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Abstrakt 
Tématem práce je radiofrekvenční identifikace a možnosti jejího využití 
v knihovnictví.  
Jejím cílem je představit tuto technologii, principy jejího fungování  a možnosti jejího 
uplatnění v knihovnických procesech. Práce přináší přehled RFID zařízení, určených 
k použití v knihovnách. Pozornost je zaměřena také na výhody a nevýhody, které 
s sebou technologie nese. Objasněny jsou také negativní vlivy, které by technologie 
mohla mít na osobní práva jednotlivců.  
V závěru práce jsou představeny firmy, nabízející RFID systémy pro knihovny 
v České republice.  
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Předmluva 

Téma diplomové práce je zaměřeno na technologii radiofrekvenční identifikace, neboli 

RFID. Práce má napomoci pracovníkům knihoven zorientovat se v této oblasti a 

v možnostech využití této technologie v knihovnách.  

Motivací pro výběr tématu byl sborník konference Knihovny současnosti 2005, ve 

kterém byla tato problematika několikrát zmiňována.  

Zvolené téma je v oblasti knihovnictví poměrně novinkou, a proto k němu zatím 

neexistuje příliš rozsáhlá odborná literatura. Zdrojem, ze kterého jsem čerpala, byly 

hlavně články z odborných knihovnických periodik, především západoevropské a 

severoamerické provenience. Čerpala jsem také údaje z webových stránek dodavatelů 

RFID technologií. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol.  

1. kapitola se zabývá popisem technologie RFID. Přináší popis principů jejího 

fungování, základních prvků, z nichž se technologie skládá a hlavních oblastí jejího 

využití.  

2. kapitola se věnuje možnostem uplatnění RFID technologie v knihovnických 

procesech. Dále jsou v této kapitole popsány hlavní rozdíly mezi RFID technologií a 

technologií čárových kódů. V závěru je uveden stručný přehled standardů, nutných pro 

bezproblémové fungování technologie.  

3. kapitola přináší přehled jednotlivých zařízení, která jsou určena k použití 

v knihovnách. Uveden je jejich základní popis a funkce.  
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4. kapitola má za cíl vyjmenovat a stručně přiblížit hlavní výhody a nevýhody, které 

s sebou zavedení a využívání RFID technologie v knihovnách přináší. Třetí část této 

kapitoly se snaží podrobněji popsat především rizika spojená s ochranou osobních dat 

a zároveň způsoby, kterými se knihovna může těmto rizikům vyhnout, nebo je co 

nejvíce minimalizovat.  

5. kapitola je stručným exkurzem do situace komerční nabídky RFID systémů pro 

knihovny v České republice. Věnuje se nejen českým firmám, působícím v této 

oblasti, ale také jejich zahraničním partnerům a dodavatelům.   

Informační zdroje jsou v práci citovány dle normy ISO 690 a ISO 690-2.  
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1 Úvod 

Dnešní doba s sebou přináší velký technický rozvoj a mnoho novinek. Jednou z nich je 

technologie radiofrekvenční identifikace, neboli RFID. Její význam roste a stále více 

se mluví o možnostech jejího využití v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. 

Výjimkou nezůstávají ani knihovny. Ty už tradičně zastávají přední pozice v 

představování nových technologií, ať už ve formě obsahu a jeho šíření, nebo v 

kancelářských technologiích. Je logickým rozšířením této historické role, aby 

knihovny byly vedoucími představiteli také v šíření RFID. (Lichtenberg, 2005) 

Možnost využití RFID v knihovnách vyplývá ze skutečnosti, že knihovny jsou jedním 

z mnoha odvětví, kde je nutné registrovat a identifikovat obrovské množství objektů. 

Dnes k tomuto účelu využívají technologii čárových kódů. Ta je však již v mnoha 

směrech zastaralá a překonaná. Proto se nabízí možnost ji nahradit nebo doplnit 

technologií RFID, kterou lze využít nejen k identifikaci, ale také k efektivnímu řízení 

evidence a automatizované cirkulace knih ve výpůjčním procesu.  

RFID je komplexní systém, který kombinuje cirkulační a bezpečnostní aplikace. Při 

využití v knihovnách RFID technologie radikálně mění postupy, kterými se nakládá 

s knihovnickými materiály. Zvyšuje úroveň a efektivnost výpůjčních procesů, 

automatizuje úkony spojené s výdejem a příjmem materiálů a vkládá je do rukou 

uživatelů. (AC Systems, 2004) Pomáhá zvýšit účinnost a produktivitu a zároveň 

zajišťuje zabezpečení fondů proti krádežím.  

V otázce využití RFID technologie k zabezpečení fondu se však představitelé 

jednotlivých knihoven se liší. Objevují se zde dva názory. Dle prvního je vhodné 

využívat RFID technologii i pro ochranu knižních fondů. Druhá skupina navrhuje 

využít technologii výlučně pro identifikaci knih, tedy jako náhradu dosavadní 

technologie čárových kódů. (Moderní, 2005) Ochrana fondů prostřednictvím RFID 

systémů totiž není stoprocentně účinná a současně využívaná elektromagnetická 

technologie ji překonává. Rozhodnutí, ke kterému názoru se přiklonit, je individuální. 
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Každá knihovna si musí uvědomit, čeho chce dosáhnout, v čem jí má RFID pomoci. 

Záleží na cílech knihovny.  

RFID systémy slibují mnoho výhod nejen pro knihovníky, ale také pro uživatele. 

Některé tyto možnosti jsou sice zatím jen příslibem do budoucnosti, jiné si však už 

nacházejí cestu do současných knihoven. Knihovníkům RFID systém pomůže zvýšit 

pracovní efektivitu a redukovat množství času potřebné k provádění výpůjček, revizí 

apod. Uživatelé knihoven prostřednictvím RFID technologie dosáhnou především 

mnohem větší samostatnosti při vyřizování svých požadavků a také snadnějšího 

přístup k většímu množství informací. To vše zvýší spokojenost uživatelů.  
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2 Technologie RFID 

2.1 Co je RFID  

RFID, neboli Radio Frequency Identification Device, je technologie sloužící 

k bezkontaktní, automatické a jednoznačné identifikaci různých objektů. 

V knihovnách může být takovýmto objektem libovolný dokument, ale také konkrétní 

uživatel či jakýkoli předmět, jehož pohyb chce knihovna určitým způsobem 

zaznamenávat a vyhodnocovat. (Andrejčíková, 2005) RFID umožňuje sbírat informace 

o objektech, místu, čase nebo transakci rychle, jednoduše a bez možnosti selhání 

lidského faktoru. Technologie používá lehké, tenké čipy s velmi malými rozměry. 

Data uložená na integrovaném obvodu paměťového čipu jsou pak přenášena pomocí 

radiových vln.  

Technologie RFID byla vyvinuta před asi 30 lety a původně se jednalo o produkty 

vytvářené pro úzce specializovanou oblast trhu. Jedním z prvních využití bylo 

sledování a stopování divokých a domácích zvířat. Postupně se RFID vyvinula 

v technologii, která je využívána v mnoha průmyslových a tržních odvětvích a počet 

jejich aplikací se neustále zvyšuje. Především díky vývoji plochých a ohebných štítků, 

zvaných „smart labels“, se tyto systémy staly vhodnými pro další aplikace – např. i pro 

knihovny. (Erwin, 2005) Dnes slouží k identifikaci zboží, předmětů, k jejich 

inventarizaci, sledování pohybu, k samoobslužné manipulaci se zbožím zákazníky či 

k ochraně před odcizením. (Drobíková, 2005) Vývoj však stále pokračuje a 

technologie se nadále vylepšuje. V současnosti patří tato technologie k nejrychleji se 

rozvíjejícím technologiím určeným pro automatický sběr dat.  

K identifikaci, neboli získání identifikačního kódu z čipu, není nutný přímý kontakt 

mezi čtecím zařízením a identifikovaným objektem. Ten dokonce nemusí být ani 

v přímé viditelnosti. (Dočekal, 2004) To je podstatnou změnou oproti technologiím 

využívajícím čárové kódy, čipové či magnetické karty.  
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2.2 Jak RFID technologie pracují 

Princip fungování je jednoduchý. RFID čtečky generují elektromagnetické pole. 

Pokud se identifikátor (štítek) přiblíží ke čtečce do dostatečné, tzv. čtecí vzdálenosti, 

dojde k nabuzení identifikátoru (štítku), a ten pomocí rádiových vln vyšle ke čtečce 

v něm uložený kód. Čtečka tento kód automaticky přečte a dále zpracuje v digitální 

podobě. (Dočekal, 2004) Zpracování informací ze štítků probíhá v reálném čase a 

může mít nejrůznější podoby. Od prosté „evidence“ a uložení dat v databázi, až po 

rozhodnutí o další aktivitě, kterou může být například odemčení zámku dveří, vyslání 

informací do dalších zařízení apod.  

Existuje několik metod identifikace objektu s využitím RFID technologie. (Dorman, 

2003) Nejobvykleji se využívá metoda uchovávání dlouhých číselných kódů, které 

identifikují produkt, a dalších informací (v knihovnách se může jednat např. o 

bibliografický záznam, údaje o ceně, lokaci apod. ) na mikročipu. 

Samotné identifikátory jsou jednoduchým elektronickým obvodem. V dnešní době 

nejpoužívanější verze nevyžadují žádnou údržbu a neobsahují ani baterii. Energii pro 

svou funkčnost získávají z energie vysílače, tj. snímacího zařízení. (Dočekal, 2004).  

Pro praktické využití těchto technologií je užitečná schopnost současného čtení kódů 

všech identifikátorů, nacházejících se v blízkosti čtečky. V praxi je toto řešení 

použitelné například pro sejmutí kompletního obsahu nákupního košíku. (Dočekal, 

2004).  

2.3 Členění RFID technologie 

RFID technologie můžeme členit z několika hledisek.  
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2.3.1 Dle frekvence 

Asi nejvýraznější je členění dle využívané frekvence. Z tohoto pohledu rozlišujeme tři 

základní kategorie:  

Systémy s vysokou frekvencí (850 – 950 MHz a 2,5 až 5 GHz) 

Tyto systémy nejsou tak rozšířené jako systémy, které používají ostatní frekvence. 

Uplatnění nacházejí v případech, kdy je vyžadováno čtení na velké vzdálenosti 

s vysokou rychlostí čtení. Ve spojení s aktivními štítky, které mají vlastní zdroj 

energie, lze dosáhnout čtecí vzdálenosti až deset metrů, některá provedení pak zvládají 

i desetinásobek. Tomu odpovídá i využití. Aplikace pracující na této frekvenci se 

zabývají např. monitorováním jedoucích vozidel, řeší vybírání mýtného při vjezdech 

na mosty, dálnice apod. (Andrejčíková, 2005) Tato frekvence je však citlivá na 

vlhkost. Kapaliny ji pohlcují, a proto systémy, které pracují s vysokými frekvencemi, 

neumí číst identifikátory kryté lidským tělem. Také v přítomnosti kovů jsou  značně 

nespolehlivé. (Drobíková, 2005)  

Systémy se střední frekvencí (10 až 15 MHz) 

Aplikace systémů využívajících této frekvence pracují se smart kartami. Výhodou je 

rychlý přenos velkého množství dat a poměrně vysoká čtecí vzdálenost. V aktivním 

provedení dosahují i metrové čtecí vzdálenosti a díky antikoliznímu1 vybavení 

umožňují „hromadné“ čtení. Bohužel však vyžadují dražší vybavení. Systémy se 

střední frekvencí jsou pro nás nejzajímavější, neboť se mezi ně řadí také aplikace, 

které řeší RFID technologie pro oblast knihoven. Ty využívají frekvenci 13,56 MHz, 

celosvětově schválenou pro RFID systémy. Dále tato kategorie nachází uplatnění u 

elektronických peněženek, jízdenek a vstupenek. Rozsáhlé je také využití pro 

                                                 
1 umožňující čtení několika čipů najednou 
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identifikaci předmětů. Právě toto provedení (označované jako ISO 15693) by mělo být 

v budoucnosti nejrozšířenějším typem. (Dočekal, 2004) 

Systémy s nízkou frekvencí (100 až 500 kHz) 

Tato kategorie systémů je v současné době nejrozšířenější. Nabízí čtecí vzdálenost 

okolo 15 cm. Používá se tam, kde je vyžadována kratší vzdálenost pro čtení a nízká 

cena. Uplatňují se pro řízení přístupu, sledování výrobního procesu či při kontrole 

majetku. (Andrejčíková, 2005) Frekvence 134 kHz je vyhrazena pro identifikaci 

zvířat. 

Obecně lze říci, že čím vyšší frekvence je použita, tím je získána vyšší rychlost 

přenosu informace a nižší vzdálenost, ve které je čtečka schopna číst identifikátor. 

(Dočekal, 2004) Zvýšit vzdálenost čtecí zóny lze také použitím aktivních 

identifikátorů.  

2.3.2 Dle způsobu napájení 

Aktivní identifikační prvky 

Aktivní prvky obsahují vlastní zdroj napájení – baterii, ze které čerpají energii. Tím 

redukují potřebu vytváření silného elektromagnetického pole snímačem. 

(Andrejčíková, 2005) To zakládá podmínky ke čtení na velké vzdálenosti. Přítomnost 

baterie však s sebou nese větší velikost identifikačního prvku a omezenou životnost.  

Pasivní identifikační prvky 

Tyto identifikační prvky pracují bez externího napájecího zdroje. Využívají indukce a 

neobsahují tedy baterku. Potřebnou energii získávají z energie pole generovaného 

snímačem. Intenzita elektromagnetického pole závisí na použité frekvenci a velikosti 
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antény. (Andrejčíková, 2005) Díky tomu jsou pasivní prvky menší a lehčí než aktivní 

prvky a mají prakticky neomezenou životnost. To je důležité pro využití 

v dlouhodobých aplikacích, tedy například v knihách. Vyžadují však použití 

výkonnějšího čtecího zařízení a pracují jen na kratší čtecí vzdálenost.  

2.3.3 Dle možností ukládání a modifikace dat v paměťové oblasti čipu 

R/O identifikační prvky 

Obsahují jen naprogramovaný unikátní kód, který nemůže být nijak měněn. 

(Andrejčíková, 2005) Díky tomu přispívají k bezpečnosti dat, uložených 

v identifikačním prvku. Tato verze identifikačních prvků je nejlevnější a využívá se 

hlavně tam, kde je důležitá jednoznačná identifikace v napojení na databázi.  

WORM identifikační prvky 

Obsahují paměť, ve které je možné jednotlivé bity modifikovat, avšak po zapsání se už 

tyto údaje stávají neměnnými. (Andrejčíková, 2005)  

R/W identifikační prvky 

Obsahují přepisovatelnou paměť pro uložení dat. (Andrejčíková, 2005) Informace na 

nich uložené se dají měnit prostřednictvím zapisovací jednotky. Tyto identifikační 

prvky jsou o něco dražší než předchozí typy.  

2.4 Z čeho se RFID technologie skládá 

Současné RFID systémy mají různé podoby. Všechny však obsahují základní 

komponenty, bez kterých by nemohly pracovat. Mezi ně zahrnujeme snímací zařízení, 
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identifikační prvek (nosič dat) a počítač nebo jiné zařízení, které zpracovává získaná 

data.  

2.4.1 Snímací zařízení 

Snímací zařízení, neboli čtečka, obsahuje kombinovanou anténu pro vysílání a příjem 

dat z identifikačního prvku. Je spojeno s počítačem a se zdrojem energie. 

(Andrejčíková, 2006) Jeho účelem je konvertovat rádiové vlny zachycené z RFID 

štítku do formy, která může být předána počítači k dalšímu zpracování. (Dorman, 

2003) Může mít nejen nejrůznější využití, ale také velikost či podobu. Snímací 

zařízení se vyskytují v ruční, nástěnné i pultové verzi.  

