spatřen a kde se nacházel [16]. 

3.3.4.  RIFIDI 

 V rámci studia RFID technologie k této bakalářské práci jsem se setkal se 

simulačním softwarem RIFIDI. Program jsem nainstaloval a seznámil se s jeho základními 

funkcemi. Tento software slouží k modelování výrobních procesů využívajících RFID, 

ovšem bez nutnosti tuto technologii pořizovat. Po naplánování výrobního procesu systém 

generuje data stejná jako by generoval s použitím skutečných čteček. Cílem mé práce však 

nebylo pracovat v tomto softwaru, a proto uvádím jen krátké seznámení s možnostmi 

tohoto software [5]. 

Software Rifidi je kompletní software pro ovládání a kontrolu všech aspektů RFID 

aplikace. Mise softwaru Rifidi je vytvořit komplexní open source RFID emulátor. 
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Obrázek 12: Ukázka z programu Rifidi 
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4. RFID TECHNOLOGIE V EVIDENCI MATERIÁLU A 

OSOB 

 Dříve, než se pustíme do aplikace aktivní tagů, je třeba definovat některé základní 

pojmy a principy. Důležitým pojmem v oblasti aktivní RFID technologie je RTLS (Real 

time location system), čili systém pro lokalizaci v reálném čase. Dalším důležitým 

principem v této oblasti je vyhodnocování polohy na základě trilaterace. 

4.1.  Pasivní RFID technologie 

 Lze také použít způsoby pasivní RFID technologie jako trasování pohybu a 

zjišťování přítomnosti. Aby byla přesnost určení co největší, je zapotřebí mít velké 

množství čtecích bran a pro spolehlivost čtení poměrně velký identifikátor. Tuto pasivní 

metodu lze vylepšit použitím RFID technologií s velkou čtecí vzdálenosti místo bran. Tím 

bude např. celá místnost pokryta čtecí zónou, zajistí se tím informace uvnitř čtecí zóny a 

jejích poskytování v reálném čase. Obě tato pasivní řešení mohou mít vysoké náklady. 

4.1.1. Inventarizace majetku a materiálu 

 První možností, jak můžeme RFID technologii využít, je zefektivnění inventarizace 

materiálu a majetku. Pokusím se demonstrovat způsobem, jakým je v současné době 

evidován například majetek VŠB v prostředí RIFD laboratoře. Každá položka majetku je 

označena etiketou s alfanumerickými znaky (viz obrázek 13). Tato etiketa se musí při 

každé inventuře na objektu nalézt, přečíst, zapsat do příslušného dokumentu a porovnat jej 

se seznamem evidovaného majetku v místnosti. To se pochopitelně pojí jednak s vysokou 

časovou náročností pro osoby, které inventuru provádějí, jednak s rizikem chyby lidského 

faktoru a mnohdy i s obtížností nalézt danou etiketu na objektu. Dalším důležitým 

faktorem může být skutečnost, že etiketa je nečitelná, poškozená, či během používání 

došlo k jejímu odlepení a na objektu již vůbec není. Nelze vyloučit, že se dokonce dostala 

nedopatřením na úplně jiný objekt.  



Jakub Koplas: Využití RFID technologie při evidenci materiálu a osob 

2012                                                                                                                               17 

 

Obrázek 13: Příklady evidence majetku na VŠB Ostrava 

 Prvním zdokonalení by bylo použití čárových kódů, které by proces identifikace 

během inventury zautomatizovaly a z přesnily. Ovšem daleko elegantnější řešení by bylo 

použití přímo kombinace čárových kódů a RFID tagu v podobě tzv. Smart etikety. 

