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Abstrakt 

Cílem mé bakalářské práce je na základě ontologie navrhnout konceptuální model zvolené 

části letecké taxonomie RIT (Reduced Interface Taxonomy). První část práce obsahuje popis 

systému hlášení leteckých událostí, existující taxonomie a vysvětlení, co je ontologie a jak ji 

lze využívat. Na tomto základě jsou ve druhé části popsány a vyobrazeny vytvořené 

konceptuální modely zvolené části taxonomie. Konceptuální modely jsou v závěru práce 

validovány a výsledky validací jsou podrobně vyobrazeny. Navržené konceptuální modely 

mohou poskytovat základ pro modelování dalších částí taxonomie RIT. 

Klíčová slova: taxonomie, ontologie, konceptuální model, bezpečnost, systém hlášení 

leteckých událostí, událost v letectví.  



 

 
 

Abstract 

The objective of the bachelor thesis is to propose a conceptual model based on ontology for 

the selected part of the aviation taxonomy RIT (Reduced Interface Taxonomy). The first part 

of the thesis contains a description of an aviation reporting system, existing taxonomies and 

explanation, what the ontology is and how it can be used. Based on this, the conceptual models 

of the selected part of the taxonomy are described and depicted in the second part. Conceptual 

models are validated at the end of the thesis and the validation results are detailed. Proposed 

conceptual models can provide a basis for modeling of other parts of the RIT taxonomy. 

Keywords: taxonomy, ontology, conceptual model, safety, aviation reporting system, aviation 

occurrence.  
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Úvod 

Letecká doprava se v dnešní době stává stále oblíbenější díky své ekonomické dostupnosti, 

rychlosti, komfortu a bezpečnosti. Všechny tyto parametry se neustále vyvíjejí, a proto je třeba 

jim věnovat velkou pozornost. Právě bezpečnost je jeden z parametrů, který je velmi důležitý.  

Jedním z hlavních cílů civilního letectví je tedy stálé zvyšování úrovně bezpečnosti. 

S nárůstem letecké dopravy a stejně tak se zvyšující se technickou složitostí letadel je zřejmé, 

že bude narůstat i hrozba leteckých nehod či incidentů. Z toho důvodu je třeba se zaměřit na 

postupy, jak takovým nehodám a incidentům předcházet. Z mnoha zkušeností vyplývá, že ve 

většině případů na existenci bezpečnostních hrozeb poukazuje řada událostí a nedostatků již 

před samotnou nehodou.  

Původně bezpečnost vycházela jen z analýz už nastalých událostí, a tím se postupně 

seznamovala s hrozbami, které mohou kdykoliv nastat. V současnosti se bezpečnost snaží 

odhalit hrozby dříve, než by mohly nastat. Vychází jak z analýz již nastalých událostí, tak i 

z informací, které poskytují nově zaváděné systémy a postupy. Pomocí všech těchto analýz a 

bezpečnostních informací se bezpečnost snaží odhalit určité riziko před samotnou událostí. 

Hlavní letecké orgány se rozhodly zavést systémy hlášení leteckých událostí. Tyto systémy se 

dělí na systémy dobrovolného a povinného hlášení. Informace z těchto systémů by měly 

pomoci při hledání možných rizikových oblastí.  

Každý systém hlášení funguje na základě jisté taxonomie. Taxonomie obsahuje řadu pojmů či 

frází, díky kterým by osoba podávající hlášení měla dokázat popsat danou událost. Problémem 

těchto taxonomií je jejich rozsah, a to způsobuje poměrně velkou časovou náročnost při 

vyplňování informací do systémů hlášení. Postupem času a řešením složitosti taxonomie 

dochází k jejímu redukování, a tak vznikají nové taxonomie. Zároveň s tím se také objevuje 

myšlenka zpracovat taxonomii do určité architektury. Nová architektura by měla být 

zpracována na základě ontologického popisu, který by měl docílit jednotnosti v chápání pojmů 

z taxonomie. Nové strukturální uspořádání by bylo následně zpracovatelné pomocí IT 

technologií, a tím by došlo k větší automatizaci, než se objevuje doposud. Zautomatizování by 

zlepšilo časovou náročnost, které je vystavována osoba podávající hlášení. 

Tato bakalářská práce reaguje na tyto skutečnosti a jejím cílem je zaměřit se na vybranou 

dostupnou část taxonomie RIT a pokusit se o vytvoření její strukturovanější architektury. RIT 

je redukovanou taxonomií z taxonomie ECCAIRS, která se využívají v evropském prostředí.  

K vytvoření této architektury je potřeba použít určitých nástrojů, které pomohou 

s významovými informacemi taxonomie. Takovým vhodným nástrojem je ontologie. Ontologie 

tvoří dobrý sémantický základ, který umožňuje konceptuálně popsat jakoukoliv 
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skutečnost tohoto světa. Snaží se popisovat neutrálně vůči konkrétním doménám. Ontologie 

tak napomáhá k zamyšlení se nad určitým významem každého z pojmů obsaženého 

v taxonomii. Díky ontologii lze vytvořit konceptuální modely, které budou co možná nejpřesněji 

popisovat reálný svět a tím se lze přiblížit fungování reálného problému či události.  
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1 Systém hlášení leteckých událostí 

Systémy hlášení leteckých událostí jsou jedním z hlavních zdrojů bezpečnostních informací 

v letectví. Informace jsou důležitým zdrojem, protože díky nim lze odhalit aktuální nebo 

potencionální bezpečnostní hrozbu. Systémy se dělí na systémy povinného nebo 

dobrovolného hlášení leteckých událostí. Tyto systémy, postupy hlášení a seznam událostí 

popisuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 s prováděcím nařízením 

Komise (EU) 2015/1018. [1] [2] 

1.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 pojednává 

o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních. 

Nařízení, které předchází tomuto, se zaměřuje hlavně na zlepšení provozní bezpečnosti 

zajištěním vysoké účinnosti, rychlosti a kvality šetření v evropském civilním letectví za účelem 

prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny a odpovědnosti. Nařízení č. 

376/2014 má ale za cíl zavést proaktivnější bezpečnostní postupy, které se zaměří na 

předcházení vzniku nehod, a to pomocí analýzy všech relevantních bezpečnostních informací 

a informací o událostech v civilním letectví. [1] [3] 

Za účelem zdokonalení bezpečnosti civilního letectví je tedy třeba doplnit klasické reaktivní 

systémy o systémy proaktivní, které využívají jiné typy bezpečnostních informací. Evropská 

unie, její členské státy, Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) a organizace by 

tedy měly podle nařízení č. 376/2014 přispívat ke zvýšení bezpečnosti civilního letectví, a to 

tak, že zavedou proaktivnější a empiricky důkladněji podložené bezpečnostní postupy. Tyto 

postupy jsou zaměřeny na předcházení vzniku nehod na základě analýzy všech 

bezpečnostních informací. Z toho plyne, že bezpečnostní informace je třeba hlásit, 

shromažďovat, ukládat, chránit, vyměňovat, rozšiřovat a analyzovat. Je nutné dodat, že 

hlášené informace o jednotlivých událostech slouží jen pro předcházení nehodám a 

incidentům, ne k určení viny a odpovědnosti. Informace by měly být neustále dostupné na 

základě předpisů o ochraně důvěrnosti a o vhodném používání informací na základě posílené 

ochrany osob podávajících hlášení. Na základě analýzy z poskytnutých informací by pak měla 

být přijímána bezpečnostní opatření. [1] 

1.1.1 Hlášení událostí 

Systém hlášení událostí se dělí na povinné hlášení a hlášení dobrovolné. Povinné hlášení se 

vztahuje k událostem představujícím významné riziko pro bezpečnost letectví. Události lze 
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dělit do jednotlivých kategorií, a to podle toho, s čím daná událost souvisí nebo čeho se přímo 

týká. První kategorie blíže specifikuje události související s provozem letadla. Jsou to události 

související se srážkou, se vzletem a přistáním, s palivem, s komunikací, se zraněním, 

nouzovými stavy a jinými kritickými situacemi, se ztrátou zdravotní způsobilosti člena nebo 

členů posádky a jiné události související s posádkou a ostatní události během letu. Druhá 

kategorie popisuje události týkající se technických podmínek, údržby a opravy letadla. Tyto 

události zahrnují konstrukční závady, poruchy systému, problémy při údržbě a opravě, 

problémy týkající se pohonu (včetně motorů, vrtulí a rotorových systémů) a problémy týkající 

se pomocné energetické jednotky. Třetí kategorie dále dělí události související s letovými 

navigačními službami a zařízeními. Tyto události jsou děleny na srážky, k nimž téměř došlo, 

nebo možné srážky, na zvláštní události týkající se uspořádání letového provozu či letových 

navigačních služeb (ATM/ANS) a na provozní události týkající se ATM/ANS. Poslední kategorií 

jsou události týkající se letišť a pozemních služeb. Do této kategorie patří události související 

s letištními činnostmi a zařízeními, s odbavením cestujících, zavazadel, pošty a nákladu, 

s pozemním odbavováním letadel a souvisejícími službami. [1] [4] 

Systémy povinného hlášení, které jsou zavedeny organizacemi, členskými státy a Evropskou 

agenturou pro bezpečnost v letectví (EASA), usnadňují shromažďování údajů o událostech. 