V knihovnách mohou snímací zařízení nabývat různých podob. Jejich popisu se bude 

podrobněji věnovat kapitola 4. Stručně však lze říct, že nejdůležitějšími snímacími 

zařízeními pro knihovny jsou stolní čtecí zařízení, ať už zabudované v pracovní stanici 

knihovníka, v konverzní stanici či samoobslužné jednotce, dále brány, které plní 

zároveň bezpečnostní funkci, a přenosné ruční čtečky. Každé z výše uvedených 

zařízení je dodáváno různými výrobci v rozmanitých velikostech, designech, 

s různými parametry čtecí vzdálenosti, rychlosti čtení či kapacitou současného čtení 

vícerých štítků. Záleží jen na knihovnách a tržní nabídce, kterou možnost si knihovna 

zvolí. Obecně by však RFID zařízení používané v knihovnách měly splňovat 

následující vlastnosti:  

- signál prochází nekovovými materiály (bez nutnosti přímé viditelnosti) 

- možnost čtení více štítků najednou  

- možnost čtení, jako i programování některých specifických dat ze štítku. 

(Andrejčíková, 2005) 
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2.4.2 Identifikační prvek  

Identifikátor (transpondér) bývá připevněn k objektu (předmětu, případně osobě), 

který má být identifikován. Zpravidla slouží jen jako zdroj poskytující identifikační 

kód, s jehož pomocí dojde k vazbě s informací v počítači. Obsahuje zákaznický 

integrovaný obvod, který řídí komunikaci mezi identifikačním prvkem a snímačem. 

(Andrejčíková, 2005) Hlavní součástí identifikačního prvku je samotný čip, který má 

v sobě paměť a je celosvětově jednoznačně identifikovatelný prostřednictvím tzv. 

SRN, neboli neměnného a jednoznačného numerického kódu, vloženého do čipu již 

v procesu výroby. Čip dále poskytuje paměť, v níž lze uložit nejrůznější údaje. 

Velikost paměti a tím i množství uložených údajů se liší u konkrétních typů čipů. 

(Andrejčíková, 2005) Nejjednodušší RFID čipy disponují 64 bitovým kódem a je 

možné z nich informaci pouze číst. Složitější nabízejí i dva kilobity paměti  a je možné 

je číst i zapisovat do nich informace. (Dočekal, 2004) Identifikační prvek dále 

obsahuje anténu a kondenzátor pro ladění. Čip a anténa jsou umístěny na samolepce, 

která se může nalepit na libovolný druh zboží. Této samolepce se říká RFID 

transpondér, RFID štítek nebo RFID tag. 

Dostane-li se identifikátor do čtecího pole snímače dat, dojde k aktivaci čipu, který 

vyšle v sobě obsažená data do snímače. Ten je následně zpracuje. Pokud se v blízkosti 

čtecího zařízení nachází více identifikátorů, přečte snímací zařízení všechny jejich 

kódy. (Andrejčíková, 2005) Díky tomu lze v knihovnách provádět výpůjčku několika 

dokumentů naskládaných na sebe současně.   

Pro využití v knihovnách vyhovuje nejlépe identifikační prvek ve formě RFID štítků, 

skládajících se ze čtyř prvků: čipu, antény na fólii, papírového obalu nebo plastové 

etikety a z křemíkového vyztužení. (Andrejčíková, 2005) Toto je základní složení 

štítků. Jednotlivé parametry se mohou lišit v závislosti na výrobci či požadavcích 

knihovny, která bere ohled nejen na efektivní vyhotovení a použitelnost, ale také na 

spolehlivost. Rozdíly mohou být v rozměrech štítků, kapacitě paměti, přepisovatelnosti 

čipu či v způsobu připevnění k anténě.  
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2.4.3 Počítač 

Počítačový server je srdcem kompletního RFID systému. Představuje komunikační 

bránu mezi různými komponentami. (Mehta, 2004) 

Dále jsou data získána čtecím zařízením zpracována v digitální podobě v počítači, 

nebo jiném zařízení k tomu určeném. Až zde dochází k rozhodnutí o následné aktivitě. 

Tou může být v knihovnách například aktivace či deaktivace bezpečnostní složky čipu, 

zaevidování výpůjčky na čtenářské konto uživatele nebo uvolnění turniketu bránícího 

vstupu či výstupu z prostoru knihovny. (Andrejčíková, 2005)  

2.5 Kde nachází RFID uplatnění?  

Možnosti uplatnění RFID technologií stále rostou a setkáváme se s nimi ve stále 

větším okruhu průmyslových či obchodních odvětví. Díky široké nabídce provedení a 

využívaných technologií lze vybrat vhodnou variantu pro nejrůznější využití.  

Mezi hlavní oblasti využití RFID technologií patří:  

- hlídání pohybu zboží – zde se využívají nejjednodušší identifikátory. 

Najdeme je ve skladech, obchodech apod.  

- docházkové systémy – díky RFID mohou mít firmy nejen přesnou evidenci 

docházky, ale technologie zároveň slouží jako „elektronické klíče“ 

- stravovací systémy a předplatní systémy – osobní karty lze propojit se 

systémem jídelny či jakéhokoli jiného zařízení – třeba hromadné dopravy, 

parkoviště, fitness centra apod. Pro jednotlivá zařízení mohou mít různé 

podoby – např. vodotěsný plastový náramek pro plavecké bazény. 

Informační systém poskytovatele služby potom eviduje stav účtu 



 20 

návštěvníka. (Dočekal, 2004) A protože zařízení pracuje rychle a 

bezkontaktně, odpadají fronty a zdržování při vstupech. 

- plně elektronické pokladny v obchodech – ve spojení se zbožím označeným 

RFID štítky se skutečně značně urychlí doba nutná k odbavení nákupu. 

- skladová či výrobní evidence – evidence všech druhů zboží nacházejících se 

ve skladu je díky RFID mnohem rychlejší, snadnější a přesnější. Stejně je 

možné automaticky evidovat části vyráběného zboží. (Dočekal, 2004) Díky 

RFID mohou regály samy upozorňovat na zboží, jež nesou, případně na jeho 

nedostatek. Stačí, aby byl regál vybaven snímačem a propojen s počítačem.  

- identifikace jako taková – ať už jde o označování zvířat, poštovních a 

leteckých zásilek, knih, videokazet či čehokoli dalšího, u čeho je třeba 

rychlé a jednoznačné identifikace. RFID nalezneme i v imobilizérech – 

klíčcích od automobilů vybavených RFID čipem, který vysílá svůj 

kód elektronice automobilu. Bez přijetí odpovídajícího kódu automobil 

nenastartuje, což zvyšuje efektivitu zabezpečení proti krádeži. 

- osobní doklady – další možnost identifikace, tentokrát osob. Tato představa 

však zatím naráží na odpor ochránců lidských práv. 

- vybírání mýtného – na dálnicích či vjezdech na mosty. RFID umí 

kontrolovat projíždějící vozidla, takže nenarušuje plynulost provozu. 

- inteligentní lednička – často prezentovaná představa o možném budoucím 

využití RFID technologií. Lednička vybavená RFID čtečkou a příslušným 

softwarem by „věděla“ co obsahuje, jaké jsou záruční lhůty obsahu a 

případně by „uměla“ také doporučit recepty. 
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- sport – k zajímavým možnostem RFID patří možnost sledování běžců při 

sportovních utkáních – dnes této možnosti využívají např. pořadatelé Boston 

and New York Marathon. (Strickland, 2004)  

Toto je jen stručný přehled možností využití, v praxi bychom našli mnoho dalších 

příkladů.  

2.6 RFID v knihovnách 

V nejrůznějších odvětvích je RFID identifikace využívána již déle než 30 let.  

V dnešní době nachází RFID technologie stále častěji využití také v knihovnách. 

Navzdory případům z 80. let 20. století, kdy dánské knihovny prováděly první pokusy 

s implementací RFID technologií do knihoven došlo k největšímu rozvoji ve druhé 

polovině 90. let 20. století, spíše však na počátku 21. století, a to hlavně v Evropě a 

v Severní Americe. I přes tento rozvoj není zatím počet knihoven, využívajících tuto 

moderní technologii nijak vysoký. Jedná se o desítky knihoven v Evropě a Americe. 

Největší rozmach se očekává v příštích 10-15 letech. (Drobíková, 2005)  

Tomu se přizpůsobují také výrobci, kteří na trh uvádějí RFID zařízení specializované 

na knihovnickou oblast využití.  

Rozvoj těchto technologií v knihovnictví je podpořen tvorbou a existencí norem a 

standardů – především standardu ISO 15693. Ten zaručuje, že technologie jsou 

dostupné, nechráněné patenty. Knihovny tak nejsou ve svých dlouhodobých 

investicích odkázány na jedinou dodavatelskou společnost, což jim usnadňuje 

rozhodnutí o investici. Podrobněji je problematika standardů rozebrána v závěru 3. 

kapitoly.  
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3 Využití RFID technologií v knihovnických procesech  

3.1 Rozhodnutí o nákupu a výběr systému  

Využívání RFID technologií začíná rozhodnutím knihovny systém zakoupit a 

následným výběrem dodavatele. Cena je zatím docela vysoká, a proto musí vedení 

každé knihovny řádně zvážit, zda zakoupí sytém RFID, nebo zda bude vhodnější 

využít jiné technické řešení cirkulačních funkcí fondu a jeho zabezpečení.  

Rozhodovací proces by měl začít stanovením cílů, jichž chce knihovna zavedením 

RFID technologie dosáhnout. Těmi může být například zjednodušení procesů 

půjčování a vracení knihovních jednotek, dosažení stavu, kdy většina výpůjček bude 

prováděna samoobslužně, zvýšení efektivity využití pracovních sil, minimalizace 

opakovaných pohybů pracovníků při práci s knihovními jednotkami apod. 

V neposlední řadě je cílem i ochrana dokumentů před krádeží. 

Stanovené cíle mají vliv na další část rozhodovacího procesu, kterou je hodnocení 

systémů, neboli výběr konkrétního systému a jeho dodavatele. Vedoucí pracovníci 

musí porovnat stanovené cíle s možnostmi, které jednotlivé systémy poskytují.  

Při výběru systému je třeba brát ohled také na jeho budoucí uživatele – tedy čtenáře. 

Systém by měl mít co nejjednodušší a co nejpřehlednější ovládání. Uživatelé by 

neměli potřebovat k jeho využití složitá školení, ale měli by pochopit princip obsluhy 

intuitivně, případně s pomocí nápověd, kterými by je systém sám naváděl k dalším 

krokům.  

Důležitým kritériem, které je třeba při výběru zhodnotit, je systém označování a 

ochrany magnetických a optických médií, např. videokazet, CD a DVD. Jejich 

zpracování a ochrana musí dosahovat stejné úrovně, jako u knih či jiných papírových 

materiálů.  
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Výsledky této přípravné fáze vrcholí ve výběrovém řízení, které většina knihoven musí 

díky vysoké ceně RFID technologií vypsat. V průběhu výběrového řízení jsou pak 

vyhodnoceny všechny požadavky na systém zmíněné v této kapitole, včetně ceny, 

poskytování školení, technické podpory, servisu, záručních dob apod.  

3.1.1 Otázky pro knihovny 

Vedoucí pracovníci knihoven musí zjistit a porovnat mnoho informací. K jejich 

získání je nutné získat více zdrojů informací. Například prostudovat si odbornou 

literaturu zabývající se danou problematikou a ptát se nejen různých dodavatelů, ale 

také knihoven, které již systém využívají. S těmi mohou konzultovat jejich dosavadní 

zkušenosti se systémem RFID a jeho využitím v každodenních procesech knihovny, 

s jednotlivými dodavateli či s konverzním procesem, kterým prošly. Získají odpovědi 

na další své otázky a mohou si případně prohlédnout a vyzkoušet jejich systém.  

Otázky pro knihovny, které již technologii RFID využívají lze rozdělit do několika 

oblastí.  

První oblast se týká výběru dodavatele RFID technologie. Zde je dobré se ptát: 

- jaké systémy knihovna zvažovala 

- proč si vybrala svého dodavatele 

- jak je s ním spokojená  

- zda by si stejného dodavatele vybrala znovu, případně jestli by ho doporučila 

dalším knihovnám.  

Druhá oblast otázek se zaměřuje na implementaci systému do provozu knihovny. 

Pracovníci knihovny by se měli zajímat: 
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- jak probíhal zaváděcí proces 

- zda knihovna konvertovala existující fondy po částech nebo najednou, případně 

jaká kritéria zvažovali při výběru, kterou částí fondu konverzi zahájí 

- kolik času zabrala konverze 

- zda existuje nějaká část fondu, kterou knihovna RFID štítky neoznačila, a proč 

- způsob, jímž knihovna zajistila kontrolu kvality konverze 

- zda dodavatel pomáhal v konverzním procesu 

- jaké typy štítků (programovatelné nebo neprogramovatelné) knihovna využívá 

- jaké výše dosáhly implementační náklady. 

V třetí oblasti by měly zaznít otázky jako:  

- kolik školení poskytl dodavatel, zda bylo užitečné a zda si za něj účtoval 

příplatek 

- jaká je další dodavatelova zákaznická podpora  

- jak je řešeno poškození zařízení 

- jak dobře spolupracuje RFID software s automatizovaným knihovnickým 

systémem. 

Dále může knihovna, která již systém využívá zhodnotit, jaké aspekty starého systému 

postrádá. Na závěr je dobré zjistit, zda zařízení splňuje, co reklama slibovala a zda 

jsou se systémem spokojeni uživatelé. (Smart, Schaper, 2004)  
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3.1.2 Otázky pro dodavatele 

Při výběru systému by se knihovny neměly spoléhat na jediného dodavatele, ale měly 

by si zjistit rozdíly mezi jednotlivými dodavateli působícími na místním trhu. (Smart, 

Schaper, 2004) Důležité je pozvat dodavatele do knihovny a umožnit mu prezentaci 

jím nabízeného systému. Při této příležitosti by si měli vedoucí pracovníci nejen 

nechat popsat RFID zařízení a zjistit jeho cenu, ale ptát by se měli také na další 

skutečnosti podstatné při rozhodování o nákupu.  

Mezi obecné otázky, které by měly zaznít, patří prostorové požadavky nabízené 

technologie, rozsah čteček2, rychlost a přesnost čtení, počet jednotek, které mohou být 

čteny současně, schopnost rozeznávat položky, které požadují speciální zacházení 

(např. kontrola obsahu před vrácením), typ používaných štítků, jejich životnost apod. 

Důležité je také vědět, zda používané štítky odpovídají standardům, zda bude tyto 

štítky možné číst zařízením od jiného dodavatele a naopak zda je zařízení schopno číst 

jakékoli standardizované štítky. Knihovny může také zajímat, jak systém spolupracuje 

s automatizovaným knihovnickým systémem, jak vypadá rozhraní systému či jaký typ 

informací předávají brány pracovní stanici personálu v případě pokusu o krádež.  

Obzvláště pro fázi implementace systému je významná otázka přenosnosti konverzní 

stanice, zda ji můžeme přemístit k policím s fondy nebo musí být sbírky přenášeny ke 

stanici. Rozhodující pracovníci by se měli také zajímat, zda lze ke konverzi využívat 

vlastní počítačové vybavení a jakou další konverzní podporu dodavatel poskytuje. Ne 

každá knihovna provádí implementaci RFID technologie najednou v celém fondu, 

proto je významná otázka možnosti využívání RFID a čárových kódů zároveň. Pro 

pozdější provoz je nezbytné vědět, jak se řeší situace výpadku automatizovaného 

knihovnického systému nebo elektrické energie a zda existují zálohy pro pracovní 

stanici personálu a senzorové brány.  

                                                 
2 vzdálenost, na kterou je čtečka schopna zachytit a správně přečíst RFID čip 
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U zařízení, se kterými pracují přímo uživatelé (samoobslužné stanice, automaty na 

vracení knih) je dobré zjistit, zda poskytují stvrzenky. U zařízení, která mohou být 

instalována na vnějších zdech budovy, tedy automaty na vracení knih, je důležitá 

odolnost vůči počasí.  

Zapomenout se nesmí ani na otázky školení, údržby, záruky a dalších služeb 

poskytovaných zákazníkům. Dodavatel může nastínit návrh smluv a rozpočtu nákladů 

na roční údržbu a služby. Nedodává-li firma veškeré potřebné zařízení, je vhodné 

zjistit, s kým spolupracuje. Například kdo vyrábí štítky. Zajímavé může být také 

umožnit dodavateli, aby srovnal svou nabídku s konkurencí a popsal, v čem jeho 

produkt vyniká. (Smart, Schaper, 2004)  

3.2 RFID v knihovnických procesech 

3.2.1 Akvizice  

Akvizice znamená zjišťování, vybírání a získávání dokumentů do fondu knihovny s 

ohledem na funkce, zaměření a poslání knihovny, obsahovou strukturu jejího fondu 

(profil knihovního fondu) a potřeby jejích uživatelů. K získávání fyzických dokumentů 

do fondu knihovny dochází čtyřmi způsoby: povinný výtisk, nákup, dar, výměna. 