 

Obrázek 14: Příklad Smart etikety 

 Příklad Smart etikety můžeme vidět na obrázku číslo 14. Řešení evidence majetku 

za pomocí využití Smart etikety skýtá mnoho výhod, personál se nemusí obtěžovat 

hledáním etikety na všech možných kusech nábytku, zařízení a jejího následného 

fyzického čtení a porovnávání se stávajícím stavem předmětů. Avšak díky Smart etiketě 

stačí zaměstnanci pouze přijít do místnosti s daným čtecím zařízením a okamžitě 

automaticky zjistí, jaké kusy se v místnosti nachází. Vedle výrazné úspory času je zřejmé, 

že využití Smart etikety nejen ulehčuje práci zaměstnancům, ale především zjednodušuje 

celkový proces inventarizace. 
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4.1.2. Evidence osob 

 Při evidenci osob se již na VŠB - TUO i běžně ve světě RFID technologie hojně 

používá. Nejčastěji se s ní můžeme setkat v podobě studentských/zaměstnaneckých 

průkazů, které jsou vybaveny RFID tagem, pracujícím na frekvenci HF s dosahem 

několika centimetrů (viz. Obrázek 15).  

 

Obrázek 15: Příklad ISIC karty z VŠB Ostrava 

 Tyto karty se používají například k otevírání elektronických zámků na dveřích či 

vjezdu do plochy hlídaného parkoviště, garáže atd. Určitou novinkou pro označení osob by 

však mohlo být použití UHF technologie. 

4.1.3. Testování UHF RFID pro evidenci osob 

 Pro ověření funkčnosti UHF technologie v kombinaci s identifikací osob jsem 

v laboratoři provedl sérii testů. 
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Obrázek 16: UHF tag užitý v pokusu 

V laboratoři jsem se rozhodl provést dva druhy testů, jejichž účelem je ověřit 

čitelnost UHF tagu (obrázek 16). V prvním případě při průchodu bránou s tagem 

připnutým postupně na třech různých místech (na hrudi, v kapse kalhot a na rukávu). 

V druhém případě ověřit, zdali systém pozná směr průchodu branou při rozdílném 

rozložení antén.  

Z důvodu zjištění unikátního EPC jsem zvolený tag pomocí USB čtečky načetl do 

systému EPC Tag data translation. 

 

Obrázek 17: Software pro načtení epc kódu 

V dalším postupu testu jsem nastavil v měřícím softwaru Multireader filtraci 

vybraného RFID tagu. Filtrace tagu je v našem případě nutná z důvodu přítomnosti mnoha 

ostatních tagu v laboratoři, které by rušily měření. Znázornění filtrace tagu v daném 

softwaru je na obrázku 18. 
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Obrázek 18: Filtrování epc 

 Test čitelnosti 

 Úkolem bylo zjistit, zdali při průchodu branou tvořenou jednou čtečkou a čtyřmi 

anténami bude osoba označená RFID tagem spolehlivě načtena. Dalším úkolem, který 

jsem si v tomto testu vytýčil, bylo ověření, na kterém místě ze zvolených možností je 

čitelnost tagu nejvyšší. 

 Metodika testování 

 Během měření jsem tag postupně umístil na hruď, do kapsy a na rukáv. S každým 

z těchto umístění jsem prošel třicetkrát branou a během průchodu jsem evidoval naměřené 

hodnoty počtu unikátních načtení tagu. Aritmetické průměry těchto hodnot uvádím 

v přehledném grafu. 

Tabulka 4: Tabulka naměřených hodnot počtu načtení 
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Obrázek 19: Graf jednotlivých naměřených průměrů 

 Závěr z testu 

 Z měření a jeho následných výsledků mi jasně vyšlo, že ze zvolených možností je 

nejlepší umístění RFID tagu na hrudi, kdy test prokázal nejvyšší množství čtení. Jako 

druhá možnost se jeví umístění na rukávu, avšak s menším počtem čtení, než tomu bylo i 

první možnosti. Nejhorší volbou je vložení tagu do kapsy kalhot, tato možnost vykazovala 

jednoznačně nejméně počtu čtení. Nutno však dodat, že všechna tato řešení jsou 

realizovatelná díky spolehlivému přečtení na všech místech, pouze s jinými výsledky. 

Test směru průchodu 

 Úkolem tohoto testu bylo zjistit, jakým směrem označená osoba prochází branou. 