Prostřednictvím těchto zřízených systémů nahlašují fyzické osoby dané události. Mezi tyto 

fyzické osoby patří například velící pilot, osoba podílející se na konstrukci či výrobě, osoba 

podepisující osvědčení kontroly letové způsobilosti, pracovník služeb letového provozu, 

pracovník letové informační služby, osoba zastávající funkci spojenou s pozemním 

odbavováním letadel a mnoho dalších osob, které jsou uvedeny v podrobném seznamu 

v samotném nařízení č. 376/2014. Zmíněné osoby by měly události nahlásit do 72 hodin od 

okamžiku, kdy se o události dozví, a jestliže tomu nebrání jiné okolnosti. [1] 

Systém dobrovolného hlášení by měl být zaveden organizací, členským státem, Evropskou 

agenturou pro civilní letectví (EASA) za účelem shromažďování údajů o událostech, které by 

systém povinného podávání hlášení nemusel zachytit, a jiných informací souvisejících 

s bezpečností, které osoba podávající hlášení vnímá jako skutečnou nebo potenciální hrozbu 

pro bezpečnost letectví. Dobrovolné hlášení obsahuje informace, které nepodléhají systému 

povinného hlášení a které mohou hlásit i jiné osoby, než jsou zde uvedeny. Informace z obou 

systémů, jak povinného, tak dobrovolného, mohou být také sloučeny do systému jednoho. [1] 

1.1.2 Práce s informacemi 

Veškeré informace získané ze systému hlášení se shromažďují, hodnotí, zpracovávají, 

analyzují a uchovávají. Práce s těmito daty musí být zajištěna tak, aby nedocházelo 
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k používání údajů k jiným účelům, než je bezpečnost. Dále musí být chráněna totožnost osoby, 

která podala hlášení, či osoby, která je v hlášení o události uvedena. Každý členský stát proto 

určuje příslušný orgán nebo orgány, které se zabývají touto činností. Takovým orgánem může 

být vnitrostátní úřad pro civilní letectví, orgán pro šetření nebo jakýkoliv jiný nezávislý orgán 

nebo subjekt usazený v Evropské unii pověřený touto funkcí. [1] [4] 

V České republice s takovými informacemi pracuje Ústav pro odborné zajišťování příčin 

leteckých nehod (ÚZPLN). Je to organizační složka státu a jejím úkolem je podílet se na 

vytváření koncepce bezpečnosti civilního letectví. Pokud dojde k nehodě nebo vážnému 

incidentu na území České republiky, zúčastněná osoba musí tuto skutečnost co nejdříve 

telefonicky nahlásit na hotovostní linku ÚZPLN. [5] 

1.1.3 Obsah hlášení 

Každé hlášení o události musí obsahovat alespoň informace, které jsou uvedené v příloze I 

nařízení č. 376/2014. Příloha I tedy vyžaduje dvě základní skupiny dat, a to společná data a 

specifická data. Společná data informují o základních údajích, jako je například datum, místo 

události a další. Specifická data pak následně informují o datech týkajících se letadla, letových 

navigačních služeb, letiště a poškození letadla či zranění osob. Hlášení musí dále obsahovat 

klasifikaci bezpečnostního rizika dotčené události, kterou posuzuje, mění a schvaluje příslušný 

orgán členského státu. Pro kontrolu kvality údajů s cílem zvýšit jejich konzistentnost, zejména 

mezi původně shromážděnými informacemi a hlášením uloženým v databázi, jsou zavedeny 

postupy. Pro přehlednost informací obsažených v databázích se používají standardizované 

formáty, které usnadňují výměny informací a jsou kompatibilní se softwarem ECCAIRS a 

taxonomií ADREP. [1] 

1.1.4 Evropská centrální databáze (ECR) 

Evropská centrální databáze (European Central Repository) slouží ke shromažďování a 

uchovávání všech hlášení o událostech v Evropské unii a spravuje ji Evropská komise. Každý 

členský stát musí tuto databázi pravidelně aktualizovat, a to tak, že do ní předává informace 

týkající se bezpečnosti, které jsou uloženy ve vnitrostátních databázích. Prostřednictvím 

evropské centrální databáze tedy dochází k výměně informací. Evidovány jsou zde také 

informace týkající se nehod a vážných incidentů, a to během probíhajícího šetření a po 

ukončení šetření. Pokud jsou během analýzy identifikovány záležitosti související 

s bezpečností, pak může být na základě těchto záležitostí vyžadováno přijetí bezpečnostních 

opatření. [1] [4] 
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Přístup do evropské centrální databáze je z bezpečnostních důvodů omezen. Zúčastněné 

osoby tedy musí podat speciální žádost subjektu, který je pověřený řízením bezpečnosti 

civilního letectví a má úplný zabezpečený přístup k těmto informacím. Žádosti se předkládají 

za použití stanovených formulářů. [1] 

1.1.5 Analýza událostí 

Za účelem identifikace bezpečnostních hrozeb jsou EASA, členskými státy a organizacemi 

vypracovány postupy pro analýzu událostí. Tyto postupy jsou vypracovávány na základě 

národních standardů a mezinárodních doporučení. Z výsledků analýz jsou pak stanovena 

vhodná nápravná nebo preventivní opatření, která jsou nutná ke zvýšení bezpečnosti. 

Opatření jsou bez zbytečného prodlení realizována a nadále se zavádějí postupy pro 

sledování provádění a účinnosti uvedených opatření. Vzhledem k tomu, že je nutné o úrovni 

bezpečnosti informovat také veřejnost, každý členský stát vydá alespoň jednou ročně 

bezpečnostní zprávu, která obsahuje souhrnné a anonymizované informace o typu událostí, 

pojmenovává trendy a uvádí opatření, která členský stát přijal. [1] [6] 

V České republice se veřejnost může seznámit s vývojem letecké nehodovosti díky výročním 

zprávám, které jsou vydávány ÚZPLN. Výroční zprávy informují jak o všech oblastech 

leteckého provozu, tak i o plnění dlouhodobých cílů v bezpečnosti letectví. [7] 

1.1.6 Ochrana důvěrnosti a zdroje informací 

Členské státy, organizace nebo EASA by měly zpracovávat osobní údaje pouze v nezbytném 

rozsahu. Informace nesmí být použity k určování viny nebo odpovědnosti, ani pro jiné účely, 

než je zachování a zvýšení bezpečnosti letectví. Evropská komise, EASA a orgány členských 

států musí zajistit ochranu důvěrnosti informací a omezit jejich používání na nezbytně nutné. 

[1] 

Do centrálních databází by nikdy neměly být zaznamenávány osobní údaje. Veškeré 

informace by měly být anonymizované. V případě disciplinárního nebo správního řízení pak 

informace uvedené v hlášení nesmí být použity proti osobám podávajícím hlášení, nebo 

osobám, které jsou v hlášení uvedeny. Tato ochrana se samozřejmě nevztahuje na případy, 

kdy se jedná o úmyslné pochybení nebo na případy zjevného, zásadního a závažného 

přehlížení očividného rizika a zásadního nesplnění profesní povinnosti. Zaměstnanci a najatý 

personál mohou údajná porušení pravidel oznamovat danému subjektu a nesmí být za tato 

hlášení trestáni. [1] [4] 
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1.2 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1018 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1018 ze dne 29. června 2015 stanovuje seznam 

klasifikovaných událostí v civilním letectví, které podléhají povinnému hlášení podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014. Jednotlivé události jsou strukturovány do 

kategorií činností, při kterých jsou jednotlivé události většinou zaznamenány. Tento systém by 

měl určeným osobám usnadnit hlášení událostí. Uspořádání ale nezakazuje hlášení událostí 

v případě, že k nim dojde mimo určitou kategorii činností, s nimiž jsou činnosti propojeny. 

Rozdělení událostí do jednotlivých kategorií pouze napomáhá určeným osobám identifikovat 

událost, kterou mají hlásit. [8] [9] 

Hlavní kategorie se dělí na události: 

 související s provozem letadla, 

 související s technickými podmínkami, údržbou a opravou letadla, 

 týkající se letových navigačních služeb a zařízení, 

 související s letišti a pozemními službami, 

 týkající se letadel jiných než složitých motorových letadel, včetně kluzáků a vzdušných 

dopravních prostředků lehčích než vzduch. [8] 

Události související s provozem letadla se dále dělí na události v leteckém provozu, technické 

události, interakce s letovými navigačními službami a uspořádáním letového provozu, nouzové 

stavy a jiné kritické situace, vnější prostředí a meteorologii, bezpečnost. 