(KTD, 2004)  

V akvizičním procesu začíná nejen cesta knih a jiných materiálů knihovnickými 

procesy, ale začíná zde také využití RFID technologie v knihovně. Do každé nově 

pořízené knihovní jednotky je vlepen RFID štítek. Ten je přečten čtecím zařízením 

v pracovní stanici a jsou na něj zaznamenána data o knize z knihovní databáze. 

Naopak v knihovnickém systému se přiřadí identifikační číslo štítku k příslušnému 

záznamu knihy.  Nakonec se aktivuje bezpečnostní status. (Mehta, 2004) Poté může 

kniha postoupit k dalšímu zpracování.  
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V budoucnosti, až bude využívání RFID technologií více rozšířeno, zejména ve sféře 

výroby a obchodu, budou knihovny řešit otázku RFID štítků, umístěných do knih již 

výrobcem či knihkupcem. Knihovny budou muset zvolit mezi možností využití těchto 

již vložených štítků, nebo jejich zničení a umístění štítků vlastních, například s logem 

knihovny.  

3.2.2 Katalogizace 

Katalogizace je definována jako jmenný a věcný popis dokumentů, někdy chápaný 

úžeji pouze jako jmenný popis dokumentů, jindy obecněji jako tvorba katalogizačních 

záznamů pro různé druhy katalogů a jejich organizace. (KTD, 2004) Jedná se tedy o 

vstupní zpracování dokumentu, někdy doprovázené tvorbou anotace a výběrem 

faktografických údajů.  

V procesu katalogizace se zpracovává záznam knihovní jednotky. V případě  

knihovny, která by využívala možnosti zapsat na RFID štítek nejen identifikační kód, 

ale také bibliografické informace, bude tento záznam zapsán také do paměti štítku.  

3.2.3 Organizace knihovního fondu 

Organizace knihovního fondu zahrnuje souhrn odborných činností spočívajících v 

pořádání knihovního fondu (zařazování, technika uložení, revize, vyřazování 

knihovních jednotek) a jeho ochraně. (KTD, 2004) 

V oblasti organizace knihovního fondu nalézá RFID technologie více uplatnění než v 

procesech výše zmíněných. Nejjednodušším příkladem je využití RFID štítků a 

přenosných čteček pro zařazování knihovních jednotek do regálů. Díky možnosti 

zapsat na RFID štítek přesnou lokaci každé konkrétní jednotky, spolu s možností 

nahrát do paměti přenosné čtečky rozvržení celého fondu knihovny, může být velmi 

snadno nalezeno správné místo pro uložení každého dokumentu. Stačí zadat přenosné 

čtečce informaci, který dokument chceme zařadit, a poté s ní procházet kolem regálů. 
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Čtečka sama zvukovým signálem upozorní na nalezení správné pozice. Opačně lze 

stejně jednoduše vyhledávat konkrétní knihy.  

Dále lze RFID technologii využít k ochraně fondu před krádežemi. Využití této funkce 

je velmi jednoduché a nevyžaduje žádné speciální úkony zaměstnanců. Systém sám při 

zaevidování výpůjčky dokumentu na čtenářské konto uživatele deaktivuje 

bezpečnostní status čipu a při vrácení je tento také automaticky aktivován. Ve spojení 

s bezpečnostními branami je tak zajištěna ochrana proti neoprávněnému vynášení knih 

z prostoru knihovny. Tato funkce může napomoci snížit ztráty knih způsobené 

krádežemi, a to i přesto, že není vždy optimální a stoprocentní. Čip RFID lze totiž 

odstínit nebo strhnout, což nemusí případného zloděje vždy odradit. Problémy se 

vyskytují také s ochranou CD a DVD. Vhodné je proto kombinovat RFID technologii 

s elektromagnetickým detekčním systémem, který poskytuje účinnější zabezpečení.  

Velmi výrazné je využití RFID technologie při provádění celkové kontroly fondu, 

neboli revize. Pro ověřování knih slouží lehké ruční zařízení (přenosná čtečka, 

scanner), které umí číst štítky vložené v knihách tak, jak jsou umístěné na policích, a 

to rychlostí 12 štítků za sekundu. (Mehta, 2004) Výhodou je vysoká rychlost čtení, kdy 

je možno zkontrolovat až 5000 knih za hodinu, a také skutečnost, že knihy není třeba 

vyndávat z regálu. Tím se ušetří nejen čas, ale také mnoho opakovaných pohybů 

pracovníků. Navíc může být čtečka naprogramovaná k vyhledávání chybějících nebo 

špatně zařazených knih. (Mehta, 2004) To se projeví i v následných úsporách nákladů 

na náhradu „ztracených“ položek. S využitím bezdrátové technologie tak lze velmi 

rychle a snadno aktualizovat katalog. Finanční náklady na revizi jsou díky jejímu 

rychlejšímu a jednoduššímu průběhu sníženy, a proto mají knihovny možnost provádět 

ji častěji a tak mít stále k dispozici nejaktuálnější informace o stavu fondu.   

3.2.4 Knihovnické služby 

Knihovnické služby jsou základním cílem existence knihoven. Slouží k uspokojení 

osobních a profesních informačních potřeb uživatelů. 
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RFID technologie nachází uplatnění již v procesu výpůjčky, která je v porovnání 

s využitím ostatních technologií značně jednodušší, rychlejší a má redukovanou 

potřebou zásahu zaměstnanců. Uživatelé získají možnost využít služeb 

samoobslužných stanic, kde si mohou výpůjčku či prodloužení výpůjčky zaevidovat 

sami, a vyhnout se tak tvoření front u výpůjčních pultů obsluhovaných personálem. 

Nejsou tak omezování situací, kdy u výpůjčního pultu není nikdo ze zaměstnanců k 

dispozici. Dostupné samozřejmě stále zůstávají i služby knihovníků u výpůjčních 

pultů. Riziko tvoření front je minimalizováno také zárukou rychlejší kontroly. Není 

totiž nutné pečlivě umisťovat každou položku například do úzké čtecí zóny čteček 

čárových kódů. Ať už se uživatelé rozhodnout využít samoobslužné výpůjční jednotky 

či služeb personálu, je výpůjčka rychlá, jednoduchá a automatická. Nejvýraznější 

časovou úsporu lze přičíst skutečnosti, že několik položek ve stohu může být 

zpracováno najednou. (Mehta, 2004) Stačí položit vybrané dokumenty, a to v jakékoli 

poloze, do čtecího prostoru zařízení. To si samo během okamžiku načte všechny čipy, 

zaeviduje je jako výpůjčku na čtenářské konto uživatele a zároveň deaktivuje 

bezpečnostní status čipu. Antikolizní algoritmus implementovaný ve čtecím zařízení 

zajišťuje, že každý radiový signál bude správně přečten. (Smart, Schaper, 2004) 

Skutečnost, že systém RFID nevyžaduje žádnou speciální orientaci položek, používá 

se bezpečně se všemi typy knihovnických materiálů a může současně zpracovávat více 

položek, činí samoobslužné půjčování a vracení obzvláště snadným a příjemným. 

(Novotný, 2005) Uživatelům navíc zařízení přináší větší soukromí při půjčování 

dokumentů..  

Po ukončení výpůjčního procesu se projeví komplexnost systému, který kombinuje 

cirkulační a bezpečnostní aplikace. Bezpečnostní status čipu, který je aktivován a 

deaktivován přímo v průběhu výpůjčky či vracení dokumentů je automaticky hlídán 

výstupní kontrolou bezpečnostních bran. Ty pracují jako rozhraní cirkulačního 

systému a dokáží identifikovat jednotky pronášené z a do knihovny.  

Stejně snadno lze s využitím automatu na vracení knih provádět také vracení 

dokumentů. Obsluha je velmi jednoduchá. Systém sám navádí uživatele 
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srozumitelnými pokyny k dalším krokům postupu a na závěr operace vytiskne 

uživateli potvrzení, že knihy vrátil. Zařízení na automatické vrácení knih lze navíc 

propojit s třídící linkou, takže mohou být dokumenty ihned po vrácení tříděny do 

předem nastavených skupin bez lidského zásahu.  

Takto předem utříděné knihy dále šetří čas zaměstnancům, kteří zařazují knihy na 

jejich místa na regálech. Ještě rychlejší a přesnější je tato činnost s využitím ruční 

čtečky, která ukáže pracovníkovi místo na polici, kam se má kniha vrátit. Nejčastěji se 

čtečka nastavuje tak, aby ukazovala správné místo mezi čtyřmi až pěti knihami. 

Jemnější úroveň třídění je možná, ale v praxi vyžaduje delší čas.  

To vše vede k zjednodušení nebo dokonce úplnému zautomatizování mnoha úkonů a 

k přenesení částí úkonů z pracovníků na uživatele. Tím dojde k úspoře pracovního 

času a uvolnění zaměstnanců například k poskytování nových typů služeb, o které mají 

uživatelé zájem, ale na které dříve nezbýval čas. Může se jednat o otevření nových 

poboček, rozšíření referenčních služeb, pořádání různých kulturních akcí v prostorách 

knihovny apod. Zároveň umožní zvýšená produktivita poskytnutá systémem RFID 

zvládnutí nárůstu úrovně oběhu fondu bez zvýšení počtu pracovníků. (Novotný, 2005)  

Možnost, kdy by knihovna ve svých prostorech poskytovala zapůjčení přenosné 

čtečky, přinese uživatelům další zjednodušení a zrychlení výběru knih. Obzvláště 

v knihovnách využívajících složité systémy signatur nebo vlastnící velké kolekce 

dokumentů by uživatelé snadněji našli vybrané dokumenty v policích a snížila by se 

pravděpodobnost, že požadovaný dokument nebude nalezen. Ruční čtečku lze 

poměrně rychle přenášet kolem polic s knihami a přitom sbírat identifikační informace 

ze štítků. Zvukové znamení upozorní na nalezení žádaného dokumentu. S nástupem 

přesnějších detektorů bude možné lokalizovat přesnou pozici knihy uvnitř knihovny od 

výpůjčního pultu. (Mehta, 2004) Futuristické vize zacházejí dokonce k představám 

robotických zařízení spojených s dopravním systémem, které požadovanou knihu 

samy naleznou a dopraví přímo k uživateli.  
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3.3 Konverze 

Po nákupu RFID technologie pro knihovnu následuje konverze fondů – tedy 

přeznačení knihovních jednotek z čárových kódů na RFID štítky. U retrospektivní i 

průběžné konverze, existují náklady na konverzi každé položky. Proto je lepší provést 

před zahájením konverze revizi a zbavit se nepotřebných knih z fondu a ocenit 

pracovní, materiální a technologické náklady. (Yue, 2004) Náklady se váží k nutnému 

technickému a personálnímu vybavení knihovny a také k počtu položek, které musí 

být zpracovány.  

Rychlost zpracování a předpokládaný časový rozvrh projektu, a tím i jeho cena, je 

limitován počtem jednotek, které mohou zaměstnanci zkonvertovat za jeden den. 

Tento počet omezuje kapacita konverzní stanice a také fyzické limity pracovníků. 

Proces konverze se skládá z opakujících se pohybů, což přináší nutnost odpočinku 

nebo střídání pracovníků. Tento problém může být vyřešen vyčleněním několika 

pracovníků na provádění konverze a jejich rozdělením do týmů, v nichž budou 

vykonávat různé části konverzního procesu (např. podávání knih z regálů, 

programování štítků a jejich lepení do knih, vracení knih na místo) a navzájem se 

v nich střídat. Konverzní proces může být urychlen také přípravou knihovních 

jednotek ke konverzi v předstihu. To může znamenat značné časové úspory oproti 

vyndávání knih z polic v průběhu konverze. Při plánování časového rozpočtu na 

konverzi je nutné brát v úvahu také umístění stávajících čárových kódů. Jsou-li 

umístěny na titulní straně knih, přidá to několik sekund k času konverze každé 

jednotky. To se samozřejmě projeví i na ceně konverze. (Yue, 2004) 

Knihovna si musí před zahájením konverze zajistit zásobu čistých štítků a také 

dostatek pracovníků, kteří budou konverzi provádět. Využít lze vlastní zaměstnance, 

případně je možné na dobu konverze najmout brigádníky, například z řad studentů. Ať 

už se však rozhodne pro kteroukoli verzi, je třeba pracovníky zaškolit. Toto školení 

většinou poskytují přímo dodavatelé RFID technologií.  
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Ti také dodávají konverzní stanice, s jejichž využitím se konverze provádí. Jejich 

podrobnější popis následuje v kapitole 4. Většina dodavatelů nabízí knihovnám 

možnost si konverzní stanici zakoupit, najmout nebo kombinaci obou možností.  

Samotnou konverzi lze provádět buď najednou v celém fondu, nebo po etapách. 

Kritériem pro rozčlenění fondu do částí, v nichž bude v jednotlivých etapách 

konvertován, může být využívanost materiálů uživateli. Frekventovanější materiály 

budou mít samozřejmě přednost. Také lze začít konverzi novými knihami a postupně 

se vracet k starším částem fondu.  

Konverzní proces každé jednotky se skládá ze dvou stádií – zakódování 

naskenovaného čárového kódu do štítku a přilepení štítku na fyzickou jednotku. Na 

štítek lze uložit také další informace – například katalogizační záznam dokumentu. 

Tyto informace pak musí být propojeny se záznamy v knihovním katalogu.  

Zvážit je třeba umístění konverzní stanice – zda chce knihovna mít v rámci provozu 

mezi regály konverzní stanici a s ní spojené kabely, což do jisté míry brání uživatelům 

v přístupu k volným fondům, nebo zda bude fondy přenášet ke konverzní stanici 

umístěné ve veřejnosti nepřístupných prostorech.  

Po určité době probíhání konverze, např. rok, je vhodné vypracovat zprávu, v níž je 

uvedeno, jak velká část fondu zbývá zkonvertovat a co tato část fondu obsahuje. Dále 

má být vypracován postup k dokončení procesu konverze. Důležitá je také kontrola 

kvality konverze. (Smart, Schaper, 2004) 

3.4 Srovnání RFID s čárovými kódy 

Obě technologie, tedy čárové kódy, které jsou dnes využívány většinou knihoven, a 

nově nastupující technologie RFID, mají obdobné pojetí a proto se vzájemně 

v některých rysech podobají. Obě se hodí pro využití v systémech, kde je nutný rychlý 
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a přesný způsob získávání dat, automatizované čtení informací o objektech a kde jsou 

kladeny nároky na jednoduchost obsluhy a produktivitu.  

Obě technologie používají štítky, připevněné na objekt, který má být identifikován, a 

čtečky, které sbírají informace na štítcích uložené. Provedení štítků, čteček i způsob 

přenosu dat je však u těchto technologií zcela odlišný. Technologie čárových kódů 

pracuje s etiketami, na nichž je kód vytištěn a k přenosu informace ze štítku do čtečky 

využívá optické signály. Naopak RFID technologie pracuje se speciálními RFID štítky 

a informace na nich uložené přenáší do čtečky pomocí rádiových vln.  

Způsob přenosu informací ze štítků do čtečky s sebou nese další rozdíl. Tím je 

požadavek přímé viditelnosti mezi objektem označeným čárovým kódem a čtečkou. 

Rovněž kvalita tisku čárového kódu musí být dobrá, jinak se objeví problémy 

s rozlišitelností kódu. U RFID technologie není přímá viditelnost nutná. Identifikovaný 

objekt může být skryt za jinými objekty, uložen v obalu nebo zavazadle a přesto je 

čtečkou bez problémů přečten. Vliv na kvalitu přenosu nemá ani prostředí, které je 

nadměrně znečištěné, prašné, tmavé či vlhké a které běžně brání technologii čárových 

kódů v rychlé a správné identifikaci. Prostředí, například vlhkost, blízkost kovů nebo 

vyzařování z různých elektronických přístrojů, může ovlivnit pouze RFID štítky 

pracující na vysoké frekvenci, ty však nejsou v knihovnách používány. Tím RFID 

překonává limity jiných automatických identifikačních přístupů. (Mehta, 2004)  

Z hlediska přenosu dat je významná také vzdálenost, do níž je nutné štítek ve vztahu 

ke čtečce umístit. U čárových kódů nesmí být vzdálenost větší než pár centimetrů, 

naopak některé typy RFID čipů lze přečíst i v metrových, tedy několikanásobně 

větších vzdálenostech.  