K testu jsem použil zapojení dvou antén do jedné čtečky a vyhodnocoval jsem, v jakém 

čase byl tag během průchodu načten u jedné a druhé antény. Porovnání těchto časů jsem 

byl schopen ze systému vyčíst, která anténa osobu načetla dříve. Vyhodnocení úspěšnosti 

zjištění směru jsem provedl porovnáním naměřených směrů s těmi skutečnými 

provedenými během testu. 

Tabulka 5: Výsledy testu směru průchodu 

Skutečná 

hodnota 

Naměřená 

hodnota 

Shoda Skutečná 

hodnota 

Naměřená 

hodnota 

Shoda Skutečná 

hodnota 

Naměřená 

hodnota 

Shoda 

1 - 3 1 - 3 Ano 1 - 3 1 - 3 Ano 1 - 3 1 - 3 Ano 

3 – 1 3 – 1 Ano 1 - 3 1 - 3 Ano 3 – 1 3 – 1 Ano 

3 – 1 3 - 1 Ano 3 – 1 3 - 1 Ano 3 – 1 3 - 1 Ano 

1 - 3 1 – 3 Ano 3 – 1 3 – 1 Ano 1 - 3 1 – 3 Ano 

1 - 3 1 - 3 Ano 3 – 1 3 – 1 Ano 1 - 3 1 - 3 Ano 

1 - 3 1 - 3 Ano 1 - 3 1 - 3 Ano 3 – 1 3 – 1 Ano 
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1 - 3 1 - 3 Ano 3 – 1 3 - 1 Ano 3 – 1 3 - 1 Ano 

1 - 3 1 – 3 Ano 3 – 1 3 – 1 Ano 1 - 3 1 – 3 Ano 

3 – 1 3 – 1 Ano 1 - 3 1 - 3 Ano 3 – 1 3 – 1 Ano 

3 – 1 3 – 1 Ano 1 - 3 1 - 3 Ano 1 - 3 1 - 3 Ano 

Na základě všech 30 průchodů měření prokázalo, že mezi naměřenými hodnotami a 

hodnotami skutečnými je 100% shoda. Pro ověření směru průchodu branou lze použít dvou 

antén. Pro upřesnění měření by se dalo například použít i optických bran. 

4.2.  Aktivní RFID technologie 

 Pro popis funkčnosti aktivní technologie jsem se rozhodl opět vyjít z vybavení 

laboratoře a demonstrovat na něm jak se dá aktivní RFID technologie použít k identifikaci 

osob. 

4.2.1. Aktivní RFID v laboratoři 

 Součástí aktivních RFID tagů je vlastní zdroj napájení, činnost identifikátoru je 

nezávislá na jeho čtecím zařízení. Často obsahuje pohybová čidla pro sběr informací o 

vnějším okolí. Z toho vyplývá, že hlavní smysl aktivních RFID identifikátorů je oproti 

identifikaci zaručované už pasivní technologií, přidaná hodnota ve formě lokalizace. 

Aktivní technologie využívá principu trilaterace a triangulace. Trilaterace je prostorová 

verze triangulace, kdy znáte přesnou vzdálenost od tří orientačních bodů a pak s pomocí 

kružítka určíte svou polohu na mapě. Nacházíte se tam, kde se v orientačních bodech  

protnou tři kružnice se středem, přičemž poloměr každé kružnice je vaše vzdálenost od 

orientačního bodu [7], [15]. 
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Obrázek 20: Princip trilaterace a triangulace 

 Velká využitelnost aktivních RFID technologií je v možnosti lokalizace v 

budovách. Po většině úvah přijde firma na to, že musí vyloučit známé metody pro 

lokalizaci předmětů a osob, jako jsou GPS a GSM, z důvodu problémové funkčnosti v 

uzavřených prostorách, resp. neschopnost dostatečné možnosti lokalizace.  