Události související s technickými podmínkami, údržbou a opravou letadel se dají shledat při 

výrobě, konstrukci, údržbě a řízení zachování letové způsobilosti. 

Osoby podávající hlášení o událostech týkajících se letových navigačních služeb a zařízení 

mohou události dále rozlišovat na události týkající se letadel, zhoršení nebo úplného výpadku 

služeb nebo funkcí a případné jiné události. 

Události související s letišti a pozemními službami lze dělit na události týkající se řízení 

bezpečnosti letiště a pozemního odbavování letadla. 

Poslední kategorie událostí týkajících se letadel jiných než složitých motorových letadel, 

včetně kluzáků a vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch, se dále dělí na 

podkategorie událostí, které se týkají letadla jiného než složitého motorového letadla 

s výjimkou kluzáků a vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch; kluzáků; 

vzdušných dopravních prostředků lehčích než vzduch (balony a vzducholodě).  
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2 Standardní letecké taxonomie 

Standardní letecké taxonomie slouží jako základ pro jednotný přístup k sběru dat, a to tak, že 

tvoří společný systém popisu a klasifikace hlášených událostí, a ovlivňují tím také následné 

analýzy a zpracování získaných dat. Letecké taxonomie definují jednotlivé pojmy, které se 

týkají bezpečnostních událostí z celé oblasti letectví. Definované pojmy tak umožňují rozsáhlé 

použití a měly by zajistit kompatibilitu. V současné době se jako základ v evropském prostředí 

používá taxonomie ECCAIRS a také taxonomie RIT. Obě tyto taxonomie vychází z taxonomie 

ICAO ADREP, která se nadále používá mimo členské státy EU. [10] 

2.1 Taxonomie ICAO ADREP 

Taxonomie ICAO ADREP (Accident/Incident Data Reporting Program) je nástroj používaný 

pro popis a klasifikaci leteckých událostí souvisejících s bezpečností. Tato taxonomie má velmi 

podrobnou strukturu, která se skládá z termínů či frází, a těmi lze popsat případnou vzniklou 

situaci a zúčastněné subjekty. ADREP je souborem několika samostatných taxonomií, jako 

jsou například: entity a atributy, kategorie letadel, popisné faktory, lidský činitel, události, fáze 

událostí a další. [11] [12] 

2.2 Systém a taxonomie ECCAIRS 

Evropský systém ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident 

Reporting Systems) je samostatný software. Se systémem ECCAIRS je kompatibilní systém 

IORS (Internal Occurrence Reporting System), který je založen na taxonomii ECCAIRS. Do 

systému IORS přichází informace z webového rozhraní, které je dostupné na 

www.aviationreporting.eu. ECCAIRS tak zajišťuje možnost shromažďování a výměnu 

informací mezi odborníky. Pro správné fungování systému a následné čtení zaznamenaných 

informací je použita taxonomie ECCAIRS. Podkladem pro taxonomii ECCAIRS je taxonomie 

ADREP. [11] [13] 

2.3 Taxonomie RIT 

Taxonomie RIT (Reduced Interface Taxonomy) je podmnožinou taxonomie ECCAIRS, a tudíž 

je také založena na ADREP. RIT taxonomie řeší některé nedostatky taxonomie ECCAIRS. RIT 

taxonomie se snaží o zjednodušení velké taxonomie ECCAIRS, a to má uživateli pomoci v 

rychlosti nalezení správného pojmu při klasifikaci událostí. [10] [14]  
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2.4 Současný stav a nedostatky taxonomií 

K systému hlášení leteckých událostí je potřeba využít leteckou taxonomii. Letecké taxonomie 

mají ale v současnosti určité nedostatky, které je třeba řešit. Hlavním takovým problémem 

taxonomií je jejich rozsáhlost, která způsobuje složité a poměrně zdlouhavé vyhledávání 

určitého pojmu při klasifikaci letecké události. Dalším nedostatkem taxonomií může být 

absence některých pojmů anebo naopak jejich přebytečnost. 

Nedostatky v taxonomiích lze řešit pomocí ontologie. Ontologie se snaží o korektní popsání a 

pochopení světa tak, aby tento popis co možná nejvíc odpovídal lidské (sociální) 

konceptualizaci světa a byl tak dobře použitelný ve všech ohledech. Popis reálného světa je 

pak následně použitelný pro vzájemné chápání na úrovni člověk – člověk, ale také člověk – 

počítač. Proto je dobré vytvořit model, jehož základem je ontologie, tedy tzv. ontologický 

model. Dnes už existuje řada ontologií, které se zaměřují na určité vědní oblasti. Proto je nutné 

vybrat vhodnou ontologii. Pro svou práci jsem zvolila ontologii UFO [15], která je blíže 

specifikována v následující kapitole. 

Tvorba ontologického modelu napomáhá k vysvětlení jednotlivých pojmů v taxonomii a zjištění 

jejich vzájemné závislosti. Ze závislosti lze zjistit, zda existuje možnost chybějícího či naopak 

přebývajícího prvku. Za pomoci této postupné analýza by měla vzniknout logicky strukturovaná 

architektura taxonomie, která by pomohla vysvětlit základní pojmy a sjednotit jejich chápání. 

Navržená strukturu, by měla také zjednodušit a urychlit proces použití taxonomie v praxi. 

Pro tvorbu ontologického modelu jsem zvolila veřejně dostupnou část taxonomie RIT (Release 

Candidate 2). Tato část obsahuje pouze entity a atributy, které tvoří současnou strukturu 

taxonomie. Mezi entity patří například letadlo, výskyt, událost, člen posádky (Aircraft, 

Occurrence, Event, Flight_Crew_Member). Atributy rozšiřují informace o jednotlivých entitách. 

Příkladem atributu je může být rok výroby letadla (Year_Built), který rozšiřuje entitu letadlo. 

Současná struktura této části taxonomie RIT je tady tvořena sadou atributů, které jsou 

přiřazeny k jednotlivým entitám. Atributy tak detailněji charakterizují význam jednotlivých entit.  
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3 Ontologie 

Ontologie je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem. Dnes se ale ontologie rozšiřuje 

do různých vědních oblastí. Jednou takovou oblastí je například informatika. Následující 

podkapitoly mluví o vývoji ontologie a jejím použití v praxi. 

3.1 Ontologie ve filozofii 

Termín ontologie se poprvé objevuje již v 17. století, kdy ho ve svých publikacích použili dva 

němečtí filozofové – Rudolf Göckel ve své Lexicon philosophicum a Jacob Lorhard ve své 

Ogdoas Scholastica. Termín byl ale více rozšířen až v 18. století dalším německým filozofem 

Christianem Wolffem v jeho publikaci Philosophia prima sive Ontologia. Slovo ontologie je 

odvozené z řečtiny a můžeme ho tedy chápat jako studium existence. Ontologii lze vyložit 

třemi následujícími způsoby. [15] 

Ontologie jako oblast metafyziky, která se zabývá povahou a vztahy bytí 

V metafyzice se ontologie považuje za nejpodstatnější část. Prvním z filozofů, kteří se zabývali 

oblastí metafyziky, byl Aristoteles. Ten nalezl a následně také popsal silnou souvislost mezi 

ontologií a metafyzikou. Jeho výklad ontologie je založen na obecných vlastnostech objektů a 

reality. Na rozdíl od specifických vědních oborů, které se často zabývají jen subjekty 

spadajícími do daného odvětví, se ontologie zabývá vztahy napříč jednotlivými odvětvími, a to 

právě včetně vztahů mezi jednotlivými subjekty, které patří do různých oblastí vědních oborů. 

Vzhledem k tomu, že ontologické otázky jsou obecné, můžeme je použít v každém vědním 

oboru bez ohledu na jeho zaměření. Díky společnému konceptu totiž nevznikají problémy při 

použití v různých vědních disciplínách. Existuje mnoho ontologických principů, které se často 

využívají ve vědeckých výzkumech. Můžeme tedy říci, že metafyziku ve vědě využíváme velmi 

často a je podstatnou částí pro výzkum. 

Ontologie jako konkrétní teorie o podstatě bytí nebo druhu existence 

Ontologie chápána tímto způsobem přináší ontologické teorie od mnoha filozofů. Je to aktivní 

oblast ve filozofii, a tak přináší stále nové myšlenky. Nedávným přínosem je nová vedená 

disciplína Aplikovaná ontologie. Ta je založena na formálních ontologických teoriích, které 

mohou být aplikovány při řešení problémů v oblasti počítačů, informační vědy a zejména 

konceptuálního modelování. 