Ve výpůjčním procesu knihovny se uplatní i možnost kompletně automatické a 

přehledné práce s RFID. Automatické načítání všech štítků, umístěných do čtecí zóny 

čtečky, eliminuje potřebu skenovat objekty ručně nebo aktivovat a deaktivovat čtečky, 

magnetické pásky (používané často v kombinaci s technologií čárových kódů) nebo 
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jiné spojení s identifikační technologií. Tím RFID zkvalitňuje knihovnické procesy, 

pracovní produktivitu a zákaznické služby. (Mehta, 2004) Rychlost služeb ovlivňuje i 

skutečnost, že na rozdíl od čárových kódů, u nichž je čtečka schopna snímat vždy jen 

jeden kód najednou, čte RFID čtečka během sekundy až desítky štítků.  

Významným rozdílem je rovněž možnost změny dat uložených na štítcích. Čárový kód 

je po vytištění na etiketu neměnný, a v případě jakékoli změny musí být nahrazen 

novou etiketou s aktuálním čárovým kódem. Oproti tomu lze data na RFID čipech 

snadno a velmi rychle přeprogramovat, a to jak částečně, tak zcela – s výjimkou 

výrobního čísla. Navíc lze na RFID štítky ukládat mnohonásobně větší objem dat než 

na etikety s čárovým kódem (ty nesou jen číslo kódu, případně název instituce).  

Možnost zapisovat do RFID štítků libovolné informace, která je obvykle prezentována 

jako výhoda, se však může stát naopak nevýhodou, pokud by nebyla zajištěna 

důsledná ochrana před neautorizovanými zápisy. (Chytré, 2005) Toto nebezpečí není 

samozřejmě u čárových kódů aktuální. Podrobněji budou rizika spojená s RFID 

technologií rozebrána v kapitole 5.  

Odlišnost mezi technologiemi se projevuje i v cenách, a to jak štítků, tak čteček. I 

nejlevnější pasivní RFID štítky jsou dnes dražší než čárové kódy. Ty si navíc mohou 

knihovny samy vyrábět na běžně dostupných, nenákladných tiskárnách. Čeká se proto 

na masovou výrobu a nasazování RFID technologií, které by mělo ceny RFID štítků 

snížit. Dnes je technologie čárových kódů nejrozšířenější technologií automatické 

identifikace. Díky tomu je k dispozici hotová, všeobecně dostupná infrastruktura a 

standardizace. Dosažení takovéhoto stavu u RFID bude nějakou dobu trvat.  

Nejvýznamnější rozdíly mezi technologiemi čárových kódů a RFID lze shrnout do 

následující tabulky.  

Charakteristika Technologie čárových Technologie RFID 
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kódů 

přímá viditelnost  nutná  nevyžadována 

orientace daná libovolná 

pohyb nepodporován umožněn 

vícenásobné čtení nemožné  možné 

vzdálenost v centimetrech v metrech 

čtení  manuálně automatické  

vstup dat může být automatický automatický 

rychlost čtení  rychlý  rychlejší než čárové kódy 

 

3.5 Standardy 

Stejně jako v jiných oblastech i ve využívání RFID technologií jsou důležité standardy 

a normy. Především ty mezinárodní. Vzájemná kompatibilita výrobků různých 

výrobců je pro moderní knihovny velmi důležitá. Investice do RFID jsou dlouhodobé a 

knihovny si nemohou dovolit být závislé na jednom dodavateli po celou dobu 

využívání systému. Na trhu se může objevit výhodnější nabídka jiné firmy nebo může 

původní firma zaniknout. Tak by se v horším případě mohlo stát, že by knihovna 

musela odstranit štítky na všech knihách ve svém fondu a musely by se nahradit novou 

verzí čipů. (Andrejčíková, 2005) To by samozřejmě znamenalo veliké finanční a 

časové ztráty. Také by to přineslo další dodatečné pracovní zatížení pracovníků. Při 

nákupu systému si proto musí knihovny ověřit, zda nabízená technologie respektuje 

existující standardy a zda je tedy kompatibilní s výrobky různých dodavatelů.   
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Mezinárodní organizace proto vypracovávají standardy, které by umožnily komunikaci 

mezi RFID technologiemi, a to jak mezi jednotlivými komponenty, tak mezi výrobky 

různých producentů navzájem. 

Hlavními standardy, s nimiž RFID technologie pracují, jsou SIP2, ISO 15693 a 18000-

3.   

- SIP2, neboli Standard Interchange Protocol 2, byl vyvinut společností 3M. Řídí 

komunikaci mezi RFID systémem a automatizovaným knihovnickým 

systémem.  

- ISO 15693 definuje fyzické charakteristiky, přenos vzduchem a komunikační 

protokol.  

- Normy série ISO 18000 specifikují, jak pracuje systém, aby se vyhnul kolizím 

signálů, jak jsou data zapisována na štítky a zda mohou být data chráněna před 

přepsáním. ISO 18000-3 pracuje se štítky komunikujícími na frekvenci 13,56 

MHz. Měl by také zlepšit schopnost číst čipy různých výrobců jednou čtečkou.   

Tyto protokoly již dnes dodržují všichni prodejci RFID technologií. Díky vlastnickým 

a patentovým právům však neexistuje plná kompatibilita mezi systémy jednotlivých 

výrobců.  

Nedostatky SIP2 vedly National Information Standards Organization (NISO) k vývoji 

protokolu, jenž měl podporovat lepší spolupráci. Výsledkem byl Z39.83-2002, the 

National Circulation Interchange Protocol (NCIP), který má zajišťovat komunikaci 

software RFID technologií s automatizovaným knihovnickým systémem. Tento 

standard však dosud není implementován všemi dodavateli RFID technologií pro 

knihovny. Navíc si každý výrobce si přidává své modifikace. Při nákupu si proto musí 

knihovny zjistit, jak dobře prodejci spolupracují s jejich konkrétním knihovnickým 

systémem.  
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I v České republice je nutné stanovit standardy tak, aby se dle nich mohli řídit jak 

distributoři RFID technologií, tak provozovatelé automatizovaných knihovnických 

systémů. Proto byla vytvořena v červnu 2005 pracovní skupina pro RFID, jejímž 

úkolem je vytipovat standardy, které budou u nás upřednostňovány. (Drobíková, 2005) 

Je nutné se například domluvit, jakým způsobem a jakými kódy budou označovány 

knihovny v ČR, aby bylo možno identifikovat štítky jednotlivých knihoven. Nabízí se 

možnost využít zkušenosti získané z podobného systému, zavedeného v ČR na konci 

80. let v souvislosti s čárovými kódy. Vzorem může být také zahraniční model, který 

využívá normy ISO 15511 – Mezinárodní standardní identifikátor pro knihovny a 

příbuzné organizace. Pro standardizaci kódu zemí se většinou používá norma ISO 

3166-1:1997, u nás známá díky používání UNIMARCu.  
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4 Jednotlivé komponenty potřebné při využití RFID v knihovnách 

Knihovnický systém založený na RFID technologii se skládá z několika komponent. 

(Kern, 2004) Knihovna si však nemusí kupovat všechny. Rozhodnutí, které 

komponenty pro knihovnu zakoupit, závisí na tom, pro které služby hodlá knihovna 

RFID technologii využívat, a na její finanční situaci. V prvotní investici musí 

knihovna samozřejmě pořídit RFID štítky, pracovní stanici personálu a kontrolní 

brány. Ostatní komponenty, jako jsou ruční čtečka, samoobslužná jednotka nebo 

automat na vracení knih, lze postupně dokupovat. Tomu napomáhá i skutečnost, že 

jednotlivé komponenty fungují nezávisle na sobě a na hlavním aplikačním software, 

tedy automatizovaném knihovnickém systému. Vzhledem k tomu, že tyto komponenty 

jsou „inteligentní“, není potřebný dodatečný server a lokální síť LAN pro napojení na 

cirkulační systém tak, jak tomu bylo u RFID první generace. (Kern, 2004) Knihovna 

tak může postupně zapojovat do systému nové komponenty, a to bez dalšího použití 

síťové kabeláže.  

RFID zařízení, využívané v knihovnách, by měla splňovat základní kritéria, která jsou 

na ně kladena. Jedná se především o vysokou spolehlivost, kompatibilitu mezi 

různými komponentami a výrobci nebo s dalšími generacemi komponent, a nepotřeba 

dalších bezpečnostních opatření k ochraně fondu.  

Vhodné je rozšíření systému o čtenářské průkazy (karty) s čipem RFID. V tomto 

případě má RFID štítek podobu plastové kreditní karty, přívěsku na klíče, apod. (AC 

Systems, 2004) Takovýto čtenářský průkaz lze využít k identifikaci čtenáře při 

výpůjčkách a vracení, ať už u stanice personálu, nebo formou přístupu 

k samoobslužného výpůjčního systému. Dále umožňují bezkontaktní evidenci při 

vstupu do knihovny, přístup nositele do různých místností, platby u kopírky, přístup 

k internetu apod.  

Všechna dnes dostupná zařízení RFID pro knihovny se vyznačují vysokou rychlostí 

čtení při přenosu důležitých dat z čipu. Přímá dostupnost dat v knihovní jednotce 
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nevyžaduje časově náročné prohledávání záznamů v databázovém servu. Tak je 

zajištěna vysoká rychlost čtení, důležitá zejména pro kontrolní brány a ruční čtečky. 

(Kern, 2004) 

4.1 RFID štítky  

Základem celého systému jsou RFID štítky, které se vlepují do knih nebo na jiná 

média. Štítky pomocí radiových vln automaticky identifikují označenou jednotku a 

přenesou data z čipu do čtečky a do databáze. Každý produkt RFID pak dokáže 

informace uložené na čipech přečíst a použít je k provedení řady úkonů, např. evidenci 

výpůjčky, kontrole materiálů vynášených z knihovny, zajištění správného řazení 

knihovních jednotek na policích či zjištění ztracených a chybějících položek. (LSE 

Integration, 2005) 

Jako papír tenké RFID štítky se skládají z čipu a speciálně upravené antény upevněné 

na samolepce. Čip je na štítek přichycen technologií „flip-chip“, která umožňuje 

dosáhnout nízkoprofilový tvar štítku (bez vypoukliny) a pevnost, která snese pád knihy 

na zem nebo ohýbání brožovaných publikací. (Andrejčíková, 2005) Po vstupu štítku 

do čtecího pole aktivuje signál ze čtečky štítek k přenosu dat. Anténa má za úkol 

zabezpečit co nejvyšší vzdálenost čtení. Data jsou ze štítku do čtečky přenášena 

v reálném čase. 

K jedinečné identifikaci štítků, a tím položek, na nichž jsou štítky připevněny, slouží 

základní identifikační kód (dlouhé číslo, skládající se z 96 číslic). Ten se na štítek 

ukládá už v procesu jeho výroby a je permanentní a neměnný. Identifikuje nejen 

jednotku, ale také výrobce čipu. Přepisovatelné čipy mají navíc v paměti vyhrazené 

místo k uložení dodatkových informací, například katalogizačního záznamu, 

informace potřebné k identifikaci a sledování knihovního fondu, informace o 

poškození knihovní jednotky, signatury apod. Tyto informace mohou být využity ve 

spolupráci s dalšími komponenty, např. třídícím zařízením, které dle signatury může 

třídit vrácené knihy. Velikost zapisovatelné oblasti se liší u jednotlivých výrobců, 
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pohybuje se však v rozmezí 512 byte až 2 KB. (AC Systems, 2004) Celá oblast čipu 

určená k uložení dat může být také na přání uživatele, tedy knihovny, trvale 

zablokována nebo, pokud softwarová aplikace zapisující data do paměti podporuje 

šifrování, mohou být data uložená v této oblasti paměti zašifrována. (Novotný, 2005)  

Čtení i zápis probíhají bezkontaktně. Programování štítků je velmi jednoduché a může 

probíhat přímo v knihovně. Nastane-li potřeba některé údaje na štítku aktualizovat 

nebo upravit, snadno se přepíší. Při změně informace v paměti štítku pak není třeba 

štítek odtrhávat, přelepovat, apod., stačí ho jen z počítače přeprogramovat. (AC 

Systems, 2004) 

Moderní RFID štítky se dají upevnit na všechna média, včetně CD a DVD nosičů, 

videokazet apod., aniž by byla snížena čtecí vzdálenost, nebo narušena bezpečnostní 

funkce. Umožňuje to speciální ploché provedení antén. Štítky se připevňují i na CD a 

DVD.  

Přímo ve štítcích RFID je uložen bezpečnostní status, a proto mohou být využívány 

také k ochraně fondu. Při registraci výpůjčky u stanice personálu nebo u samoobslužné 

jednotky je pak proveden nejen zápis výpůjčky do uživatelského konta čtenáře, ale 

zároveň je deaktivován bezpečnostní systém. Kontrolní brány u východu z knihovny 

kontrolují bezpečnostní status všech pronášených jednotek. Je proto důležitá vysoká 

rychlost čtení uložených dat, které obsahují. Jednotka, která nebyla správně odbavena, 

spustí při průchodu bezpečnostními branami alarm. 

Štítky jsou vyráběny na základě otevřené technologie, která představuje základ normy 

ISO 15693 a 18000-3. To zajišťuje možnost využití štítků různých výrobců v jedné 

knihovně díky tomu, že štítky jsou navzájem kompatibilní.  

Štítky jsou vyráběné tak, aby vydržely po celou dobu životnosti identifikované 

jednotky. (Ward, 2004) Zároveň štítky neškodí životnímu prostředí. K jejich upevnění 

na knihovní jednotku je použito kvalitní lepidlo, které alespoň částečně brání 
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jednoduchému odstranění etikety z povrchu knihy či jiného média. Povrch RFID štítku 

lze potisknout názvem a logem knihovny, či jinými informacemi dle výběru knihovny 

(např. čárovým kódem), a to přímo v knihovně, pomocí speciální tiskárny. To 

umožňuje rychlé, vizuální odlišení knihovních jednotek různých knihoven, nebo 

různých oddělení jedné knihovny.  

4.2 Stanice personálu  

Stanice personálu zvyšuje efektivitu a ergonomii pracoviště. (LSE Integration, 2005) 

Slouží zaměstnancům knihovny jako výpůjční stanice, dále k vracení knihovních 

jednotek, aktivaci a deaktivaci bezpečnostního statusu štítků při výpůjčce, resp. 

vracení, k programování radiofrekvenčních štítků, aktualizaci na nich uložených dat 

apod. Při přechodu na RFID technologii ji lze využít také jako konverzní stanici pro 

převod z čárových kódů na RFID štítky.  

Stanice spolupracuje s běžným počítačovým vybavením knihovny, se skenerem i 

tiskárnou ve výdejovém pultu. Spolupracuje také s automatizovaným knihovnickým 

systémem. Do něj jsou přidány dodatečné funkce, které umožňují počáteční 

naprogramování štítku nebo jeho přepsání, a některé kontrolní funkce. (Erwin, 2005)   

Stanice personálu zpracovává nejen RFID štítky, ale také knihovní jednotky označené 

čárovým kódem a to díky tomu, že je vybavena RFID anténou i čtečkou čárových 

kódů. To umožňuje pracovat s oběma technologiemi najednou, například v době 

přechodu z jedné technologie na druhou, nebo v případě, že knihovna označí RFID 

štítky jen část fondů. Knihovna díky tomu nemusí provádět přechod na novou 

technologii najednou, ale může ji rozložit do etap. V přechodovém období knihovna 

pracuje s oběmi technologiemi současně. V případě, že knihovna využívá k ochraně 

svých fondů bezpečnostních elektromagnetických pásků, může být ve stanici 

personálu umístěno také zařízení na jejich aktivaci a deaktivaci.  
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Anténa na stanici personálu vypadá jako podložka napojená na počítač. Má velmi 

nízký profil, její výška většinou nepřesahuje 1 centimetr. To umožňuje její umístění 

přímo na pracovní ploše, vedle počítače, případně její zapuštění pod či do desky 

pracovní plochy. V každém případě však výrobci dbají na ergonomii prostředí 

pracovní stanice.  