 Abychom byli schopní lokalizovat předmět, používají se specializované RFID 

visačky. Samotná visačka obsahuje pohybové čidlo, nastavitelné pro pohyb a klid 

komunikace, jež šetří baterii. Pokročilejší visačky jsou určeny pro lokalizaci osob, jež 

poskytují možnost jednoduché oboustranné komunikace. Bývají někdy vybaveny 

přídavnými tlačítky a displejem. Ukázka takovéto visačky z vybavení RFID laboratoře je 

na obrázku 18. 

 

Obrázek 21: Aktivní RFID tag 

 Tuto visačku má zaměstnanec připnutou na svém oděvu a mezitím aktivní tag 

vysílá signál. Abychom tento signál lokalizovali, potřebujeme senzory, jež vysílaný signál 

zachytí, příklad senzoru z RFID laboratoře můžeme vidět na obrázku 19. 
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Obrázek 22: Jeden ze senzorů 

 Jakmile síť senzorů zachytí signál vysílaný aktivním tagem, zašle jej do sběrnice 

(obrázek 20) k dalšímu zpracování. V laboratoři se také nachází druh senzoru, jenž má za 

úkol na dveřích zachytit stav otevřeno nebo zavřeno (obrázek 20). 

 

Obrázek 23: Senzor na dveřích a sběrnice 

 Data, jež dorazí do sběrnice, se zpracují a pokračují na server, kde je nainstalován 

vyhodnocující software. Tento software má za úkol vizualizaci (obrázek 21) v podobě 

mapy, na niž zřetelně vidíme výsledek vyhodnocených dat. Software také ukládá historii 

své činnosti. 

 

Obrázek 24: Vyhodnocující software 
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 Výhodou zařízení RTLS je zajisté velká přehlednost o dění na zkoumaném místě, 

relativní jednoduchost, zachovávání historických dat, vyhledávání objektů, případně osob 

atd. Druhou stránkou věci jsou vysoké pořizovací náklady, možnost ovlivnění přesnosti 

důsledkem činnosti ostatních vysílačů na pracovišti nebo případná nechuť zaměstnanců být 

takto monitorováni. 

4.2.2. RTLS pomocí Wi-fi řešení 

 Pracuje na podobném principu jako aktivní RTLS, avšak za pomocí Wi-fi sítě. Tyto 

bezdrátové sítě umožňují udržovat datovou a hlasovou komunikaci s mobilními 

zaměstnanci. V podnikání se hledají cesty ke zlepšení sledování personálu, partnerů a 

zboží. Doplnění aplikace pro sledování polohy do existujících bezdrátových sítí poskytuje 

podnikatelům jednoduchou, automatizovanou cestu ke zjištění aktuální polohy všech 

sledovaných položek v reálném čase.  

 Jelikož využívá existující infrastrukturu bezdrátové sítě, je instalace mnohem 

úspornější. Navíc instalace RTLS nepřeruší síťové aktivity a neovlivní jiné komunikace v 

síti. 

 

 U Ekahau RTLS je poloha zařízení a lidí automaticky aktualizována a může být 

snadno předána personálu a jiným systémům a, které vyžadují stejné informace. Tento 

zlepšený tok informací zajišťuje, že předměty jsou využívány mnohem efektivněji a 

průběh pracovního procesu je optimalizován. 

 K realizaci Wi-fi RTLS je zapotřebí následujících komponentů. K vyslání signálu 

do wi-fi sítě slouží aktivní RFID tag nebo případně jiné wi-fi zařízení (modemy, handsety, 

pagery). Tyto tagy slouží k vyšší přesnosti lokalizace objektu (než u aktivních tagů), bývá 

vybaven dvěma tlačítky pro vyslání alarmu či upozornění a obsahuje chytrý detektor 

pohybu, jež šetří baterii a jejíž výdrž se odhaduje na dobu pěti let [20].  

 

Obrázek 25: Příklad wi-fi pageru 
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 Přečtený RFID kód, či stlačení tlačítka na tagu a jeho následný signál prochází skrz 

již existující wi-fi síť, díky čemuž se ušetří na pořizovacích nákladech, navíc nepřeruší 

síťové aktivity a neovlivní jiné komunikace v síti [20]. 