Ontologie jako teorie týkající se druhů entit a konkrétních druhů abstraktních entit, které mají 

být přijaty do jazykového systému 
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Ontologie, která se soustředí na vztah mezi sémantikou reálného světa a umělého 

modelovacího jazyka, posuzuje, jak vhodný je modelovací jazyk k modelování koncepce podle 

reálného světa. 

3.2 Ontologie v informatice 

První zájem použít ontologii v informatice nastal v polovině devadesátých let 20. století, kdy 

vznikla potřeba principiálního zastoupení doménových znalostí a jejich následné šíření a 

opakované použití. Z toho důvodu se začala konat řada konferencí FOIS (Formal Ontology 

and Information Systems). [15] 

Existují tři oblasti, díky kterým se do oblasti výpočetní techniky aplikovala ontologie: 

 databázové a informační systémy, 

 softwarové inženýrství (zejména doménové inženýrství), 

 umělá inteligence. [15] 

3.2.1 Ontologie v informačních systémech 

První zmínka o ontologii v informatice se objevila v roce 1967, kdy S. H. Mealy v publikaci o 

základech modelování dat rozlišuje tři různé sféry v oblasti zpracování dat na: 

 skutečný svět, 

 představy, které existují jen v mysli, 

 symboly na papíře nebo paměťovém médiu.  

Tuto část své publikace uzavírá tím, že popisuje existenci věcí na světě bez ohledu na jejich 

možné vícenásobné zastoupení. [15] 

V sedmdesátých letech se začal řešit problém, jak správně vytvořit koncepční schémata. 

Nejprve byly navrženy logické modely. Příkladem mohou být relační a síťové modely. Tyto 

modely ale nebyly dostatečné. Následně však byly použity různé metakonceptualizace, které 

přinesly výraznější možnosti pro modelování aplikací a strukturování informačních základen. 

[15] 

Následně navržený sémantický model a ER model (Entity – Relationship model) jsou řazeny 

do kategorie konceptuálních modelovacích jazyků. Oba modely jsou založené na 

ontologickém předpokladu, že strukturální aspekty světa mohou být popsány pomocí konceptu 

subjekt a vztah. Tato snaha ale nebere v úvahu ontologii ve filozofickém smyslu. Proto dnes 

musíme čelit různým problémům integrace databází. Během posledních let se tedy zvyšuje 
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zájem o využívání filozofické ontologie v konceptuálním modelování a informačních 

systémech jako základ pro jejich správnou funkčnost. [15] 

3.2.2 Ontologie v doménovém inženýrství 

Nezávisle na informačních systémech se podobným způsobem rozvíjí další část patřící do 

informatiky, a tou je softwarové inženýrství, zejména pak doménové inženýrství. Doménová 

analýza se pokouší identifikovat objekty, operace a vztahy, které se v dané doméně považují 

za důležité. Produktem fáze analýzy je doménový model. Ten následně definuje objekty, 

události a vztahy, které zachycují podobnosti a pravidelnosti v dané doménové oblasti. 

Výsledný model představuje architekturu složenou z koncepčních komponent. Tento model 

může být použit k identifikaci, vysvětlení a předvídání různých faktů v dané oblasti. Výsledkem 

celého procesu doménového inženýrství je opakovaně použitelná infrastruktura. Je tedy nutné 

hledat nejlepší možné koncepty, které odpovídají realitě a jsou nejúčinnější. Proto se nedávno 

začaly používat ontologie jako základ doménového inženýrství. [15] 

3.2.3 Ontologie a umělé inteligence 

Tvorba umělé inteligence se zpočátku soustředila jen na okamžité potřeby umělé inteligence 

v praxi a odmítala brát v úvahu filozofické studie. Až později se tedy přistoupilo k ontologii, 

která umělé inteligenci rozšiřuje její dosavadní poměrně úzké působení. Ontologie se 

zaměřuje na popsání velmi obecných pojmů jako je prostor, čas, hmota, objekt, událost nebo 

děj. Tyto pojmy se považují za obecné a nevážou se ke konkrétním problémům nebo 

problémovým oblastem. Ontologie se dále rozšiřuje na jednotlivé oblasti a podrobně popisuje 

danou oblastní terminologii. To je důvod, proč se umělá inteligence postupně rozšiřuje do 

nejrůznějších oborů. [15] 

3.3 Ontologie a konceptuální modelování 

Konceptuální modelování lze jinak nazvat také modelování pojmové. Základem tohoto 

modelování je ontologie, která zajistí správnost a přesnost výkladu všech pojmů. Celý 

konceptuální model vznikne spojením teorie a určitého nástroje. Za teorii se považuje 

ontologie a jako nástroj se použije grafický modelovací jazyk, jakým je například UML (Unified 

Modeling Language). Konceptuální modelování modeluje reálný svět, a proto slouží jako první 

krok jakékoliv analýzy. Jedním z takových příkladů je návrh databáze, kde konceptuální 

modelování tvoří první fázi návrhu. Celý návrh databáze se skládá ze tří hlavních fází (Obrázek 

1), kterými jsou: 
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 analýza – konceptuální model, 

 návrh – logický model, 

 implementace – fyzický model. [16] 

Schematicky si lze představit konceptuální model jako ER model (Entity – Relationship model), 

logický model jako tabulky a fyzický model jako uložené záznamy a přístupové metody. [17] 

 

 

Obrázek 1: Návrh databáze [17] 

 

Konceptuální model je založen na chápání světa jako množiny základních objektů – entit a 

vztahů mezi nimi. Třetím základním prvkem konceptuálního modelu jsou atributy. Model se 

někdy také označuje jako ER model nebo ERA model (Entity – Relationsthip – Attributes 

model). [17] 

3.3.1 Entita 

Pojem entita chápeme jako abstraktní objekt reálného světa. Tento objekt musí být schopen 

nezávislé existence a zároveň musí být jednoznačně odlišitelný od jiných objektů, se kterými 

může vytvářet vztah. Pokud bychom chtěli vytvořit entitní množinu, pak tato množina obsahuje 

entity stejného typu. To znamená, že entity spojují společné vlastnosti neboli atributy. Pojem 

entita může mít ale zdvojený význam. Někteří autoři totiž používají pojem množina entit a prvek 

této množiny označují jako entitu. Jiní autoři množinu nazývají entitou a její prvky pak jako 

instance entity. [17] [18] 
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3.3.2 Vztah 

Vztah chápeme jako asociaci mezi dvěma či několika entitami. Každá z vazeb musí vykazovat 

určité vlastnosti. Jestliže několik vztahů vykazuje tytéž vlastnosti, pak můžeme takové vztahy 

nazvat vztahovou množinou. [17] [18] 

Každý vztah obsahuje několik parametrů, kterými jsou: 

 jméno vztahové množiny, jméno role, 

 stupeň, 

 kardinalita, 

 členství, 

 atributy vztahu. [17] 

3.3.3 Atribut 

Atribut představuje určitou funkci, která přiřazuje entitám nebo vztahům hodnotu. Hodnota pak 

určuje různé podstatné vlastnosti těchto entit či vztahů. [18] 

Existuje několik druhů atributů: 

 jednoduché atributy, 

 složené atributy, 

 jednohodnotové atributy, 

 vícehodnotové atributy, 

 atributy povolující prázdnou hodnotu, 

 odvozené atributy. [17] 

3.4 Unified Foundational Ontology (UFO) 

Ontologie UFO byla vyvinuta na základě řady teorií, které jsou odvozené z oblastí, jako je 

formální ontologie ve filozofii, kognitivní věda, lingvistika a filozofická logika. UFO obsahuje 

teorie, které se zabývají základními konceptuálními modelovými pojmy. Ontologie se skládá z 

několika základních vrstev, které jsou zaměřeny na různé aspekty reality (Obrázek 2). [19] 

 UFO-A (Endurants) 

Tato část ontologie se zabývá enduranty (objekty). Enduranty jsou entity, jejichž 

identita se nemění v závislosti na čase. UFO-A se použije pro analýzu konstrukčních 

struktur konceptuálního modelování, jako jsou typy objektů a taxonomické vztahy, 
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asociace a vztahy mezi asociacemi, rolemi, vlastnostmi, datovými typy a slabými 

entitami, vztahy mezi jednotlivými objekty. 

 

 UFO-B (Perdurants) 

Druhá část ontologie se zabývá perduranty (události, procesy). Perduranty na rozdíl od 

endurantů představují entity, které se mění v závislosti na čase. UFO-B se zaměřuje 

na mereologii perdurantů, časové uspořádání perdurantů, účast objektů 

v perdurantech, souvislost a změna mezi perduranty a enduranty.  

 

 UFO-C (Social Reality) 

Tato třetí důležitá část ontologie studuje sociální subjekty. Je postavena na základních 

dvou částech UFO-A a UFO-B. UFO-C se zabývá pojmy jako je víra, touha, záměr, cíl, 

závazek, nárok, sociální role či sociální vztah. 

