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Aktualizace tematických okruhů platné pro studenty se začátkem studia 

v akademickém roce 2017/2018 či později. (Okruhy všech ostatních 

předmětů zůstávají beze změny.) 

 

Povinně volitelný předmět: 

 

A. BEZPEČNOST V LETECKÉ DOPRAVĚ 
(Platné pro studenty se začátkem studia v akademickém roce 2017/2018 či později.) 

 

1. Nebezpečí – definujte nebezpečí a možné způsoby jeho identifikace. Uveďte, jak se 

nebezpečí využívá v rámci systému řízení bezpečnosti (SMS), jak je dokumentováno a 

analyzováno. Uveďte také několik příkladů nebezpečí. 

2. Riziko – definujte koncepci rizika, jeho vztah k nebezpečí, numerické a alfanumerické 

hodnocení, matici rizik. Popište proces řízeni rizik (risk management) v rámci systému 

řízení bezpečnosti (Safety Management System). 

3. Vztah mezi financemi investovanými do bezpečnosti a skutečnou, dosahovanou úrovní 

bezpečnosti. Popište problematiku 2P Dilemma a její evoluci v kontextu ICAO Doc. 

9859: Safety Management Manual.  

4. Technické modely FTA, FMEA a FMECA. Popište způsob určení nejslabšího prvku dle 

FTA, výpočet parametru RPN dle FMEA a parametr kritičnosti v FMECA. Uveďte, proč 

jsou tyto modely dnes označovány za technické a predikující spíše spolehlivost než 

bezpečnost. 

5. Modely lidského činitele CSNI, THERP a HCR. Jak se tyto modely liší od technických 

modelů FTA, FMEA a FMECA? Jak tyto modely predikují lidskou chybu? Lze tyto modely 

dnes považovat za úspěšně vysvětlující lidský činitel? 

6. Model SHELL a Reasonův model (Swiss cheese). Jaké hlavní typy událostí rozlišuje 

Reasonův model? Jakým způsobem lze tyto modely využít v rámci systému řízení 

bezpečnosti (Safety Management System) resp. ve vyšetřování leteckých nehod?  

7. Systémový model bezpečnosti STAMP (System-Theoretic Accident Model and 

Processes). Jaký je základní koncept tohoto modelu a jak je možné s jeho využitím řídit 

bezpečnost? Jak lze dle teorie STAMP identifikovat nebezpečí? Uveďte na příkladu. 

8. Systémový model bezpečnosti FRAM (Functional Resonance Analysis Method). Jaký je 

základní koncept tohoto modelu a jak je možné s jeho využitím řídit bezpečnost? Jak 

lze dle teorie FRAM identifikovat nebezpečí? Uveďte na příkladu. 

9. Systémový model bezpečnosti RAG (Resilience Assessment Grid). Jaký je základní 

koncept tohoto modelu a jak je možné s jeho využitím řídit bezpečnost? Jak model 

pracuje s potenciály pro výkonnost ve vnitřní odolnosti (resilience performance)? 

Uveďte na příkladu. 

10. Koncepce Safety-II. Jaký je rozdíl mezi Safety-I a Safety-II v definici bezpečnosti, 

vztahu k lidskému faktoru a mechanismech, které řídí bezpečnost? Jaké typy dat o 

bezpečnosti jsou středobodem zájmu dle koncepce Safety-I a jaké dle Safety-II? 

Uveďte na příkladu. 

11. Problém lidského činitele v moderní teorii bezpečnosti. Definujte jevy ztráty situačního 

povědomí (loss of situational awareness), zkreslení zpětného pohledu (hindsight bias) 



Tématické okruhy ke státním závěrečným zkouškám navazujícího magisterského studia 

Studijní program N 3710 – Technika a technologie v dopravě a spojích 

Obor 3708T017 – PL – Provoz a řízení letecké dopravy 

 
a konfirmačního zkreslení (confirmation bias). Popište problém dodržování procedur 

člověkem. 

12. Systém řízení bezpečnosti (Safety Management System). K čemu slouží a jaké typy 

leteckých organizací by ho měli mít zavedený? Jaké jsou základní komponenty tohoto 

systému? Jaké jsou hlavní činnosti SMS? 

13. Provozní odchylka - vysvětlení pojmu, kdy vzniká, způsoby zjištění provozní odchylky, 

následné eliminační akce, využitelné nástroje, strategie na zmírnění provozní odchylky 

a jejich účinnost. Popis vztahu provozní odchylky a komplexního socio-technického 

systému. 

14. Koncepce výkonnosti v bezpečnosti (safety performance) v systémech řízení 

bezpečnosti. Definujte indikátory bezpečnosti, bezpečnostní cíle, koncepci D3M (data-

driven decision-making). Popište bezpečnostní kulturu, její části a souvislost 

s výkonností v bezpečnosti. 

15. Porovnání řízení bezpečnosti na základě shody a na základě výkonnosti (tzv. 

compliance/ performance-based). Popište požadavky založené na shodě a požadavky 

založené na výkonnosti. Uveďte příklad a využití v řízení bezpečnosti. 

16. Řízení změn (Management of Change). Popište základní procesy, využití a postupy 

studií bezpečnosti. Popište metodiku Eurocontrol SAM, zejména fáze FHA, PSSA a SSA. 

Uveďte, v jakých případech je potřebné provádět studie bezpečnosti. 

17. Řízení bezpečnosti z pohledu státu. Definujte státní program a státní plán bezpečnosti, 

popište možnost delegace činností na regionální instituce. Uveďte, jaké činnosti a jaká 

data státy využívají k řízení bezpečnosti na úrovni státu.  

18. Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví a její role v řízení bezpečnosti. 

Popište způsob hlášení událostí podle platné legislativy EU, uveďte význam evropského 

centrálního repositáře (European Central Repository), popište risk portfóliá, safety 

issues. 

19. Taxonomie a jejich využití v letecké bezpečnosti. Popište taxonomie ECCAIRS, ICAO 

ADREP, Eurocontrol HEIDI. Popište systémy, ve kterých se tyto taxonomie v letectví 

využívají (ECCAIRS, ADREP, TOKAI). 

20. Forenzní inženýrství. Základní principy a postup identifikace příčin selhání technického 

systému. Cíl šetření leteckých nehod, hlášení letecké nehody, tým vyšetřovatelů a 

systém řízení šetření nehod (Investigation Management System - IMS).  

21. Lidský faktor v letectví – popište historii a základní koncepty, výběr a výcvik pilotů. 

Popište základní modely užívané v oblasti lidského faktoru (SHELL model, Reasonův 

model švýcarského sýra)   

22. Krevní oběh a dýchání. Popište krev z hlediska složení a funkce, srdce a oběhový 

systém. Popište dýchací soustavu a proces dýchání (vnější, vnitřní). Popište složení 

atmosféry. Patologické stavy – hypoxie, hyperventilace, dekompresní nemoc. 

23. Nervový systém, ucho, oko. Popište nervový systém a smyslové orgány. Popište, co je 

to zvuk, popište ucho. Slyšení, parametry zvuku vztahující se k lidskému sluchu, 

poškození sluchu. Vestibulární systém. Kinetóza. Popište, co je to světlo, popište oko. 

Vidění, zrakové vady. 

24. Stres a únava. Popište fyziologickou podstatu stresu, model stresu, stresovou reakci 

a adaptační syndrom. Popište, co jsou stresory, uveďte příklady z letectví. Podstata 

únavy, cirkadiánní rytmy, spánek. Směnný provoz a cestování přes časová pásma 

v kontextu únavy. 