 

Obrázek 26: Příklad wi-fi modemu 

 Přejatý signál dále putuje na server, na němž je nainstalován kontrolní software, 

jenž filtruje a třídí přijatá data, ukládá historické logy, telemetrii a spravuje tagy. 

Vyfiltrovaná a protříděná data jako třeba lokace, upozornění, RFID, procenta vlhkosti, se 

ze serveru zasílají na výsledný, prezenční software, jenž zprostředkovává zaměstnancům 

výsledná data v grafické podobě (poloha zaměstnanců, vybavení, průběžná teplota v 

chladících boxech) [20]. 

 

Obrázek 27: Vizualizační software ekahau vision 
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    Obrázek 28: Tag připevněný k zařízení  Obrázek 29: Volání pracovníka o pomoc 
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5. NÁVRH APLIKACE RFID VE ZVOLENÉM 

PROSTŘEDÍ PRO EVIDENCI MATERIÁLU A OSOB 

 Jako prostředí pro návrh RFID pomocí DFD diagramu jsem si vybral fiktivní 

nemocniční institut. Zde jsem se snažil zobrazit datové toky nemocnice ve třech stupních 

systému, v prvním kontextovém diagramu jsem zobrazil nemocnici jako celek a vazby, jež 

se k nemocnici váží. Pokračoval jsem nultou úrovní, kde jsem se snažil nastínit samotnou 

nemocnici, její datové toky a procesy a hlavně zapracovat RFID technologii do tohoto 

prostředí. V první úrovni jsem se zaměřil na samotnou evidenci osob a majetku za pomocí 

RFID technologie a znázornil jsem, jak určité komponenty spolu komunikují a 

spolupracují. 

5.1.  Diagram datových toků nemocnice 

 

 

Obrázek 30: Kontextový diagram 

V kontextovém diagramu můžeme vidět nemocnici jako jediný proces a 

terminátory, jež mají největší vliv na samotnou nemocnici na základní úrovni, každý 

terminátor je spojen s nemocnicí oboustrannými datovými toky. V další úrovni se zaměřuji 

na nemocnici a snažím se popsat její funkci. 
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Obrázek 31: Nultá úroveň 
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V nulté úrovni diagramu jsem podrobněji rozebral proces nemocnice a snažil se 

zachytit jednotlivé důležité procesy, bez kterých by nemocnice nebyla schopná fungovat, a 

spojil je příslušnými datovými toky. Nejdůležitější částí této úrovně je integrace RFID 

procesu, která je napojena zejména na správu pacientů, zaměstnanců a techniky. Na další 

úrovni jsem RFID proces rozebral podrobněji. 

 

Obrázek 32: První úroveň 

Na poslední úrovni jsem sestavil RFID systém a jeho úlohu. Zapracoval jsem do něj 

jednotlivé procesy RFID sítě a datové toky s nimi spojené. Na tomto diagramu datových 

toků jsem se snažil popsat funkci a činnost RFID systému. Znázornil jsem princip RFID 

technologie a jeho řešení. 
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5.2.  Přínosy využití RFID v nemocničním prostředí 

K ochraně osob a evidence majetku bych jako ideální prostředí pro realizaci uvedl 

nemocniční instituce. Zde technologie RFID najde své plné uplatnění jak v evidenci 

majetku, tak i v oblasti evidence a ochrany osob. Využití v nemocničním prostředí je velice 

široké a efektivní.  

Jedna z možností využití RFID technologií je při monitorování vybavení v reálném 

čase, jež umožňuje sledovat na ploše vybavení celé nemocnice. Velikou výzvou pro RFID 

je skutečnost, že i v nemocnici střední velikosti se používá okolo tisíce zařízení. RFID tagy 

dokážou monitorovat funkčnost nemocničního zařízení, které je označeno tagem, a 

v případě technických problémů třeba upozornit personál. Provádí tedy preventivní 

diagnostiku a uchovává výsledné logy.  