 

 UFO-S (Services) 

Část ontologie soustředící se na popis služeb. 

 

 UFO-L (Legal Relations) 

Část ontologie, která se zabývá právní oblastí. 

 

 

Obrázek 2: Závislost jednotlivých vrstev ontologie UFO [20] 

 

Ontologie UFO vnímá základní rozdíl mezi individuály (Individuals) a universály (Universals). 

Individuály představují entity, které existují v reálném čase a prostoru a mají jedinečnou 

identitu. Naopak universály jsou prostorově a časově nezávislé charakteristiky, které mohou 

být využity pro větší počet různých individuálů. Jádro této ontologie představuje tzv. Aristotelův 

ontologický čtverec (Obrázek 3), který se skládá ze čtyř kategorií (Substantial Particular – 

Substantial Universal a Moment Particular – Moment Universal). Díky tomuto základu lze 

definovat existenční závislosti. [21] [22] 
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Obrázek 3: Aristotelův ontologický čtverec [15] 

 

Ontologie se také stala základem pro nový ontologicky řízený jazyk pro konceptuální 

modelování. Tento jazyk byl nazván OntoUML. OntoUML vznikl rozšířením grafického 

modelovacího jazyka UML a podložením ontologie UFO-A. [19] 

3.4.1 Využití ontologie UFO 

Taxonomie RIT se snaží řešit některé nedostatky taxonomie ECCAIRS. Takovým hlavním 

problémem použitelnosti taxonomie je komplexnost. Struktura představující pojmy a vztahy 

mezi nimi tak pomůže k rychlejší práci s taxonomií a taxonomie získá i lepší kompatibilitu. 

Konceptuální modelování umožňuje vytvořit strukturu taxonomie. Hlavním cílem 

konceptuálního modelu je jednotně definovat význam pojmů a určit možné existující vztahy 

mezi nimi. Je snahou správně charakterizovat každý pojem i vztah v konceptuálním modelu, 

a to na základě ontologie. Tyto charakteristiky zajišťují jednotné chápání pojmů a jejich vztahů, 

a to je cílem konceptuálního modelu. Jednotné chápán pojmů je totiž podstatné pro jakékoliv 

další softwarové řešení a sběr dat.  

Pro konceptuální model je vhodná ontologie UFO, a to zejména UFO-A a UFO-B. Ontologie 

se soustředí na modelování objektů, které si zachovávají vlastní identitu v různých časových 

okamžicích, a na modelování procesů či událostí, které se odehrávají za určité časové období. 

V taxonomii RIT najdeme oba typy pojmů, jak objekty, tak události nebo procesy. Použitím 

ontologie by mělo dojít k systematickému propojení pojmů, a tím se zjednoduší jakákoliv další 

práce s nimi.  
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4 Popis modelů 

Konceptuální modely této práce jsou vytvořené na základě UFO-A a UFO-B. Sloučením UFO-

A a jazyka UML vznikl grafický modelovací jazyk OntoUML. Tvorba modelů pomocí OntoUML 

je možná v nástroji Menthor Editor1. V modelech této práce bylo ale nutné využití nejen UFO-

A, ale také UFO-B, které zatím není v OntoUML definováno. Proto jsem jako nástroj pro 

potřeby tohoto modelování využila nástroj yEd Graph Editor2. 

Pro přehlednost je konceptuální model rozdělen na několik menších modelů, které jsou na 

sobě ale stále závislé, protože obsahují stejné prvky. Modely této práce obsahují pouze 

zvolenou část taxonomie RIT. V konceptuálních modelech se vyskytují zejména entity a jen 

malé množství některých vybraných atributů. V modelech jsou barevně rozlišené prvky, které 

obsahuje taxonomie RIT od prvků nově zavedených či nahrazených a od prvků zrušených.  

Všechny konceptuální modely jsou tvořeny v anglickém jazyce, jelikož taxonomie RIT je taktéž 

v anglickém jazyce a její překlad neexistuje. Pro účely této práce není vhodný ani vlastní 

překlad, protože by mohl být zavádějící, někdy možná až matoucí. Dalším problémem by pak 

bylo také případné využití vytvořeného modelu mimo letectví České republiky. 

Každý model je tvořen skupinou boxů. Tyto boxy nazýváme podle jazyka UML třídami a jejími 

konkrétními příklady jsou instance (UFO používá místo pojmu třída pojem Universal, konkrétní 

příklad-instanci pak nazývá Individual). Každá třída obsahuje jméno a stereotyp. Konkrétně 

v modelech této práce jsou jména tvořena pojmy (entity a atributy) z taxonomie RIT. 

Stereotypy se značí pomocí dvojité ostré závorky (<<Stereotyp>>) a definují různé druhy tříd, 

jako jsou například: Kind, Subkind, Quality, Mixin a další. Dále je model tvořen vazbami, které 

jsou také určeny stereotypem a navíc mohou být ještě detailněji popsány vlastním názvem.  

Je nutné dodat, že všechny modely jsou tvořeny na úrovni typů. Typy představují abstraktní 

věci či pojmy s určitými vlastnostmi, které vytváříme, abychom za jejich pomoci mohli vnímat 

a klasifikovat svět kolem nás. Pokud takovou abstraktní věc či pojem zkonkretizujeme přidáním 

vlastních hodnot, pak získáme konkrétní příklad (instanci) takového typu. 

Jednotlivé konceptuální modely jsou postupně popisovány v následujících kapitolách. Každý 

model se zaměřuje na určitou problematickou část taxonomie RIT. Některé prvky se ale 

v jednotlivých modelech opakují s tím, že jejich stereotypy zůstávají nezměněny, i když nemají 

v daném modelu celou strukturu popisu. 

                                                           
1 Dostupné z: http://www.menthor.net/menthor-editor.html 
2 Dostupné z: https://www.yworks.com/products/yed 
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4.1 Model 1 – Occurrence 

V modelech v této a následující kapitole využívám následující barevnou konvenci: všechny 

prvky modelů, které obsahuje zvolená dostupná část taxonomie RIT (entity i atributy) jsou 

označeny žlutou barvou. Prvky, které se v této zvolené části taxonomie nevyskytovaly, jsou 

označeny v celé práci modře. Červeně je pak označen prvek, který taxonomie obsahovala, ale 

bylo nalezeno lepší řešení, a tak byl tento prvek nahrazen. 

Základním prvkem Modelu 1 (Obrázek 4) je entita výskyt (Occurrence). Occurrence je 

procesem, který obsahuje samotnou událost, ale i další analýzy a charakteristiky. Této entitě 

jsem přiřadila stereotyp událost (<<Event>>). Tento stereotyp vychází z UFO-B a 

charakterizuje procesy či události tak, jak je chápeme i v běžném jazyce, tedy jako dočasné 

struktury v čase, které mají svůj časový rámec a ve kterých se účastní objekty.  

Charakteristické pro události je to, že při nich dochází ke změně stavu objektů samotných nebo 

jejich okolí. Všechny události jsou ale v této práci modelovány pouze na úrovni typů (tedy 

vzorců událostí, které mohou mít libovolný počet instancí), a proto je považujeme za enduranty 

ve smyslu ontologie UFO. Z toho důvodu lze použít pro jejich konceptualizaci stereotypy 

v jazyce OntoUML i odpovídající vazby a přípustnou syntax. Tuto možnost využiji zejména pro 

potřebu práce s modelem v nástroji Menthor Editor; v modelech vytvořených v grafickém 

editoru yEd budu pracovně používat stereotypy dle zavedené terminologie konceptů ontologie 

UFO-B (tedy typ události bude značen se stereotypem (<<Event>>). 

Entita Výskyt je tedy modelována jako proces, jehož součástí (<<ComponentOf>>) je událost 

(Event) taktéž se stereotypem události. Události (Event) v taxonomii RIT chápeme ve většině 

případů jako nepříznivý jev. Příkladem nepříznivého jevu může být sblížení či srážka dvou 

letadel. U entity událost jsem použila kauzální vazbu a jí podobné (causes, contributes to, 

mitigates). Tyto vazby říkají, že jedna událost může způsobit událost jinou nebo přispět 

k události další (negativně nebo pozitivně s ohledem na její následek). Atribut zpráva/hlášení 

(Report) zaznamenává (records) výskyt a jeho stereotypem je druh (<<Kind>>), jelikož zpráva 

má svojí vlastní identitu danou přiřazeným identifikačním číslem a po dobu její existence ve 

smyslu taxonomie RIT se nemůže stát ničím jiným. K výskytu se váže mnoho vlastností 

(<<Quality>>), které ho charakterizují, jako jsou například atributy datum, čas, úrovně zranění 

či entita příběh/text (UTC_Date, UTC_Time, Injuries, Narrative). Tuto charakteristiku jsem 

vyjádřila pomocí vazby <<Characterization>>.  