Kontrola knih při vypůjčení i vracení na stanici personálu je obdobná kontrole na 

samoobslužné jednotce, jak bude popsána níže, jen je místo uživatelem prováděna 

zaměstnancem knihovny. Samozřejmostí je zpracování více dokumentů najednou, a to 

stohu až do výšky kolem 25 – 50 cm., dle výrobce a typu jednotlivých zařízení. To 

znamená velkou časovou úsporu a omezení monotónních pohybů zaměstnanců. 

4.3 Ruční čtečka  

Ruční čtečka, neboli digitální ruční knihovní asistent, je praktické, lehké, mobilní 

zařízení s ergonomickým designem. Skládá se hlavně z antény, displeje, baterie a 

mikroprocesoru. Její rozměry jsou menší než u čtečky ve stanici personálu a je 

upravena pro držení v jedné ruce. Čipy dokáže přečíst bez ohledu na místo a orientaci 

předmětu. (LSE Integration, 2005) Její čtecí rozsah je však omezen. Pro využití ruční 

čtečky je významná míra přesnosti sběru dat při mobilním použití.  

Pro využití v  knihovně nabízí několik různých bezdrátových funkcí: 

- zrychluje, ulehčuje a zpřesňuje revizi fondů  

- umožňuje kontrolu stavění fondu na policích a jednoduché a rychlé 

vyhledávání špatně založených dokumentů ve volném výběru nebo ve 

skladech a tím zvyšuje jejich dostupnost  

- vyhledává specifické typy dokumentů či konkrétních knihovních 

jednotek 
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- při zařazování knih zpět do polic vyhledává jejich správnou pozici  

- třídí dokumenty 

- sbírá data do hlavního knihovnického software 

- snímá bezpečnostní status položek v případě alarmu. 

Výhodné je, že ruční čtečka dovede vykonávat až 5 funkcí zároveň. Např. snímat 

informace z dokumentů uložených na policích, vyhledávat mezi nimi požadované 

dokumenty, kontrolovat jejich řazení apod.  

Vyhledávání knihovních dokumentů s použitím ruční čtečky je velmi jednoduché. Z 

databáze knihovnického systému se do paměti ruční čtečky nahraje seznam 

identifikátorů dokumentů, které chceme nalézt. Poté stačí s ruční čtečkou procházet 

kolem polic. V okamžiku, kdy čtečka lokalizuje požadovanou položku, vydá zvukový 

signál. Obdobně se postupuje při zařazování dokumentů do polic.  

Použití RFID ruční čtečky nevyžaduje přímý kontakt s jednotlivými dokumenty, jako 

tomu bylo v případě přenosné čtečky čárového kódu. Pro použití stačí projet ruční 

čtečkou ve vzdálenosti cca 20 cm kolem regálu s uloženými dokumenty. Údaje, 

načtené z dokumentů, se porovnávají buď s celou databází, nebo její částí, která může 

být před započetím revize, kontroly či vyhledávání přímo naimportována do paměti 

ruční čtečky. (Andrejčíková, 2005)  Data se ukládají na externí paměťovou kartu nebo  

do vnitřní paměti čtečky. Její velikost se liší u jednotlivých výrobců, ale většinou je 

dostatečně obsáhlá k provedení revize celého fondu většiny knihoven. Ruční čtečka 

díky tomu „zná“ posloupnost databáze a může tak přímo při revizi upozornit na špatně 

zařazenou položku.  

Některé typy ručních čteček jsou vybaveny otočnou anténou, která usnadňuje čtení 

z vysokých a nízkých polic.  
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Pro jiné využití ruční čtečky si mohou knihovny koupit nebo zadat vytvoření 

speciálních knihovnických programů. (Erwin, 2005)  

4.4 Samoobslužná stanice  

Samoobslužná stanice je RFID zařízení určené přímo uživatelům, tedy čtenářům 

knihovny. Zde si mohou zaevidovat nebo prodloužit své výpůjčky samostatně, bez 

nutnosti čekat na obsloužení zaměstnanci. Ti se mohou věnovat jiným, odbornějším 

činnostem. Někteří čtenáři také ocení soukromí, které jim toto zařízení poskytuje. 

(Ward, 2004) 

Proces práce se samoobslužnou jednotkou začíná identifikací čtenáře. Ta může 

proběhnout prostřednictvím identifikační karty RFID, standardního průkazu s čárovým 

kódem, magnetické identifikační karty nebo zadáním PIN kódu. (Erwin, 2005) Po 

ověření identity a otevření příslušného uživatelského konta může čtenář pokládat na 

čtecí plochu, umístěnou v přední části samoobslužné stanice, vybrané dokumenty 

(knihy, periodika, CD, DVD, videopásky, atd.). Snímací zařízení, které je v této 

samoobslužné jednotce zabudované, přečte všechny údaje z čipů, spojí se 

s automatizovaným knihovnickým systémem, konkrétně s výpůjčním modulem a při 

splnění všech podmínek, nastavených v konfiguraci tohoto systému, jsou dokumenty 

zaevidovány jako výpůjčka na konto uživatele. (Erwin, 2005) Zároveň s evidencí 

výpůjčky se změní bezpečnostní status čipu, a to ze stavu „volný“, tedy chráněný, na 

stav „vypůjčený“ („tichý“), při kterém je možno přenést dokument přes kontrolní 

bezpečnostní bránu u východu bez alarmu. Stanice takto zpracovává několik 

dokumentů uložených do stohu najednou. Obdobně jako u stanice personálu záleží 

konkrétní počet dokumentů na jejich tloušťce, tedy kolik se jich vejde do sloupce o 

výšce přibližně 30 cm (přibližný rozsah čtečky). Na závěr vytiskne stanice vestavěnou 

tiskárnou potvrzení pro uživatele se seznamem vypůjčených dokumentů a s datem 

jejich předpokládaného vracení. (LSE Integration, 2005) Nemá-li uživatel oprávnění 

k vypůjčení nebo je-li nutné sdělit další informace, například dlužné poplatky nebo 
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zadržované materiály, na displeji se objeví příslušné hlášení, které čtenáře odkáže na 

zaměstnance u výpůjčního pultu. (LSE Integration, 2005) To vše v několika vteřinách.  

Stanice může být upravena také k možnosti práce s jinými technologiemi. Díky 

zabudované čtečce čárového kódu může zpracovávat i položky, které nejsou označeny 

RFID štítky, ale čárovým kódem. Tyto položky však musejí být pod čtečku přikládány 

jednotlivě. Zabezpečení knihovních jednotek proti odcizení lze na samoobslužné 

stanici provádět také pomocí elektromagnetických pásků. Zařízení k jejich aktivaci a 

deaktivaci může být do stanice zabudováno na přání knihovny. 

Práce se samoobslužnou stanicí je velmi jednoduchá a intuitivní, její ovládání je 

navrženo tak, aby bylo snadné a stanici tak mohli využívat všichni uživatelé, včetně 

dětí a starších osob. Uživatelé ho zvládnou už při prvním použití. Mnoho výrobců 

poskytuje samoobslužné stanice ovládané dotykovou obrazovkou. Komunikace 

s uživatelem probíhá prostřednictvím interaktivního, snadno srozumitelného dialogu 

vzkazů a reakcí podporovaných obrázky a animacemi. (AC Systems, 2004) Snadno 

pochopitelné pokyny vedou čtenáře každým krokem postupu. Samoobslužné stanice 

prodávané na českém trhu nabízejí několik volitelných jazykových mutací, 

samozřejmě včetně češtiny, které si volí uživatelé dle svých potřeb a znalostí.   

Systém umožňuje knihovnám upravovat rozložení komunikačních dialogů a obrázků, 

včetně umístění názvu a loga knihovny. (AC Systems, 2004) Díky tomu, že 

samoobslužná stanice komunikuje se serverem knihovny prostřednictvím lokální sítě 

knihovny, může být tato nastavována i prostřednictvím vzdáleného přístupu přes LAN, 

z kteréhokoli počítače v knihovně zapojeného do sítě nebo přes internet. Zpětně 

poskytuje stanice serveru širokou škálu diagnostických nástrojů a informací o svém 

aktuálním stavu. 

Samoobslužné stanice je možné využívat také k samoobslužnému vracení dokumentů 

čtenářem. Tato funkce je volitelná. Většina knihoven však ve snaze předejít vytváření 

front upřednostňuje použití jen jedné funkce. (Erwin, 2005) V případě, že je funkce 
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vracení dokumentů knihovnou využívána, je její průběh ještě jednodušší než průběh 

vypůjčení. Uživatel umístí vracené položky pod čtecí zařízení, to zkontroluje data na 

RFID štítcích s databází a zaznamená je na čtenářův účet jako vrácené. Bezpečnostní 

status je opět aktivován a vestavěná tiskárna vytiskne stvrzenku. V případě potřeby 

také informuje uživatele o dlužných poplatcích.  

Výrobci nabízejí samoobslužné stanice buď v podobě jednotlivých komponent, které si 

knihovna sestaví, nebo jako celý systém, již integrovaný do nábytku. Jde o kompaktní 

jednotky, které lze přizpůsobit potřebám a přáním knihoven, např. jejich nábytkovému 

vybavení apod.  

Samoobslužná stanice může pracovat i v případě výpadku knihovnického systému. 

Nová data si přechodně uloží do paměti na svůj disk a po obnovení funkce hlavního 

knihovnického systému je do něj dodatečně nahraje.  

4.5 Kontrolní brány  

Hlavní funkcí kontrolních bran je zachycení neautorizovaných výpůjček. Byly 

navrženy k detekci a čtení údajů z RFID štítků přenášených přes dveře.  Sloužit však 

mohou také ke kontrole přístupu do prostor knihovny.  Po zachycení signálu štítku 

poskytne brána číslo knihovní jednotky, dle kterého se identifikují přenášené knihy. 

(Erwin, 2005) Brány identifikují čipy s aktivovaným i deaktivovaným bezpečnostním 

statusem. Lze tak zjistit, které dokumenty byly odcizeny. Samozřejmostí je detekce 

několika čipů najednou.  

Design kontrolních brán je podobný senzorovým kontrolním branám, které jsou 

užívané v obchodech k zamezení krádeží. Skládají se ze dvou, tří nebo více navzájem 

paralelně umístěných antén a z krytu elektroniky čtecího zařízení. Nepotřebují žádný 

aplikační server. Jejich vzhled se dá popsat jako úhledný, uživatelsky příjemný. Jejich 

výška se pohybuje kolem 1,6 m, šířka kolem 60 cm a hloubka konstrukce je přibližně 

1,5 cm. Dodávají se v různých barvách, většinou neutrálních (šedá, černá, bílá). 
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Knihovna si tak může vybrat variantu, která se nejlépe hodí do jejího prostředí a 

působí co nejméně rušivým dojmem. Z materiálů se nejčastěji využívá anténní panel 

z plexiskla s držákem z hliníku, kryt elektronické části je nejčastěji plastový. 

Vyloučeny však nejsou ani další materiály. 

Brány jsou umístěné u východu z knihovny. Šířka průchodu mezi jednotlivými 

anténami se pohybuje mezi 90 a 120 cm u dvou antén a mezi 180 a 220 cm u tří antén. 

Jsou možné i jiné konfigurace, závisí jen na dispozičním řešení konkrétní knihovny. 

Průchody musí být dostatečně široké, aby jimi mohla bez problémů projít osoba 

s omezenou pohyblivostí, používající zdravotnické hole nebo osoba na invalidním 

vozíku.  

Je-li přes detektor přenášen aktivní štítek, kontrolní brána spustí zvukový, případně 

světelný alarm. Doplňkový hlasový alarm pak může uživateli přehrát předem 

nastavené sdělení. Kontrolní brány lze napojit i na další bezpečnostní systémy. 

Například turnikety, které se při spuštění alarmu uzavřou. Případně může být alarm 

propojen s možností uzavření vstupních dveří. Zde se však musí dát pozor, aby systém 

nebyl v rozporu s požárními únikovými směrnicemi a nebránil v přístupu k únikovým 

cestám. Na kontrolní brány lze připojit také digitální kamerový systém. Ten v případě 

alarmu může zaznamenat dobu 10 sekund před a 10 sekund po spuštění alarmu (čas 

může být nastaven dle požadavků knihovny).  

V případě poruch nebo výpadků automatizovaného knihovnického systému nedochází 

k přerušení funkce kontrolních brán, neboť ty jsou na tomto systému nezávislé. 

Kontrolní brány mohou mít integrované také počítadlo průchodů. (Novotný, 2005) 

Získané údaje mohou být dále použity ve statistické analýze nebo v programech 

loajality, které by knihovna pořádala.  
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4.6 Automat na vracení knih, třídící zařízení 

Mnoho knihoven upřednostňuje, ve snaze o prevenci vytváření front, oddělenou stanici 

pro vracení knih.  

Automat na vracení knih může být umístěn nejen ve vnitřních prostorách knihovny, 

ale například také ve vnější zdi budovy knihovny. Automat se dokonce nemusí 

nacházet v blízkosti knihovny, ale může být umístěn kdekoli ve městě, například na 

vlakových nádražích, v obchodních centrech apod. To přibližuje knihovnu jejím 

uživatelům a rozšiřuje její služby o možnost vracení knih i mimo otevírací hodiny 

knihovny, po dobu 24 hodin denně. Kvůli možnosti umístění zařízení na venkovní zeď 

je důležité, aby jeho konstrukce byla odolná proti počasí. 

Proces vracení knih prostřednictvím automatu je velmi jednoduchý. Uživatel vloží 

dokumenty do příslušného prostoru, ve kterém se nachází čtecí pole RFID čtečky. Ta 

jednotlivé položky identifikuje, odepíše je z uživatelského konta čtenáře a znovu 

aktivuje bezpečnostní funkci čipu. (Erwin, 2005) Zároveň je automaticky aktualizován 

katalog. Následně se otevře prostor, kterým dokumenty propadnou buď do 

připraveného speciálního sběrného kontejneru s pohyblivým dnem, nebo na dopravní 

zařízení, které jej přesune na třídící linku. Nakonec zařízení vydá uživateli potvrzení o 

vrácení dokumentů. 

Díky třídícímu zařízení s vhodným převodním zařízením mohou být knihy předem 

automaticky roztříděny do několika sběrných košů dle kriterií zadaných knihovnou 

(např. dle jednotlivých poboček knihovny, roztřídění volného výběru a knih ze skladu, 

rezervací apod.). Počet třídících jednotek, zapojených v lince za automatem na vracení 

knih, závisí na množství lokací, které mají být při vracení rozlišovány. (Andrejčíková, 

2005) Významná je také rozloha prostorů určených k umístění třídícího zařízení. To 

totiž vyžaduje dostatečný prostor. RFID štítky nesou informaci, která automaticky 

určuje třídící lince, jak má být materiál roztříděn. Každá třídící jednotka je schopná 

rozlišovat dvě polohy a závěrečná třídící jednotka až tři polohy. Jako řídící jednotka 
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třídícího zařízení, nebo série těchto zařízení, slouží automat pro vracení knih. Na jednu 

třídící linku přitom může být napojeno více automatů na vracení knih, které jsou 

vzájemně propojeny dopravníkem. (Andrejčíková, 2005) 

4.7 Konverzní stanice 

Konverzní stanice slouží v době přechodu knihovny z původních identifikačních 

systémů, například z technologie čárových kódů, na identifikační systém, pracující na 

principu RFID technologie. Stanice umožňuje rychlý a snadný převod informací 

z etiket opatřených čárovým kódem na RFID štítky. Vysokokapacitní konverzní 

stanice umožňují konverzi až 800 dokumentů za hodinu. 

Skládá se z optického snímače čárových kódů, osobního počítače, antény, která může 

být umístěna vedle počítače nebo zapuštěna do pracovní desky a zařízení na 

programování a tisk RFID štítků. Pro snadnou a rychlou práci je často vybavena 

dotykovou obrazovkou. Umožňuje programování nových štítků, které automaticky a 

rychle vydává, nebo změnu dat na již používaných štítcích. Celá konverzní stanice 

může být namontována na knihovnický vozík, se kterým se dá projet uličkami mezi 

policemi. Díky tomu není třeba přenášet všechny knihovnické jednotky k pevné 

pracovní stanici, ale naopak lze s konverzní stanici přijet až k fondům. To šetří čas a 

práci zaměstnanců.  