Hlavním významem nemocnic je péče o pacienty, kde RFID technologie nachází 

velké uplatnění. Zcela typicky nemocnice mívají mnoho druhů pacientů, mladších, 

starších, psychicky nemocných, čekajících na operaci atd. RTLS pomáhá zaměstnancům 

tyto pacienty rozdělit a mít pořádek ve velkém množství pacientů, zajistit jim efektivní 

péči a se také vyhnout různým případům, kdy by se nemocný pacient zatoulal atd.  

 

                                  Obrázek 33: Dvoutlačítkový RFID tag výrobce Ekahau 

 Další způsob uplatnění nachází v ochraně zaměstnanců. Jelikož jsou zaměstnanci 

důležitým prvkem nemocnice, je tedy klíčové zajistit jejich maximální bezpečí. Někteří 

zaměstnanci se mohou při práci nacházet ve velice nebezpečných podmínkách přímo na 

pracovišti.  Analýzou světových studií jsem zjistil, že například v roce 2009 byla více než 

polovina personálu amerických nemocnic fyzicky napadena. Nabízí se tedy řešení pomocí 

RFID technologie, která umožňuje zaměstnancům vyslat nouzový signál za pomocí 

stlačení tlačítka na tagu. RTLS jej v řádu milisekund zpracuje a zobrazí upozorňující 

zprávu na obrazovce bezpečnostního personálu. V možnosti využití RFID technologií při 

monitorování osob existuje silný aplikační potenciál. Výhodami je především přehledné 

sledování pohybu zaměstnanců, návštěvníků a pacientů. Monitorování je možné jak uvnitř 

i v okolí budovy, tedy v dosahu pokrytí signálem. Další užití RFID technologie je spojeno 

s ochranou léků, orgánů, krve a objektů, jež jsou závislé na určité teplotě. Vybavení jedné 

chladničky se pojí s vysokými finančními náklady. V současné době ve většině nemocnic 
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je monitorování teploty prováděno manuálně pracovníky, kdy se kontrolují a pravidelně 

dokumentují stavy jednotlivých chladících jednotek. Takovéto řešení je neefektivní, ale 

také velice náchylné k lidskému pochybení. RFID technologie nabízí řešení postavené 

pomocí aktivních tagů kontrolujících teplotu. Jelikož jsou v konstrukci daných tagů 

zabudovány baterie a vysílají bezdrátově, odpadá tím starost s jakoukoliv pracnou instalací 

zařízení. S tímto řešením přicházejí výhody, jako jsou sledování teploty na různých 

místech a různých budovách nemocnice, detekce vlhkosti na citlivých místech, jako jsou 

operační sály a oddělení pro novorozence. 

                                 

Obrázek 34: Připínací tag výrobce Ekahau              Obrázek 35: Tag ctlivý na teplotu od výrobce Ekahau     

           

5.2.1. Využití RFID technologie v Ohio Medical Center 

Důkazem, že mé návrhy jsou realizovatelné, je několik úspěšných aplikací RIFD 

v prostředí nemocnic. Jako názorný příklad užitečného použití RFID technologie by se 

dala považovat nemocniční střediska „The Ohio State University Medical Center 

(OSUMC)“ v americkém městě Columbus ve státě Ohio. Zde bylo potřeba bez jakékoliv 

lokalizační techniky pokrýt prostor o rozloze pěti miliónů čtverečních stop, což se ukázalo 

jako dlouhodobý problém, s čímž je samozřejmě spojena zbytečná práce personálu navíc. 

Na tak velkém prostoru se jako problém ukázalo rychlé a efektivní lokalizování a následné 

používání techniky (vozíčky pro hendikepované, resuscitační vozíky, lehátka atd.). Dalším 

problémem byl nepořádek v administraci a s tím spojené nechtěné vyhazování různého 

vybavení do odpadu. Toto logicky odpovídá velikému plýtvání zdroji a tím nabízí prostor 

pro automatizaci za pomocí RFID technologie. 