Dalším vystupujícím prvkem v Modelu 1 je stereotyp relator (<<Relator>>). Tento stereotyp 

zprostředkovává určitý vztah mezi jednotlivými prvky, které spojuje a na těchto prvcích je 

existenčně závislý. V modelu můžeme vidět takovou situaci u entity posouzení rizika 

(Risk_Assessment), která propojuje riziko (Risk) a metodu (Risk_Method) a následně pak 
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určuje stupeň rizika (Risk_Grade). Relator odhad rizika je existenčně závislý na riziku, metodě 

i stupni rizika a představuje sám o sobě proces analýzy, ve kterém dochází k ohodnocení 

úrovně rizika. Tato analýza nemůže proběhnout bez stanovení metody analýzy a riziko 

nemůže být stanoveno mimo zmíněný proces. Podobná situace je i u přidaného prvku analýza 

(Analysis_Folow_Up), která tvoří spojovací prvek pro atributy popis šetření, nápravná opatření 

a závěr (Description_Investigation, Corrective_Actions, Conclusion) a je na nich existenčně 

závislá stejným způsobem, jako to bylo popsáno při Relatoru odhad rizika. Nápravná opatření 

jsou označena stereotypem kolektiv (<<Collective>>), který definuje určitou skupinu. Tento 

stereotyp byl zvolen z hlediska toho, že nápravná opatření představují určitý soubor opatření, 

která jsou vzájemně nezávislá. Nápravná opatření a mnoho dalších prvků v modelech jsou 

vázány pomocí vazby asociace (<<Association>>). Vazba asociace je obecnou vazbou, kterou 

lze použít u všech případů, které nevyhovují specifičtějšímu typu asociace definované v UFO. 

U této vazby ve všech případech vždy uvádím pouze orientaci a název vazby, nikoliv stereotyp. 

V poslední části Modelu 1 je výskyt s účastí nebezpečného zboží 

(Occurrence_With_Dangerous_Goods) spojen s výskytem pomocí vazby generalizace 

(<<Generalization>>). Generalizace je vyjádřením podmnožiny. Vazba generalizace je 

graficky znázorněna prázdnou šipkou. V tomto případě nám tedy vazba říká, že podmnožinou 

události typu výskyt jsou události typu výskyt s účastí nebezpečné zboží 

(Occurrence_With_Dangerous_Goods). 
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Obrázek 4: Model 1 – Occurrence 

4.2 Model 2 – Dangerous Goods 

Model 2 (Obrázek 5) je zaměřen na specifikaci entity nebezpečného zboží 

(Dangerous_Goods). Nebezpečné zboží má jako stereotyp kategorii (<<Category>>). 

Kategorie se vyznačuje tím, že sdružuje různé typy objektů na základě jejich vlastností, ale 

s různým principem identity. Toto je vhodný stereotyp jelikož nebezpečné zboží můžou tvořit 

předměty s různým principem indentity, jako kyseliny, radioaktivní materiál, výbušniny atp. 

V modelu můžeme vidět vazbu účasti (participate) nebezpečného zboží ve výskytu 

(Occurrence_With_Dangerous_Goods), čímž vzniká logická vazba na koncept Occurrence 

z Modelu 1. Atributy popisující nebezpečné zboží jsem navázala charakterizující vazbou jako 

vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti patří například původ zboží či jméno odesílatele a další 

(Origin_Of_Goods, Shipper_Name). Pro atributy popisující obal nebezpečného zboží jsem 

vytvořila nový prvek obal (Packaging), se kterým jsem spojila charakteristickou vazbou jeho 
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vlastnosti, například typ vnějšího nebo vnitřního obalu a další (Type_Of_Outer_Packaging, 

Type_Of_Inner_Packaging). Prvek obal má stereotyp mixin (<<Mixin>>), a ten se chová jako 

semi-rigidní typ, což znamená, že pro některé jedince je rigidní a pro některé není rigidní. 

Rigidní objekt je objektem v určitém stavu po celou svou existenci a antirigitní objekt může 

svůj stav během své existence změnit. Stereotyp Mixin byl zvolen pro vyjádření skutečnosti, 

že některé obaly mění svoje využití, jako např. že můžou být recyklovány a následně využity 

jako předměty s jiným tvarem i využitím (proto potřeba kombinace různé rigidity). 

 

Obrázek 5: Model 2 – Dangerous Goods 
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4.3 Model 3 – Report 

Základem Modelu 3 (Obrázek 6) je atribut zpráva/hlášení (Report), který je označen 

stereotypem druh (<<Kind>>). Druh se používá k zastupování rigidních pojmů a zároveň 

poskytuje princip identity pro jeho instance a v tomto případě je využit z důvodů uvedených 

v kapitole 4.1. Nově se zde objevuje kategorie agent (Agent), která je blíže specifikována 

v následujícím modelu. Charakterizující vazbou jsou ke zprávě/hlášení připojené vlastnosti, 

jako například datum hlášení, stav hlášení, identifikace hlášení (Reporting_Date, 

Report_Status, Report_Identification). Jedná se o kvality specifikující vlastnosti 

zprávy/hlášení, proto byl vybrán stereotyp (<<Quality>>). 

 

Obrázek 6: Model 3 – Report 

 

Hlavní entitou (Obrázek 7) pro atributy týkající se hlášení a podávání zpráv je v taxonomii RIT 

historie podávání hlášení (Reporting_History). Tento prvek bych z taxonomie vyřadila. 

Důvodem je, že tato entita sama o sobě má malou výpovědní hodnotu a její atributy je možné 

použít samostatně v jednotlivých modelech, a tak dospět k lepšímu definování určitých oblastí. 

Jednu skupinu atributů lze navázat k atributu zprávy/hlášení a druhá skupina se přímo účastní 

charakteristiky výskytu v Modelu 1. Do skupiny atributů účastnících se Modelu 1 patří například 

závěr, nápravná opatření či posouzení rizika (Conclusion, Corrective_Actions, 

Risk_Assessment). 
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Obrázek 7: Zrušený prvek – Reporting History 
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4.4 Model 4 – Agent 

Model 4 (Obrázek 8) se věnuje popisu osob a skupin, které tyto osoby mohou tvořit. Tento graf 

je založen především na entitách. Pro hlavní strukturu jsem využila vzor z ontologie UFO [15]. 

Tento vzor je tvořen agentem (Agent) se stereotypem kategorie a dále se větví za použití 

vazby generalizace na dva druhy, a to osobu (Person) a umělou inteligenci 

(Artificial_Intelligence). V dalším postupu už využívám jen druhu osoba. 

Na osobu je charakterizující vazbou navázán stereotyp mód/režim (<<Mode>>), který určuje 

možnost existujícího stavu, ve kterém se osoba může nacházet. V tomto případě je módem 

pracovní neschopnost (Incapacitation), kterou způsobuje (causes) nějaký důvod 

(Reason_For_Incapacity). 

Osobu může představovat mnoho rolí (Role), jako je vidět i v tomto modelu, kde je jako role 

osoby určen provozovatel letadla, člen posádky letadla a člen ATM personálu 

(Operator_Member, Flight_Crew_Member, ATM_Staff_Member). Role zde popisuje přiřazení 

odpovědnosti, typů úkolů nebo práv, ovšem neposkytuje žádnou identitu. Tu poskytuje koncept 

osoba (Person) jakožto druh. Tedy model říká, že různé role můžou v různém čase zastávat 

různí lidi. Osoby jsou zároveň spojeny materiální vazbou (<<Material>>) s tzv. 

Reporting_Entity, která představuje různé společnosti, které osoby zaměstnávají (is employed 

by), a které jsou ve smyslu taxonomie RIT ohlašovatelé událostí.  

Každá z rolí je součástí nějakého kolektivu (<<Collective>>) například člen posádky je 

součástí kolektivu posádky (Flight_Crew) a stejně tak je to i s ostatními rolemi. UFO-A nabízí 

pro tvorbu takovýchto konstruktů vazbu mezi rolí a kolektivem s názvem <<MemberOf>> a 

jedná se o specifický typ relace celek-část (part-of). Vznikají tu také generalizace mezi 

Reporting_Entity a provozovatelem (Operator) a zároveň také mezi provozovatelem 

(Operator_Member) a členem posádky (Flight_Crew_Member). 

Od této poměrně základní struktury osob vedou další vazby, které blíže specifikují činnost 

těchto osob. V modelu je tedy vidět, že posádka se účastní (participates) letu (Flight), který má 

stereotyp události (<<Event>>), jelikož let splňuje již diskutovanou definici události dle UFO-

B. Další část modelu ukazuje, že každý člen posádky má (has) oprávnění k letové způsobilosti 

(Flighf_Crew_Licenses – modelováno se stereotypem <<Kind>> jelikož každá licence má své 

ID, tedy i identitu, ve všech světech stejnou). Oprávnění pak charakterizuje platnost (Validity). 