Konverzní stanice používá stejný hardware, jako stanice personálu. Rozdíl je 

v software, který se liší v závislosti na jednotlivých producentech řešení RFID. 

(Andrejčíková, 2005) Stanice je schopna spolupracovat s jakýmkoli automatizovaným 

knihovnickým systémem. Pro dosažení maximální flexibility a produktivity pracuje 

konverzní stanice v offline režimu.  (LSE Integration, 2005)  

Protože pořizovací cena konverzní stanice je dosti vysoká, a stanice je potřebná jen po 

omezenou dobu, do dokončení konverze fondu, nebylo by pro knihovny výhodné si 
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konverzní stanici kupovat. Většina dodavatelů proto nabízí možnosti si konverzní 

stanici na dobu konverze pouze zapůjčit.  

4.8 Další zařízení 

Výše uvedená zařízení mohou být případně doplněna dalšími komponenty, dle potřeb 

a možností konkrétních knihoven. Jedná se například o automaty, umožňující platby za 

nejrůznější služby, jako je kopírování, rezervační poplatky, upomínky apod. Platby 

mohou probíhat formou odečítání kreditu, uloženého na RFID čtenářském průkazu.  

Dalším zařízením může být speciální tiskárna, která umožňuje potištění RFID štítku 

zvolenými informacemi, například názvem a logem knihovny, názvem pobočky, 

čárovým kódem atd.  
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5 Výhody a nevýhody RFID technologie  

RFID technologie je používána už téměř šedesát let a její jádro je ustálené a 

spolehlivé, technologie sama se však stále vyvíjí, vyzrává a zlepšuje. Často je líčena 

jako ideální a předpovídá se jí nadějná budoucnost. (Chytré, 2005) Ale ačkoli zde jsou 

nesporné výhody, a zvláště marketingoví zástupci dodavatelů RFID systémů ji často 

líčí jako dokonalé řešení pro logistiku a bezpečnostní zabezpečení fondů, má i tato 

pokročilá technologie svá omezení. Pro některé problémy nemusí být nejvhodnějším 

řešením.  

Jako u každé nové technologie bude třeba s obsáhlejšími závěry počkat, až bude 

zavedena do většího počtu knihoven. Až s ní tyto knihovny získají dostatečné 

zkušenosti, pak teprve si uvědomíme její skutečné výhody a nevýhody. Téměř všechny 

aspekty RFID v knihovnách vyžadují další výzkum, zda jsou potenciální výhodou 

nebo nevýhodou. 

Vedoucí pracovníci knihoven musí pečlivě zvážit klady a zápory technologie RFID, a 

posoudit, zda je pro jejich konkrétní knihovnu vhodná.  

V literatuře se nejčastěji setkáváme s následujícími klady a zápory RFID technologie. 

5.1 Výhody RFID  

Technologie RFID může zlepšit kvalitu poskytovaných výpůjčních služeb, a to jak ve 

fázi půjčování, tak vracení knihovních jednotek. Využití technologie RFID se projeví 

hlavně v úspoře času a pracovních sil, v přehlednosti uspořádání fondu v knihovně a 

zejména ve zvýšení komfortu uživatelů.  
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5.1.1 Úspora času 

Časová úspora je dosažena především díky tomu, že čtečky čtou mnohonásobné 

položky simultánně, bez nutnosti přímé viditelnosti a v jakékoli prostorové orientaci 

dokumentu. Při výpůjčce proto knihovník nebo uživatel nemusí prostorově rovnat 

každý, RFID štítkem označený, dokument vzhledem ke čtečce, jako tomu bylo u 

čteček čárových kódů. Není také třeba činit rozdíl mezi jednotlivými dokumenty, 

RFID se používá bezpečně se všemi typy knihovnických jednotek. To ve výsledku 

znamená rychlejší kontrolu.  

Zavedení nových zařízení, ať už samoobslužných stanic nebo automatů na vracení 

knih, která umožňují dosažení vysokého stupně zákaznické samoobsluhy, vede 

k odstranění tvoření front, snížení čekací doby a možnost vrátit dokumenty bez ohledu 

na běžnou pracovní dobu knihovny. To dále zvyšuje spokojenost uživatelů.  

5.1.2 Úspora pracovních sil 

Využívání samoobslužných stanic a automatů na vracení knih také redukuje potřebu 

zásahu personálu. Díky vyšší pracovní efektivitě mohou knihovny přemístit 

pracovníky od výpůjček do skladů nebo služeb. Navíc díky stvrzenkám, které obě tato 

zařízení vydávají, mohou být omezeny potíže s pokutami. 

5.1.3 Zlepšení oběhu knihovnických jednotek 

Další výhodou je zlepšení výkonnosti oběhu a přehlednost uspořádání knihovny, 

rychlejší a přesnější vracení knih na police. S využitím automatické třídící linky jsou 

vracené knihy předem roztříděny do skupin, například dle poboček, jednotlivých 

lokací apod., záleží na nastavení konkrétní knihovny. Výrazně se tak omezí čas a práce 

zahrnutá do hrubého třídění vracených dokumentů. Pomocí ruční čtečky je pak snadno 

a rychle nalezeno přesné místo, kam kniha patří. Vracení knihovních jednotek do 

volného výběru a oběhu probíhá rychleji a pravidelněji a ty jsou proto dříve k dispozici 
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pro další vypůjčení. Obzvláště u žádaných titulů nebo novinek je jejich rychlé vracení 

do polic důležité. Sníží se také problémy s nenalezením položek, které katalog uvádí, 

že by měly být k dispozici na policích. To vše zvyšuje spokojenost uživatelů.  

S pomocí ruční čtečky se také provádí kontrola uložení knih na policích. Čtečka 

pípnutím označí špatně založené knihy a poté ukáže oblast na polici, do které má být 

kniha vrácena. (Smart, Schaper, 2004)  

5.1.4 Zjednodušení revize 

Provádění revize fondu je s využitím RFID technologie, konkrétně ruční čtečky, 

mnohem rychlejší a tedy i levnější. To ocení především knihovny s malým počtem 

zaměstnanců a s větším fondem. Schopnost provádět revizi bez nutnosti vyndání 

jediné knihy z police je tím, co skutečně odlišuje RFID od předchozích technologií 

jako jsou čárové kódy. (Mehta, 2004) Pro zaměstnance tak inventura znamená 

mnohem menší pracovní zatížení. Může proto být prováděna v mnohem kratších 

intervalech. Díky tomu jsou častěji zjištěny chybějící knihy, nebo naopak objeveny 

knihy špatně založené, vedené jako ztracené nebo chybějící.  

Častější revize a kontrola polic vnáší řád do knihovny. Katalogy a databáze jsou 

přesné a aktuální, což čtenáři jistě ocení. Zlepšení revize může také zlepšit vývoj 

fondů, jelikož sebraná data lze využít ke generování statistik, elektronických zpráv 

apod. 

5.1.5 Bezpečnostní funkce 

Použití RFID technologie zlepšuje bezpečnostní funkce knihovny, a to díky 

bezpečnostnímu statusu zabudovanému do čipů ve štítcích, spolu s využitím 

bezpečnostních bran. RFID systémy mohou ověřit u automatizovaného knihovnického 

systému, které knihy opouštějí knihovnu. (Smart, 2005) Dokumenty jsou chráněny 

před zcizením a neoprávněným vynesením z prostor knihovny. V případě, že jsou 
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údaje o daném exempláři obsaženy přímo v čipu, je možná přesná identifikace i bez 

přímého napojení na databázi. RFID tak v sobě integruje identifikační i bezpečnostní 

složku zároveň. (Ward, 2004)   

5.1.6 Snížení nákladů 

RFID technologie má vysokou pořizovací cenu, ale po zavedení do provozu přináší 

finanční úspory. Ty se projeví například snížením materiálních nákladů a 

zredukováním manipulace s knihovním materiálem. Namísto dvou, nebo i tří štítků, 

které se do knih vlepují při využívání technologie čárových kódů v kombinaci 

s elektromagnetickou ochranou proti zcizení, stačí do knihy vlepit jeden RFID štítek. 

Jeho životnost je výrobci garantována po celou dobu životnosti knihy.  

5.1.7 Bezpečnost zaměstnanců 

Pracovníci knihovny, obzvláště ve výpůjčním oddělení, provádějí během kontroly 

položek při půjčování a vracení mnoho stejných, opakovaných a únavných pohybů. 

Jedná se především o uchopení, zvednutí a přitáhnutí dokumentů. To může při 

dlouhodobém opakování vést ke vzniku svalových či kloubních poranění, jejichž léčba 

je dlouhodobá a nákladná. Knihovna musí řešit nepřítomnost zraněných pracovníků, 

v době jejich pracovní neschopnosti, přesčasy ostatních zaměstnanců, nebo zajištěním 

krátkodobé náhrady pracovníka. To znamená zvýšené finanční náklady knihovny. 

RFID má podstatně snížit počet rizikových pohybů. (Smart, Schaper, 2004) Dosáhne 

toho prostřednictvím simultánního čtení více položek najednou, snížením počtu 

výpůjček u výpůjčního pultu díky zavedení samoobslužné jednotky a využíváním 

systémů automatického třídění a přesunu knihovních jednotek.  

V souvislosti s vystavením magnetickému poli, produkovanému RFID zařízeními 

k indukci specifické odezvy čipu, nemusí mít zaměstnanci ani uživatelé knihoven 

obavy z nebezpečí vzniku zdravotních problémů. Všechny komponenty technologie 

RFID jakéhokoli výrobce musí splňovat zdravotní a bezpečnostní normy stanovené 
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pro trhy, na kterých jsou prodávány. Např. produkty prodávané v Evropě jsou 

navrženy tak, aby splňovaly evropskou normu EN50364, omezující vystavení lidí 

účinkům elektromagnetického pole. Norma EN50364 byla vydána v říjnu 2001 a je 

nejpřísnější normou týkající se vystavení osob účinkům elektromagnetického pole na 

světě. Tato evropská norma je založená na pokynech Mezinárodní komise k ochraně 

před neionizujícím zářením a uvádí postupy měření, zkušební metody a limity 

elektromagnetického pole a proudu indukovaného v těle.  (Novotný, 2005)  

Různé zdravotní agentury zkoumaly výsledky v současnosti dostupných výzkumů a 

studií vystavení radiofrekvenčním zařízením ve frekvenčním pásmu, na kterém RFID 

knihovnické systémy pracují. Na jejich základě nezjistily žádná zdravotní rizika 

z vystavení radiofrekvenčnímu záření pod limity směrnic. Stejné agentury však 

zároveň souhlasí, že je potřeba dalšího adresného výzkumu.  

5.1.8 Nezávislost na automatizovaném knihovnickém systému 

Systémy RFID pro knihovny spolupracují s jakýmkoli automatizovaným 

knihovnickým systémem. Nejsou na něm ale zcela závislé. V případě výpadku 

automatizovaného knihovnického systému jednotlivá RFID zařízení dále pracují. 

Zaznamenávají provedené transakce v offline režimu a při první možné příležitosti je 

automatizovanému knihovnickému systému předají.  

5.1.9 Výhody pro uživatele 

Zavedení RFID technologie může zlepšit obraz knihovny v očích veřejnosti. Knihovna 

se prezentuje jako moderní instituce, sledující současné trendy a snažící se zlepšovat 

své služby uživatelům. Zvláště mladá generace ocení novou technologii, která jim 

přinese větší samostatnost. Možnost umístit položky na desku a sledovat, jak se tituly 

objevují na obrazovce, dotknout se obrazovky a opustit knihovnu jim připadá 

zajímavá, pohodlná a moderní.  
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Zvýšená efektivita práce, a s ní spojené úspory pracovních sil, knihovně umožní 

například rozšířit otevírací dobu pro uživatele, otevřít nové pobočky bez nutnosti 

přijímání nových pracovníků k výpůjčkám, zkvalitnit nabízené služby nebo zřídit 

služby nové. Díky zavedení samoobslužných stanic stačí být k dispozici čtenářům u 

výpůjčního pultu a k řešení problémů a nestandardních situací méně zaměstnanců. 

Ostatní se mohou věnovat podpoře uživatelů v jiných aktivitách a zlepšení interakce 

s uživateli. Automaty na vracení knih navíc umožní uživatelům vracet knihy i mimo 

otevírací dobu knihovny.  

5.2 Nevýhody RFID 

5.2.1 Cena 

Jednou z hlavních nevýhod, která v současné době brání výraznějšímu rozšíření RFID 

technologie v knihovnách, je její cena. RFID technologie, zvláště počáteční investice 

k jejímu pořízení, je stále poměrně drahá, a to nejen pro české, ale i zahraniční 

knihovny. Není však nutné pořizovat celou technologií najednou. Je možné začít 

s menším rozpočtem, koupit jen nejdůležitější zařízení, zpočátku provádět výpůjčky 

jen u pultu  nebo v první fázi označit jen knihy. Další komponenty může knihovna 

dodávat v dalších fázích v budoucnosti, dle možností svého rozpočtu.  

Ceny za knihovnické štítky se dnes pohybují kolem 25 Kč (0,4 až 0,7 USD/0,3 Euro) 

za běžný knihovní štítek a do 40 Kč (0,99 až 1,5 USD/1,5 Euro) za speciální štítek na 

média. Tato cena už začíná být přijatelná. Je k ní ale třeba připočíst ještě 19% DPH. 

Ceny se liší podle objednaného množství štítků. Cena štítků stále klesá, a to díky jejich 

zavedení do maloobchodního a vládního sektoru. S větší kapacitou výroby a vyšší 

poptávkou se ceny snižují. Jak rapidně a jak rychle se sníží, zatím nelze předpovědět. 

Knihovnické štítky však nezlevní tak rychle, jako ty užívané v maloobchodní a 

logistické oblasti, které nemusí být programovatelné,  pracují na jiné frekvenci a jsou 

určené pro použití na skupinové úrovni.  
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K ceně je třeba přičíst také náklady na úpravu štítků pro danou knihovnu – např. potisk 

logem, čárovým kódem apod. (Smart, Schaper, 2004)  

Také hardwarové vybavení pro technologii RFID je poměrně drahé. Cenově se 

vyrovná zařízením využívaným k elektromagnetické ochraně dokumentů. Pohybuje se 

v řádech tisíců až desetitisíců amerických dolarů. Někteří prodejci navíc vyžadují 

dodatečný nákup počítačového serveru, nebo speciálního software. Dále musí být 

k nákladům na pořízení a provozování RFID technologie započítány náklady na 

průběžnou údržbu hardwaru a ceny za konverzi (náklady na čas zaměstnanců, 

brigádníků). 

5.2.2 Návrat investic 

Zatím neexistuje publikovaná studie prezentující měřitelné důkazy o tom, že RFID 

přináší větší zisky než náklady. (Smart, Schaper, 2004) To je částečně způsobeno také 

dosud docela nízkým počtem knihoven, které již mají RFID technologii 

implementovánu a poměrně krátkou dobou existujících implementací. 

Získání přehledu o návratnosti investic je ztíženo také existencí těžko postižitelných 

faktorů, které by měly být vzaty v úvahu. Pomoci může výpočet ukazatele návratnosti 

investovaných nákladů. Ten je definován jako cena nutná k vynaložení, aby byl 

dosažen zisk. (Smart, Schaper, 2004) Problém je v tom, jak kvantifikovat hodnotu 

určitých přínosů RFID technologie. Některé změny se totiž jen těžko vyčíslují, 

například počet uživatelů, kteří odstoupili od úmyslu něco si vypůjčit, když nemohli 

danou položku najít na polici, nebo kteří se neinformovali u knihovníka, když byla 

dlouhá řada. Ukazatel návratnosti investic pro systémy RFID v knihovnách je 

vypočítán odečtením nákladů zavedení systému RFID od úspor způsobených 

zavedením RFID a následným změřením, jak dlouho investici trvá, než se sama 

zaplatí. (Novotný, 2005) Při výpočtu návratnosti investic je třeba brát ohled také na to, 

že každá knihovna je jedinečná. Liší se počtem zaměstnanců, půdorysem knihovny a 
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počtem nutných stavebních úprav, procesy oběhu knihovních jednotek, mírou růstu 

výpůjček, „problematickými místy“ apod.  