Nemocnice se proto rozhodla po řadě studií v roce 2008 zvolení a realizace 

technologie RFID zefektivnění dosavadních metod. Pomocí realizace RTLS, tedy jeho 

monitorování stavu a sledování pohybu předmětů se v prvním roce používání ušetřilo 

89 000 dolarů a v dalších 14 600 dolarů v průběhu práce. Poté začali používat RTLS i pro 

zajištění teplot v teplotně citlivých oblastech, jako jsou operační sály nebo chladící 

jednotky, což za první rok přineslo úsporu 48 000 dolarů. RTLS také přinesl značný 

pokrok v administraci vybavení, neboť zaměstnanci nemocnice zjistili, že některé kusy 

vybavení se oproti jiným svého druhu vůbec nepoužívají, z čehož byly vyvozeny závěry, 

na něž by se bez RTLS přišlo jen se značnými obtížemi. Ze studie nemocnice vyplynulo, 
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že lokalizace a administrace pomocí RTLS ušetří pracovníkovi v každé směně dvacet 

minut času, jenž je díky tomu možno věnovat péči o pacienta. Za pomocí tagu citlivých na 

teplotu se podařilo zaměstnancům při poruše zařízení zachránit mnoho důležitých zdrojů a 

tím přispět k dalším úsporám. Za první rok se nemocnicím v městě Columbus podařilo 

ušetřit 365 000 dolarů. Potěšeni tímto výsledkem a kladným ohlasem ze strany 

zaměstnanců nemocnice zvažuje RFID technologie použít v dalších záležitostech 

nemocnice. 

Domnívám se, že takovéto úspěšné řešení je možné přenést i do prostředí nemocnic 

České republiky, zvláště v době, kdy jsou investice vedoucí k úsporám jistě vítány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jakub Koplas: Využití RFID technologie při evidenci materiálu a osob 

2012                                                                                                                               34 

6. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo obeznámení s metodami evidence majetku a osob, 

představení RFID technologie, poukázat jakým způsobem je možno RFID technologii 

zapracovat do procesu evidence majetku a osob. Otestovat RFID technologii a vysvětlit jak 

celý RFID systém funguje v reálných podmínkách a také přidat vlastní návrh problematiky 

v daném prostředí. 

 K zpracování této práce jsem přistupoval systémově, po nastudování daných zdrojů 

jsem, v prvních kapitolách popsal samotný proces evidence majetku a osob, následovaný 

popisem RFID technologie a výsledným spojením těchto dvou problematik. Za pomoci 

získaných informaci jsem byl schopen zpracovat další části práce a dostatečně porozumět 

danému tématu.  

 Díky laboratorním podmínkám jsem byl schopen provést dva druhy měření. První 

test měl za úkol zjistit míru čitelnosti tagu, přidělaném na různých místech na těle. 

Vyhodnocením dat z testu jsem došel k závěru, že jako nejvhodnější pozice pro nošení 

RFID tagu je na hrudi, avšak je nutno dodat, že všechna měření dopadla úspěšně. V 

druhém testu jsem zjišťoval, kterým směrem osoba označená RFID tagem prochází čtecí 

branou. Tento test jsem realizoval za pomocí dvou antén a vyhodnocování dat z čtečky. 

Pomocí těchto dat jsem zjistil 100% úspěšnost jednoznačného určení směru ve všech třiceti 

měřeních.  

 V průběhu práce jsem se seznámil s aktivním řešením RFID ve dvou provedeních. 

Jednak s lokalizačním RTLS přímo v laboratoři VŠB, s nímž jsem si vyzkoušel pracovat, 

ale i s komerční verzí Ekahau, jež pracuje na bázi wi-fi komunikace. 

 Zabýval jsem se také vlastním návrhem diagramu datových toků popisující 

strukturu nemocnice a tím spojenou integraci RFID technologie. Pomocí tohoto diagramu 

vytvářím komplexní pohled na využití nemocnici vybavenou RFID komponenty. 

 Pevně věřím, že průběh tvorby i výsledek mé bakalářské práce mě obohatil a jsem 

přesvědčen, že tyto vědomosti uplatním ve svém profesním životě. Mohu směle prohlásit, 

že veškeré cíle mé bakalářské práce byly naplněny.  
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