Poslední část tohoto modelu se zaměřuje na kolektiv ATM personálu (ATM_Staff). Ten pracuje 

(works at) v ATS jednotkách (ATS_Unit), kterými rozumíme stanoviště řízení letového 

provozu. ATS jednotky můžou mít jinou lokaci, vybavení, můžou být také součásti různých 

poskytovatelů letových navigačních služeb, tato entita je však sdružuje všechny a proto jsem 

volila stereotyp <<Category>>. Tyto jednotky pak spravují či řídí (manages/controls) vzdušný 
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prostor (Air_Space), který se skládá (<<ComponentOf>>) ze sektorů (Sector). Sektor i 

vzdušný prostor mají za stereotyp Mixin, protože tyto prostory mohou být v čase proměnlivé, 

vymezené jinou horizontální i vertikální hranicí ale přitom označovány stejně. V různých 

časech dokonce můžou být vymezeny pro jiný druh provozu, nebo dokonce zcela vyloučeny 

pro letecký provoz. Proto nemusí po dobu své existence pro leteckou dopravu znamenat totéž. 

 

Obrázek 8: Model 4 – Agent 
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4.5 Model 5 – Event 

Model 5 (Obrázek 9) se soustředí na základní popis zpravidla nepříznivé události (Event), která 

už byla zmíněna v Modelu 1. Vazba <<ComponentOf>> zdůrazňuje, že událost může být 

součástí letu (Flight), ale zároveň samozřejmě říká, že existují lety bez nepříznivých událostí 

(proto je zde využita kardinalita 0…* při konceptu události). Pomocí generalizace je zde 

uvedena specifikace události, a to události (Object_Participation_Event), ve které se účastní 

(participates in) objekty (Object). Z kategorie objektů je pak jako druh definováno vozidlo, 

letadlo, dráha a letiště (Vehicle, Aircraft, Runway, Aerodrome), přičemž dráha je součástí 

(<<ComponentOf>>) letiště. Letiště je podrobně popsáno (describes) kategorií obecné 

informace (Aerodrome_General). Pro tento základní model jsem použila účast (participates) 

agenta jako zjednodušení. Výběr stereotypů odpovídá předešlým modelům a již zde nebude 

odůvodňován pro každý koncept. 

Druhou částí modelu ukazuji, že počasí (Weather), tedy situace (<<Situation>>) může způsobit 

(may cause) událost. Stereotypem <<Situation>> mám na mysli koncept situace z ontologie 

UFO-B, který podobně jako událost odpovídá významu tohoto konceptu v běžném jazyce. 

Rozdíl je zde hlavně v tom, že situace reprezentuje jakousi momentku (snapshot) objektů a 

jejich stavů napříč časovým úsekem, bez změny těchto stavů. Jsou to pak konkrétní události, 

které nám v jistém časovém okamžiku od sebe oddělují dvě konkrétní situace pomocí změny 

ve stavech objektů anebo jejich okolí. Podobně jako je to u stereotypu <<Event>>, i zde ve 

své práci neuvádím žádné konkrétní situace, jenom typy situací, které můžou mít libovolný 

počet instancí. Pro reprezentaci v grafickém editoru nicméně používám stereotyp 

<<Situation>> jakožto referenci na odpovídající koncept z UFO-B.  

Počasí je v modelu 5 charakterizováno různými vlastnostmi v samostatném konceptu 

(Precipitation_And_Other_Weather_Phenomena). Pokud tuto situaci vymezíme na prostor 

letiště (Weather_At_Aerodrome), pak lze říci, že je popsáno určitými pravidelnými zprávami o 

počasí (Aerodrome_Weather_Reports). 
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Obrázek 9: Model 5 – Event 

4.6 Model 6 – Aircraft 

V Modelu 6 (Obrázek 10) je věnována pozornost entitě letadlo (Aircraft). Nejdříve jsou uvedeny 

základní spojitosti, že se letadlo účastní (participates) události letu (Flight). Letu se zároveň 

účastní (participates) posádka (Flight_Crew), která letadlo řídí. Letadlo provozuje (operates) 

jistý provozovatel (Operator). Tyto prvky byly podrobněji vysvětleny v Modelu 4, proto jsou 

v tomto modelu zachovány jejich stereotypy a nebudu je zde už blíže specifikovat. 

V této práci předpokládáme, že je letadlo druhem (<<Kind>>), protože má určenou svou 

identitu po dobu své funkčnosti (pomocí registrační značky, výrobního čísla atp.), a tudíž i 

existence. Výběr tohoto stereotypu souvisí také s tím, že i když by byly letadlu odebrány 

všechny identifikátory, včetně výrobního čísla, nebylo by letuschopné a nemohlo by se účastnit 
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occurrence. Letadlo dále charakterizují některé vybrané atributy označené jako vlastnosti 

(<<Quality>>). Mezi ně patří například rok výroby, výrobní model a další (Year_Built, 

Manufacturer_Model). 

Kategorii části letadla (Aircraft_Part) jsem přidala pro možnost napojení dalších entit. 

Vlastnosti těchto částí letadla charakterizují informace o jednotlivých částech 

(Part_Information). Na kategorii části letadla se pak postupně váže pomocí vazby generalizace 

entita motor (Engine) a jeho vybrané vlastnosti jako je třeba výrobní číslo motoru 

(Engine_Serial_Number). Poddruhem (<<Subkind>>) motoru je pak motor vrtulový 

(Propeller_Engine), jehož částí (<<ComponentOf>>) je vrtule (Propeller). Výběr stereotypů 

v této části modelu také odpovídá předchozím kapitolám a nebude již detailně popisován. 

 

Obrázek 10: Model 6 – Aircraft 

4.7 Model 7 – Airprox Event 

Model 7 (Obrázek 11) specifikuje přidaný prvek tzv. Airprox_Event. Airprox_Event je událost, 

kdy se vzdálenost mezi letadly sníží natolik, že by mohla být ohrožena bezpečnost obou letů. 

Stereotyp události je <<Event>>. Této události se vždy účastní (participates) letadlo (Aircraft) 

a posádka (Flight_Crew), která letadlo řídí (controls). Stereotypy některých prvků tohoto 
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modelu jsou zachovány z modelů předchozích. Airprox_Event lze rozdělit na tři události se 

stereotypem <<Event>>. 

První událost je sblížení (Separation), které se účastní (participates) kategorie informace o 

provozu a vzdálenosti (Separation_Traffic_Info_Type), a ta je dále charakterizována přímo 

kvalitou (Separation_Traffic_Info_Type_Quality). Touto událostí se v taxonomii RIT rozumí 

událost, při které dojde k narušení předepsaných minim rozestupu mezi dvěma letadly a 

schéma hlášení tohoto typu událostí navádí pozornost ohlašovatelů na přítomnost informace 

o ostatním provozu, resp. jejího typu a kvality. Samotná informace může být podána různou 

formou, od radiového kontaktu mezi pilotem a řídícím až po datovou komunikaci přes 

automatické systémy. Proto byl volen stereotyp <<Category>> pro popsání samotné 

informace. Její kvalita byla pak modelována ve smyslu předešlých modelů. Sblížení ale 

charakterizují i jiné, mnohem důležitější vlastnosti, mezi které patří například vertikální profil 

při sblížení (Vertical_Profile_Of_Separation) a další. 

Druhou událostí je upozornění (Alerting), které je způsobeno předchozí událostí sblížení. 

Touto událostí mám na mysli generování varovné informace o vzniklé situaci, ať už je jejím 

původcem řídící, nebo automatickým varovným systémem. Částí upozornění tedy může být 

rada a řešení od ATM (ATM_Advisory) a další částí může být řešení od systému ACAS/TCAS 

(Resolution_Advisory). Resolution_Advisory lze charakterizovat typem RA nebo klasifikací RA 

(RA_Type, RA_Classification). 

Třetí poslední částí je úhybný manévr (Avoiding_Action). Jedná se o událost, při které posádka 

reaguje na vzniklou situaci a snaží se odvrátit případnou kolizi ve vzduchu s okolitým 

provozem. Tento úhybný manévr může být navržen buď ATM (ATM_Action) nebo systémem 

v letadle (A_C_Avoiding_Action), tedy opět řídícím letového provozu nebo automatickým 

varovným systémem. Částí (<<ComponentOf>>) A_C_Avoiding_Action je reakce pilota 

(Pilot_Response_To_RA), kterou vyvolá (triggers) Resolution_Advisory. Tato část modelu 

tedy říká, že v některých událostech typu úhybný manévr je součástí reakce pilota na 

automatický varovný systém, která, zcela logicky, mohla být vyvolána pouze vygenerováním 

varování z tohoto systému. Volba stereotypů v této části modelu odpovídá konvenci 

předešlých modelů v této práci. 