Do výpočtu návratnosti investic by měly být započítány tyto údaje:  

Náklady při nákupu RFID:  

- adaptace budovy nebo výpůjční přepážky (někdy není nutná) 

- licence SIP (pouze pro samoobslužné jednotky)  

- náklady na smlouvu o servisu nebo údržbě 

- náklady na čas a mzdy zaměstnanců při konverzi knihovního fondu 

- náklady na školení zaměstnanců. 

Náklady vznikající při provozu RFID:  

- dodatečný nákup čipů do dokumentů 

- náklady na školení nových pracovníků a brigádníků  

- průběžné náklady na údržbu zařízení. 

Úspory dosažené využíváním RFID:  

- větší pracovní efektivita zaměstnanců 

- snížení nákladů na náhradu ztracených knihovních jednotek 

- omezení náhrad zaměstnancům za zranění způsobená opakovanými pohyby. 



 59 

Je obtížné podat reprezentativní odhad potřebných financí na pořízení technologie 

RFID, protože požadavky se podstatně liší u každé knihovny. Dle společnosti 3M však 

většina knihoven odepíše svůj prvotní nákup systému RFID za 5-7 let, někdy i za 2-3 

roky.  

5.2.3 Nedostatky bezpečnostní funkce a trvanlivosti štítků 

RFID štítky sice obsahují bezpečnostní status, který má chránit dokumenty před 

zcizením, tento však lze několika způsoby obejít.  

RFID štítky jsou obvykle umístěny na zadní vnitřní části obalu knihy. (Smart, 2005) 

Díky svým rozměrům a způsobu upevnění do knihovnických materiálů jsou štítky pro 

uživatele viditelné. To je činí zranitelnými a vystavuje je nebezpečí zničení vandaly, 

zakrytí nebo odstranění při pokusech o zcizení dokumentu. Tento problém se poněkud 

zmírní, jsou-li štítky upraveny tak, aby díky potisku více splývaly s obaly knih a byly 

tak méně nápadné. Zcela skrýt je ale nelze.  

Zabezpečení proti RFID selhává, a je nejméně účinné, u položek, které jsou zcizovány 

nejčastěji, tedy CD a DVD. Kovový obsah v těchto materiálech má rušivý účinek na 

štítky a malý rozměr středových štítků, používaných k označení optických disků, 

omezuje vzdálenost, na kterou se dají přečíst. (Novotný, 2005) I když zdvojené 

umístění čipů (na disk a na jeho obal) může zesílit signál na CD nebo DVD, podle 

zkušeností společnosti 3M se mohou čipy vzájemně vyrušit při zpracování nebo 

pokusu o detekci více položek. 

Dalším bezpečnostním rizikem spojeným s RFID štítky je blokování frekvencí. Štítky 

mohou být blokovány například jejich zabalením do domácí hliníkové fólie (alobalu). 

Na trhu se také začínají objevovat komerční „blokátory“. Vznikají sice opatření proti 

jejich používání, knihovna se tak však může dostat do kolotoče neustálého zlepšování 

hardwaru, aby se vyrovnala vývoji silnějších a výkonnějších blokovacích systémů. 

(Smart, 2005) Proto někteří výrobci, například 3M považují bezpečnostní efektivitu 
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systému RFID za menší než například efektivitu elektromagnetických detekčních 

systémů. (Novotný, 2005) Technologii RFID doporučují pro zvýšení produktivity, 

výhoda bezpečnosti je pro ně až sekundární a neočekávají od ní optimální úroveň 

zabezpečení. Pokud je zabezpečení nejvyšší prioritou knihovny, doporučují využívat 

jiné bezpečnostní systémy.  

Zaznívají také obavy z neoprávněného přepisování čipů u R/W identifikačních štítků.  

I přes tvrzení dodavatelů, že štítky jsou trvanlivé a je na ně poskytována doživotní 

záruka, někteří autoři uvádějí, že štítky jsou náchylné k opotřebení a trhání. (Smart, 

Schaper, 2004) 

5.2.4 Citlivost čteček 

Citlivost čteček není vždy dokonalá. Systémy RFID proto někdy mohou poskytovat 

nejistou kvalitu výkonu. Přesnost klesá s rostoucím počtem jednotek, které mají být 

přečteny. Toto zhoršení se nemusí projevit, pokud jsou ve čtecím poli jeden nebo dva 

štítky. Ale pokud se do čtecího pole umístí 5 a více štítků, klesá značně detekční 

schopnost, až na 70%. (Smart, Schaper, 2004) 

Navíc v situaci, kdy se štítky nacházejí v těsné blízkosti, mohou být navzájem překryty 

a může nastat neúmyslná blokace štítků. V tomto případě rovněž nedojde k jejich 

správnému přečtení. S tímto jevem se setkáme zejména u tenkých materiálů nebo jsou-

li štítky umístěny v každé knihovní jednotce na stejné pozici. Někteří dodavatelé řeší 

tento problém tak, že software, využívaný k programování štítků zároveň podává 

prostřednictvím vizuální šablony informaci, na které místo knihy má být štítek 

umístěn, aby se neopakovalo jedno umístění. Střídají se například 3, nad sebou 

umístěné pozice.  
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5.2.5 Jednota standardů 

Pro bezproblémové používání technologie RFID, zvláště v případě, že knihovna 

využívá služeb více dodavatelů, je nezbytné, aby byla přijata a dodržována řada 

standardů a komunikačních protokolů. Zatím však zůstávají některé podstatné otázky 

spolupráce nedořešené a dochází k případům, kdy výrobci uplatňují vlastní, patentem 

chráněné, modifikace. To přidává knihovníkům práci s ověřováním kompatibility 

komponent jednotlivých dodavatelů.  

Knihovníci také musí ověřovat, jak dobře spolupracuje daný výrobce s konkrétním 

knihovnickým systémem využívaným knihovnou. (Smart, Schaper, 2004)  

5.2.6 Prostorové nároky 

Zavedení technologie RFID s sebou nese určité prostorové nároky. Může znamenat 

potřebu renovace veřejných prostor a další náklady. Zvláště systém automatického 

vracení a třídění knih je prostorově náročný a často vyžaduje stavební úpravy. Nutné je 

také zajištění vhodných zdrojů energie pro tato zařízení.  

5.2.7 Soukromí 

Ochrana osobních údajů je problematika, která stále nabývá na významu. V souvislosti 

s technologií RFID existují závažné otázky týkající se ohrožení soukromí uživatelů. 

Kritici této technologie prohlašují, že bezpečnostní nedostatky umožní neoprávněné 

zjišťování uživatelských zvyklostí, například co kdo kupuje, čte, apod. Dalším rizikem 

je sledování pohybu osob na základě lokace RFID štítků, které mají u sebe.  

Odpůrci RFID technologie se obávají především jejího využití v maloobchodě. Jako 

kritický aspekt vnímají fakt, že RFID čipy mohou být dočasné nebo stálé a svými 

rozměry pro zákazníka neviditelné. (Strickland, 2004) Neoprávněné čtení čipů navíc 

nelze nijak zjistit. Nesouhlasí proto s jejím  nasazováním na spotřební zboží a do 
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knihoven, a to až do doby, než budou k dispozici deaktivátory čipů. (Andrejčíková, 

2005) To je však pro knihovny nesplnitelné. Knihovníci kladou na štítky využívané 

v knihovnách jiné nároky, než komerční provozovatelé. Obchodníci využívají štítek 

pouze do okamžiku prodeje, a pak je pro ně nepotřebný, a mohou ho proto vymazat 

nebo zničit. Stačí jim štítky nepřepisovatelé a méně trvanlivé. V knihovnickém využití 

však musí být štítky trvalé, neodstranitelné. Musí přečkat častou manipulací s knihou i 

častou změnu údajů na čipu. Někdy i po desetiletí nebo dvě. Deaktivace štítku 

zanechává knihovnu ve stejné pozici, jako stržení čárového kódu. (Schuyler, 2004) 

V souvislosti s použitím RFID štítků v knihovnách je nejčastěji zmiňováno riziko 

ohrožení soukromí prostřednictvím spojování osobních informací s konkrétními 

knihovnickými materiály. Osobní soukromí může být porušeno zejména, pokud čipy 

ponesou určité informace, například bibliografický záznam dokumentu, informace o 

uživatelích apod. 

Toto riziko se výrazně omezí, nebudou-li štítky tyto informace obsahovat. 

Neoprávněné osoby pak nezískají víc než identifikační číslo knihovní jednotky. Pro 

její určení by bylo nutné nejen neoprávněné čtení štítků, ale také neoprávněný přístup 

do automatizovaného knihovnického systému. Většina knihovnických databází je ale 

proti tomuto zabezpečená a přístup k databázím mají jen oprávněné osoby. Některé 

knihovny navíc uchovávají údaje o spojení mezi čtenářem a knihovní jednotkou pouze 

po dobu, kdy je tato položka čtenářem vypůjčena. Po vracení dokumentu je záznam o 

jeho spojení se čtenářem vymazán.  

Nebezpečí narušení bezpečnosti osobních údajů by se mohlo týkat také nelegálního 

čtení uživatelských průkazů, obsahujících RFID čip. Informace z takového průkazu, 

pokud není dobře zabezpečen, je možné číst jakýmkoliv radiovým zařízením 

pracujícím se správnou frekvencí. (Drobíková, 2005) Průkazy se proto zabezpečují 

buď nastavením čtecích klíčů do čtecích zařízení, nebo použitím karet s šifrováním. 
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Kritici se obávají také možných odposlechů komunikace mezi štítky a čtečkami a 

případného neoprávněného duplikování štítků. Signál mezi čtečkou a štítkem je 

bezdrátový a nešifrovaný, lze jej tedy odposlouchávat. (Smart, 2005) Neautorizované 

čtení štítků však vyžaduje přístup ke čtečce. Vzhledem k tomu, že knihovnická řešení 

RFID pracují na jiné frekvenci, než systémy využívané v maloobchodní sféře, může 

být její získání docela obtížné. Běžné komerční RFID čtečky jsou pro tyto účely 

nepoužitelné. (Smart, 2005)  

Rovněž hrozba zneužívání knihovnických RFID štítků pro sledování individuálních 

pohybů osob není aktuální. Aby bylo sledování efektivní, byla by nutná síť čteček 

s dostatečně silnou frekvencí, rozšířená po velké geografické ploše. V současné době 

takováto síť neexistuje a v blízké době existovat nebude.  

Kolem zavádění RFID technologií do knihoven proto probíhá v souvislosti s výše 

zmíněnými riziky mnoho debat, a to zejména mezi americkou knihovnickou 

veřejností. Zapojují se především skupiny na ochranu občanských svobod uživatelů. 

Také Americká knihovnická asociace (American Library Asociation) zpřístupňuje 

mnoho odkazů na stránky, které popisují potenciální ohrožení osobních práv.  

Samozřejmě se také intenzivně pracuje na řešení všech zmíněných hrozeb. A to nejen 

v oblasti technického řešení zamezení nežádoucího úniku informací, ale také v oblasti 

legislativy. I v této oblasti vynikají zvláště Spojené státy Americké.  

Omezení bezpečnostních rizik - jak by mělo RFID v knihovně fungovat bez ohrožení 

osobních dat. 

Každá knihovna, zvažující RFID si musí být vědoma bezpečnosti jako potenciální 

nevýhody. (Smart, Schaper, 2004) Aby se knihovny vyhnuly potížím, vyplývajícím 

z výše popsaných bezpečnostních rizik spojených s touto technologií, měly by 

monitorovat situaci okolo RFID, zavést určitá preventivní opatření a vyvinout 

rozumné úsilí při ochraně soukromí uživatelů.  
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- Knihovna musí na zavedení a používání RFID technologie uživatele předem 

upozornit, v rámci představení nové technologie je seznámit s jejími principy a 

ujistit je, že technologie bude využívána zodpovědně. Pro snížení případných 

obav uživatelů je důležité vysvětlit, že RFID štítky využívané v knihovnách 

nejsou stejné jako štítky využívané v maloobchodě nebo vládní agendě. 

- Uživatelé by měli být informování, jaké informace jsou sbírány a uchovávány 

na štítcích a proč. 

- Další krok k ochraně soukromí a práv uživatelů představuje omezení dat, která 

jsou na čip štítku ukládána. Doporučuje se ukládat pouze základní informace, 

které přímo nesdělují identitu knihovnické položky nebo uživatele. (Novotný, 

2005) Ukládá se často jen číslo čárového kódu, nebo identifikátor položky a 

bezpečnostní bit. Vhodné je generovat náhodné čárové kódy, které samy o sobě 

nepodávají mnoho informací. V případě neoprávněného přečtení tak pachatelé 

získají jen sled náhodných čísel, které může interpretovat jen knihovník. 

(Lichtenberg, 2004) 

- Některé knihovny přidávají také kód pobočky, signaturu nebo typ materiálu, 

pro možnosti automatizovaného třídění. 

- Zbývající paměťový prostor na čipu může být blokován. 

- Důležité je blokovat ve veřejně přístupném katalogu knihovny možnost 

vyhledávání dle identifikačního čísla položky nebo dle čárového kódu. 

Zapomenout se nesmí ani na ochranu všech počítačů proti neoprávněnému 

přístupu k uloženým datům. 

- V bezpečnostních aplikacích, jako je kontrola přístupu do systému, nebo vstupu 

do vymezených prostor, lze kombinovat RFID technologií s jinou autentizací 

uživatele, například s klávesovým vstupním osobním identifikačním číslem – 
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PIN. (Strickland, 2004) Nabízí se také proces, který často mění přístupová data 

na RFID štítku. Každý neoprávněně duplikovaný čip pak má jen velmi krátkou 

účinnost. 

- Neoprávněnému čtení štítků se vyhneme šifrováním komunikace mezi štítkem a 

čtečkou. Vysílaná data tak dávají smysl jen určitému čtecímu zařízení.  

- Vhodné je jmenovat pracovníky pro dohled nad bezpečnostními záležitostmi, 

na které by se uživatelé mohli obracet se svými dotazy.  

- Nutné je také provádění pravidelných bezpečnostních auditů.  

V budoucnosti, kdy budou RFID štítky široce využívány i v maloobchodě a knihovny 

budou od dodavatelů získávat knihy již označené jejich RFID štítkem, který může nést 

informaci o ISBN, ceně, prodejci apod., bude dobré tyto štítky v rámci vstupního 

zpracování dokumentů najít a zničit.  
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6 Nabídka RFID technologií na českém trhu 

6.1 Výrobci 

6.1.1 3M 

Jedním z předních výrobců RFID technologií pro knihovny je americká firma 3M 

(www.3m.com). Dnes celosvětově rozšířená společnost vznikla roku 1902 v americké 

Minessotě. Původně se jmenovala Minnesota Mining and Manufacturing Co. a 

zabývala se těžbou minerálů na brusné kotouče. Brzy však změnila a rozšířila pole své 

působnosti do velmi širokého spektra. Dnes se zabývá hlavně těmito trhy: kancelářské 

a papírenské spotřební zboží; monitory a grafika; elektronika a komunikace; zdravotní 

péče; průmysl a transport; bezpečnost a ochrana.  

Mezi její největší úspěchy patří objevení a výroba voděodolného smirkového papíru, 

leukoplasti, celofánu, Post-it® bločků aj. Sortiment výroby je však mnohem širší – od 

lepících pásek, přes magnetické pásky a videokazety, paměťová média pro počítače, 

kopírky, displeje, projekční systémy a jiná elektronická zařízení, až po lékařské a 

zubní produkty a farmaceutika. 

V rámci své divize 3M Library Systems vyrábí a dodává systémy pro zabezpečování 

médií v knihovnách proti krádežím a také automatizačními systémy. Patří sem i RFID 

technologie pro knihovny.  

6.1.2 Bibliotheca RFID Library Systems 

Švýcarská firma Bibliotheca (www.bibliotheca-rfid.com) je jedním z předních 

světových dodavatelů uceleného řešení RFID technologií pro knihovny a jejich 

aplikace. Své produkty distribuuje do celého světa, zaměřuje se však především na 

Evropu a Severní Ameriku.  
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Vývoj RFID systémů pro knihovny zahájila společnost roku 1997. Firma má vlastní 

laboratoř pro vývoj nových produktů.  

RFID systém pro knihovny firma dodává pod obchodním názvem BiblioChip™ RFID 

Library System. Slouží k využití radiofrekvenční identifikace pro bezpečnost a 

cirkulaci médií v knihovnách. Jeho komponenty jsou:  

- BiblioChip™ Labels – RFID štítky 

- BiblioGate™ - senzorová brána 

- BiblioSelfCheck™ - samoobslužná stanice 

- BiblioPad™ - stanice personálu 

- BiblioWand™ - ruční čtečka 

- BiblioReturn™ - automat na vracení knih 

6.1.3 DIALOC International B.V. 

Holandská firma DIALOC (http://www.dialoc-international.com/) se specializuje na 

poskytování tradičních řešení proti krádežím pro maloobchodní sféru, bezpečnostních 

a logistických řešení pro knihovny a RFID systémů pro nejrůznější průmyslové a 

obchodní trhy, jako je logistika, odpadový průmysl, mobilní řešení, přístupové 

kontrolní systémy a stavebnictví.  

Ve svém oboru má více než 40-ti leté zkušenosti. Své systémy a produkty dodává 

prostřednictvím dealerů a distributorů do více než 50 zemí.  

Elektronické systémy na ochranu knižních fondů, tedy tištěných a audiovizuálních 

médií, proti zcizení dodává pod obchodním názvem DIALOC LIBRARY. Dle 
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vyjádření firmy se vyznačují vysokou kvalitou, účinností a provozní spolehlivostí. 

V poslední době se zaměřuje také na nabídku knihovnických řešení, které umožňují 

prostřednictvím technologie RFID provádět knihovnické aktivity mnohem efektivněji.  

6.2 Distributoři 

6.2.1 AC Systems   

Společnost AC Systems, s.r.o. (www.acsystems.cz) vznikla v roce 1995 a sídlí 

v Praze. Zabývá se především dodávkami, instalací a servisem elektronických systémů 

na ochranu zboží proti krádežím a systémů na ochranu knižních fondů a vyšší 

efektivnost provozu knihoven. Mezi doplňkové služby patří například prodej 

elektronických počítadel návštěvníků nebo ručních i rámových detektorů kovů. 

Společnost je výhradním zástupcem společnosti DIALOC International B.V. pro 

Českou a Slovenskou republiku. 

AC Systems navázala obchodní spolupráci také s řadou dalších významných 

zahraničních firem. Jedná se především o americkou společnost Se-Kure Controls, 

vyrábějící elektronické i mechanické systémy na lokální ochranu zboží, pro kterou je 

AC Systems výhradním zástupcem pro Českou republiku.  

V oblasti ochrany knižního fondu dodává společnost AC Systems produkty jak 

elektromagnetické, tak radiofrekvenční technologie. V případě snahy o docílení 

minimalizace ztrát knižního fondu však firma doporučuje využití spíše 

elektromagnetické varianty, která je z hlediska ochrany fondu dokonalejší. Naopak 

v oblasti identifikace knižních fondů podporuje přechod z čárových kódů na RFID 

technologii. V tomto stanovisku se ztotožňuje s oficiálními názory firmy Dialoc. 

Nicméně knihovny, které přesto preferují použití pouze RFID technologie, mají 

k dispozici řešení konceptu ochrany a identifikace založené pouze na RFID 

technologii. 
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Ochrana knižních fondů je zabezpečována pomocí několika typů zařízení:  

- elektronická ochrana knižních fondů DIALOC LIBRARY zahrnuje detekční 

elektromagnetické systémy, deaktivátory a aktivátory ochranných prvků, 

ochranné knižní etikety a v případě radiofrekvenční alternativy elektronické 

ochrany také digitální radiofrekvenční antény.  

- samoobslužný systém DIALOC Easy-Check Library System spojující proces 

elektronické ochrany a automatizovaného oběhu do jednoho kroku. 

- kamery a kamerové systémy Philips. Jejich přítomnost v knihovně odrazuje 

návštěvníky od poškozování knih, odstraňování ochranných etiket nebo 

poškozování či zcizování výbavy knihoven, především v prostorách, kam přímo 

nedohlédne personál knihovny z místa obslužného pultu.  

- bezpečnostní nerozbitná parabolická zrcadla. Umožňují personálu knihovny 

sledovat z místa obslužného pultu některá kritická a méně dohledná místa 

v knihovně.  

- počítadla návštěvníků knihovny či studovny pro sledování a vyhodnocování 

statistiky návštěvnosti. Firma dodává také vlastní programové vybavení pro 

přenos dat z počítadel na počítače a pro jejich další vizualizaci, třídění, 

zpracování, podávání zpráv a archivaci. (AC Systems, 2004) 

6.2.2 Cosmotron  

RFID systémy pro knihovny nabízí v České republice také společnost Cosmotron 

Bohemia s.r.o. (www.cosmotron.cz). Tato softwarová firma vznikla v roce 1992 a sídlí 

v Hodoníně.  
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Náplní, na níž se společnost specializuje od začátku své existence, je vývoj, distribuce 

a podpora informačních systémů. Hlavním produktem jsou informační systémy pro 

automatizaci knihoven, muzeí, galerií, archivů a jiných informačních středisek, známé 

pod názvem Rapid Library a Advanced Rapid Library. Mezi doplňkové služby a 

produkty patří obalovací systémy firmy CoLibri pro ochranu nejrůznějších předmětů, 

zařízení a spotřební materiál pro vazbu nebo laminaci dokumentů, skartovače a služby 

z oblasti čárového kódu, identifikačních a bezpečnostních systémů. Zabezpečuje také 

tisk a potisk etiket, plastových identifikačních karet a průkazů, a to textem, grafikou, 

certifikačními značkami nebo čárovým kódem.  

V oblasti RFID systémů spolupracuje Cosmotron s firmou Bibliotheca RFID Library 

Systems. V rámci této spolupráce nabízí knihovnám v České a Slovenské republice 

komplexní řešení knihovnických RFID systémů – BiblioChip™ Library System.  

6.2.3 LSE Integration   

Firma LSE Integration (www.lse.cz) je autorizovaným distributorem americké 

společnosti 3M pro Českou republiku. Její sortiment je velmi široký a dále se 

rozšiřuje.   

Oblasti služeb pro knihovny se firma věnuje více než 30 let.  

V rámci 3M Divize knihovních systémů (3M Library Systems) firma dodává RFID 

systémy pro řízení oběhu knihovního fondu a pro jeho zabezpečení proti krádežím. 

Tyto systémy mají zefektivnit pohyb materiálu, zjednodušit manipulaci, kombinovat 

jednotlivé kroky a snižovat počet úkonů. RFID systémy pro knihovny nabízí 3M ve 

dvou variantách:  

Kombinovaný systém Two Tag™ - správa knihovního fondu pomocí RFID 

v kombinaci s ochranou knihovního fondu zajištěnou elektromagnetickými 

páskami.  
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Systém One Tag™ - prostřednictvím RFID čipů je řešeno jak zabezpečení knihovního 

fondu, tak i jeho správa (revize, vyhledávání, evidence, …).  

Také firma LSE Integration, respektive 3M, nepovažuje RFID ochranu knižního fondu 

za nejvhodnější variantu. Pro zabezpečení knižního fondu doporučují spíše 

elektromagnetickou ochranu dokumentů, kterou také distribuují.  

Dále mezi zboží určené pro knihovny patří turnikety, kamerové systémy, protiskluzové 

materiály a rohožové systémy.  
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7 Závěr  

V současné době se technologie RFID do knihoven teprve šíří. V zahraničních 

knihovnách zatím mnoho implementací nenalezneme, jejich počet však stále vzrůstá. 

V České republice najdeme RFID technologii zatím jen v jedné knihovně. Je jí 

Moravská zemská knihovna, která má RFID systém zaveden v jedné ze svých 

poboček, a to v pobočce „Anglická knihovna“. Stále však roste počet knihoven, které 

se o RFID technologii zajímají a v budoucnu se dají očekávat implementace v dalších 

knihovnách.  

I přes skutečnost, že technologie RFID přináší knihovnám i jejich uživatelům víceré 

výhody, její šíření je poměrně pomalé. Rychlejšímu šíření brání především vyšší 

náklady, které technologie v počátku vyžaduje. Ačkoli je tedy dnes technologie RFID 

často prezentována jako brzký nástupce čárového kódu je pravděpodobné, že obě 

technologie budou ještě nějakou dobu existovat zároveň a vzájemně se doplňovat. 

(Chytré, 2005) Měnit se však bude jejich procentuální zastoupení v celkovém počtu 

identifikačních technologií. (Andrejčíková, 2005) Záleží především na finančních 

možnostech knihoven a na rychlostí konverze fondů z jedné technologie na druhou.  

Šíření RFID technologie do knihoven je ovlivněno také jejím šířením v jiných 

oblastech. Čím větší bude její využívání, tím více bude klesat její cena a technologie se 

tak stane přístupnější. Její zavedení a využívání se očekává hlavně v komerční oblasti 

pro identifikaci zboží, jeho sledování a účinnější logistiku, a v oblasti státní správy, 

kde se uvažuje o jejím uplatnění v systémech elektronického mýtného, v přístupových 

systémech do budov či v nejrůznějších dokladech.  

Zde je však nasazování RFID technologií zpomalováno protesty organizací na ochranu 

lidských práv, které se obávají možného ohrožení soukromí jednotlivců. Pokud veřejné 

knihovny přijmou technologii i s vlivy na soukromí, bude to mít významný 

legitimizační efekt na využívání této technologie ve zbytku společnosti. (Lichtenberg, 

2004) 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Bibliografie  

ANDREJČÍKOVÁ, Naděžda. RFID a možnosti jeho využitia v knižniciach. In 

Knihovny současnosti 2005. 1. vyd. Praha : Sdružení knihoven ČR, 2005. s. 166-177. 

ISBN 80-86249-33-6. 

Bezkontaktní identifikační systém RFID (Radio Frequency Identification Systém). 

Praha: AC SYSTEMS, [2005]. 1 s.  

DOČEKAL, Daniel. RFID, aneb, Svět ve kterém víte všechno o všech a všem. 

Pooh.cz [online]. Vyd. 29.9.2004 [cit. 2006-03-14]. Dostupné na www: 

<http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2010731>. 

DORMAN, David. RFID on the Move. American Libraries. 2003, vol. 34, no. 9, s. 72-

73. 

DROBÍKOVÁ, Barbora. Knihovna jako hypermarket. In Knihovny současnosti 2005. 

1. vyd. Praha : Sdružení knihoven ČR, 2005. s. 178-186. ISBN 80-86249-33-6. 

ERWIN, Emmett, KERN, Christian. Radio Frequency Identification in Libraries. 

Australasian Public Libraries and Information Services. 2005, vol. 18, no. 1, s. 1. 

Chytré čipy s anténkami versus čárový kód. Technik. 2005, roč. 13, č. 6, s. 14-15. 

KERN, Christian. Radio-frequency-identification for security and media circulation in 

libraries. The Electronic Library. 2004, vol. 22, no. 4, s. 317-324. 

LICHTENBERG, James, et al. Tiny trackers : Use of RFID by libraries and 

booksellers. Newsletter on Intellectual Freedom. 2004, vol. 53, no. 5, s. 206-215. 

MARTIN, Elisabeth, KENNEY, Brian. Express Makeover. Library Journal. 2005, 

vol. [30], no. 1, s. 4-19. 



 75 

MEHTA, Vikas, et al. Radio Detection System for Information Handling. DESIDOC : 

Bulletin of Information Technology. 2004, vol. 24, no. 4, s. 19-23. 

Moderní koncept knihoven – Dialog Library. Praha: AC SYSTEMS, [2005]. 2 s. 

NOVOTNÝ, Otto. Problematika zavádění nové technologie 3M RFID do knihoven v 

České republice : Nejčasněji kladené dotazy knihovníků k systému 3M RFID a 

odpovědi 3M. In Automatizace knihovnických procesů 2005 : 10. ročník semináře. 

[s.l.] : [s.n.], [2005]. 10 s.  

SCHUYLER, Michael. RFID: Helpmate or Conspiracy?. Computers in Libraries. 

2004, vol. 24, no. 1, s. 22-24. 

SMART, Laura J. Considering RFID : Benefits, limitations, and best practices. Coll 

Res Libr News. 2005, vol. 66, no. 1, s. 13-16. 

SMART, Laura, SCHAPER, Louise Levy. Making Sense of RFID. Library Journal. 

2004, no. [4-6], s. 8-14. 

SMART, Laura. The Marketplace. Library Journal. 2004, vol. 29, no. 20, s. 17-18. 

 

STÖCKLOVÁ, Anna. Dekompozice knihovnického systému In: Informační studia a 

knihovnictví v elektronických textech I. : Interaktivní modulární výukový systém na 

podporu informačního a knihovnického vzdělávání. 1. vyd. Praha : Ústav 

informačních studií a knihovnictví FF UK; 2001, s. 1-7. 

STRICKLAND, Lee S., HUNT, Laura E. Technology, security, and individual privacy 

: New tools, new threats, and new public perceptions. Journal of the American Society 

for Information Science and Technology. 2004, vol. 56, is. 3, s. 221-234. 



 76 

TILL, Michal. Soukromí nad zlato? : Technologie jako prostředek, nikoliv hrozba. 

Connect!. 2005, roč. 10, č. 2, s. 6. 

Vybavení pro knihovny. LSE integration, Praha. [2005]. 12 s 

YUE, Joseph. Implementing RFID. Colorado Libraries. 2004, vol. 30, no. 1, s. 35-36. 

WARD, Diane Marie. March : RFID Systems. Computers in Libraries. 2004, vol. 24, 

no. 3, s. 22-24. 

WHELAN, Debra Lau. Technology Raises Privacy Concerns. School Library Journal. 

2003, vol. 49, no. 11, s. 20. 

 



 77 

Použité internetové zdroje 

3M Česko [online]. c1995-2006 [cit. 2006-07-15]. Dostupný z WWW: 

<http://cms.3m.com/cms/CZ/cs/1-22/iiiulFQ/view.jhtml>. 

3M Worldwide [online]. c1995-2006 [cit. 2006-07-15]. Dostupný z WWW: 

<www.3m.com/>. 

AC SYSTEMS. AC SYSTEMS : ochrana zboží, počítadla návštěvníků, detektory kovů, 

kamerové systémy [online]. [Praha] : c2004 [cit. 2006-01-12]. Dostupný z WWW: 

<http://www.acsystems.cz/>. 

Bibliotheca RFID Library Systems AG [online]. c2004 [cit. 2006-07-15]. Dostupný z 

WWW: <www.bibliotheca-rfid.com>. 

Cosmotron s.r.o. : Cosmotron Slovakia & Bohemia [online]. c2002-2005 [cit. 2006-

07-15]. Dostupný z WWW: <www.cosmotron.cz>. 

Dialoc ID [online]. [2005] [cit. 2006-07-15]. Dostupný z WWW: <www.dialoc-

international.com>. 

KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 

c2004 [cit. 2006-05-25]. Dostupný z WWW: < http://knihovnam.nkp.cz/>. 

LSE Integration [online]. [2005] [cit. 2006-01-13]. Čeština. Dostupný z WWW: 

<http://www.lse.cz/> 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

PŘÍLOHA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Ukázky vzhledu jednotlivých RFID zařízení  

3M 

(LSE INTEGRATION) 

BIBLIOTHECA 

(COSMOTRON) 

DIALOC 

(AC SYSTEMS) 

 

RFID štítky 

  

 

štítek 3M RFID  

 

 

 

RFID štítek 

  

 

BiblioChip® Labels 

 

 

RFID štítek na označení CD 
a DVD 

Bezpečnostní brány   

 

 

 

      

Detekční systém 3M BiblioGate™  RFID anténa 



 80 

 

Samoobslužná jednotka   

 

 

 

 

 

 

3M™ SelfCheck™ BiblioSelfCheck™ Scout 

 

Ruční čtečka 

  

 

 

 

 

 

Digitální knihovní asistent BiblioWand™  

 

Automat na vracení a třídění 
vracených knih 

  

 

 

 

SelfCheck™ Systém  
S-Series  

BiblioReturn™     



 81 

 
Konverzní jednotka – stanice 
personálu knihoven 

  

 
 

 

 

BiblioPad™  Konverzní jednotka 

Adaptační stanice 3M   
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