Člen ATM (ATM_Staff_Member) také může způsobit (may cause) sblížení letadel 

(Separation). Pokud přijde upozornění (ATM_Advisory) ze strany ATM, pak se člen ATM 

účastní (participates) tohoto upozornění a následně se účastní (participates) návrhu úhybného 

manévru (ATM_Action). 

V taxonomii RIT je obsažena entita (Obrázek 12) sblížení letadel (Separation_Aircraft). Tato 

entita sama nedefinuje žádnou přesnou informaci a je tedy spíše matoucí než by disponovala 
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žádoucí výpovědní hodnotou. Na základě jejích atributů jsem zjistila, že obsahuje mnoho 

pojmů, které na sebe přímo navazují nebo charakterizují jinou entitu či atribut. 

Separation_Aircraft jsem tedy z modelu vyloučila a nahradila jsem ji dvěma událostmi, kterými 

jsou upozornění a úhybný manévr (Alerting, Avoiding_Action) popsány výše. Atributy této 

entity jsem dále použila pro podrobný popis celé události Airprox_Event. 
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Obrázek 11: Model 7 – Airprox Event 

 

 

Obrázek 12: Zrušený prvek – Separation Aircraft 
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4.8 Model 8 – Runway Incursion 

Model 8 (Obrázek 13) blíže definuje, co je tzv. Runway_Incursion. Runway_Incursion je 

událost, kdy se na dráze objeví bez povolení letadlo, vozidlo, člověk či zvíře. Vzhledem k tomu, 

že je to událost, použijeme stereotyp <<Event>>. Tohoto typu události se vždy účastní 

(participates) dráha, letiště a člen ATM personálu (Runway, Aerodrome, ATM_Staff_Member). 

Vidíme zde opět vazbu <<ComponentOf>>, že dráha je součástí letiště. Tyto prvky jsou už 

uvedeny v Modelu 4 a 5, a proto používám stejné stereotypy z předchozích modelů. 

Runway_Incursion dělím pomocí vazby generalizace na události způsobené jednotlivými 

prvky. Runway_Incursion_By_Aircraft je událost, které se účastní (participates) letadlo 

(Aircraft) a zároveň s ním i jeho posádka (Flight_Crew), která letadlo řídí (controls). Stejným 

způsobem jsou vysvětlena i další Runway_Incursion, která mohou být způsobena osobou 

(Person), vozidlem (Vehicle) nebo zvířetem (Animal). Každý tento prvek se tedy může účastnit 

(participates) Runway_Incursion. Volba stereotypů v tomto modelu odpovídá konvenci 

z předešlých modelů. 

 

Obrázek 13: Model 8 – Runway Incursion 
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5 Validace modelů 

Validaci konceptuálních modelů této práce jsem provedla dvěma způsoby. První způsob byl 

na základě konkrétních dat ze závěrečných zpráv o leteckých událostech, které jsou dostupné 

na www.uzpln.cz. Pro tento způsoby validace byly vybrány tři letecké události, které svými daty 

odpovídali částem navrženého konceptuálního modelu. Druhý způsob byl proveden pomocí 

modelovacího jazyka Alloy a nástroje Menthor Editor. Obě validace jsou detailněji popsány 

v následujících podkapitolách. 

5.1 Validace na základě aplikace reálných dat 

Pro tuto validaci jsem vybrala tři různé letecké události, které jsou zaznamenány 

v závěrečných zprávách ÚZPLN. Události jsem se snažila vybrat tak, aby se svým tématem 

týkaly navrženého konceptuálního modelu tříd. Tyto tři události jsem zpracovala do modelů 

instancí. Pro modely instancí jsem použila jen ty typy informací, které byly již obsaženy 

v typologii tříd (univerzálů) v konceptuálních modelech, které jsou základem této práce, aby 

se tak modely daly ověřit na úrovni vytvořených instancí.  

Jednotlivé modely instancí se zaměřují vždy jen na určitou část konceptuálních modelů. Žádný 

model instancí neobsahuje instance všech tříd, které obsahují tyto modely. Porovnáním 

konzistence mezi modelem tříd a modelem konkrétní instance, včetně porovnání vztahů mezi 

prvky v modelu instancí a modelem tříd, lze zjistit případné odchylky či nejasnosti. 

Předpokladem je, že jestli jsou vytvořené konceptuální modely validní, budou jim instance 

konkrétních událostí z letecké dopravy zcela odpovídat.  

5.2 Událost 1 

První model instancí (Obrázek 14) představuje vážný incident, ke kterému došlo u letounu 

Airbus A310 letícího z New Yorku do Prahy dne 31. 7. 2008. Krátce po vzletu letounu došlo ke 

snížení výkonu motoru č. 2. Posádka se tedy rozhodla vrátit zpět na letiště vzletu. Důvodem 

vzniku této události byla porucha motoru č. 2 ve fázi počátečního stoupání letounu. Porucha 

se stala pravděpodobně v důsledku ulomení jedné lopatky prvního stupně nízkotlaké turbíny, 

která poškodila i další části motoru č. 2. Posádka tomuto vzniku poruchy nemohla předejít a 

zachovala se podle postupů provozovatele letounu. [24] 

  

http://www.uzpln.cz/
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V modelu instancí (Obrázek 14) můžeme vidět modelovanou Událost 1. V jednotlivých boxech 

modelu používám pro zápis konvenci Instance : Třída. Pokud tato instance obsahuje data, 

které jí charakterizují, tato data jsou uvedena ve spodní části boxů určeném pro atributy, tak 

jak je obvyklé v notaci jazyka UML (příkladem je Datum UTC: 31. 7. 2008). Všechna tato data 

jsou v souladu s vlastnostmi obsaženými v konceptuálním modelu. 

V modelu instancí je jako instance třídy Occurrence Vážný incident. Ten je charakterizován 

daty, jako je čas, datum a počty zraněných. Součástí Vážného incidentu jsou tři na sebe 

navazující události (konkrétně Událost 1, 2 a 3), které patří pod třídu Event. Všech těchto tří 

událostí se účastní Airbus A310 (třída Aircraft) a jeho Posádka (třída Flight_Crew). Součástí 

letadla jsou Motory č. 1 a 2 (třída Engine), které jsou také detailně popsány v atributech. 

Posádka se skládá z Velitele letounu a Druhého pilota (třída Fligh_Crew_Member). Členové 

posádky (třída Flight_Crew_Member) mají svou Licenci ATPL (třída Flight_Crew_Licenses). 

Posádka (třída Flight_Crew) řídí A310 (třída Engine). Události 3 (třída Event) se účastní také 

Letiště KJFK (třída Aerodrome) a Řídící letového provozu (třída ATM_Staff_Member). ČSA 

(třída Reporting_Entity) definuje Oznámení události CZ-08-359 (třída Report). Oznámení 

události CZ-08-359 je zaznamenáním Vážného incidentu. Analýze celé události CZ-08-359 

(třída Analysis_Follow_Up) analyzuje Vážný incident. Výstupem Analýza celé události CZ-

08_359 je Závěr události CZ-08_359 (třída Conclusion). 

V tomto popisu modelu instancí můžeme vidět úplnou shodu s konceptuálním modelem tříd. 

Na stejném principu proběhla validace modelu i pomocí následujících dvou reálných událostí 

v civilním letectví. Modely instancí Událostí 2 a 3 jsou uvedeny v přílohách. 

5.2.1 Událost 2 

Druhý model instancí (Příloha 1) popisuje vzniklou situaci, která byla vážným incidentem. Dne 

15. 2. 2012 letěl letoun ATR 42-500 z Varšavy do Prahy. Řídícím pilotem byl velitel letounu, 

který ale v průběhu počátečního přiblížení přestal reagovat. Druhý pilot zjistil náhlou zdravotní 

indispozici velitele letounu, okamžitě převzal řízení letounu, oznámil orgánům ŘLP stav tísně 

a požádal o zdravotní asistenci po přistání. Příčinou této události bylo náhlé úmrtí velitele 

letounu v průběhu konečného přiblížení. Důvodem náhlého úmrtí bylo skryté onemocnění 

kardiovaskulárního aparátu. [25] 

5.2.2 Událost 3 

Třetí událostí je vážný incident (Příloha 2) ze dne 7. 9. 2012. Toho dne došlo ke sblížení dvou 

letounů A319 a B735 v průběhu jejich přiblížení na přistání na LKPR. Posádka letounu A319 
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nedodržela stanovený postup ATS, a tak došlo ke snížení minima horizontálního rozstupu na 

vzdálenost 1,7 NM ve stejné nadmořské výšce. K tomuto sblížení došlo i přes okamžitou reakci 

řídícího letového provozu. Oba letouny ale přistály bez jakýchkoliv dalších problémů. [26] 

5.3 Validace pomocí jazyka Alloy 

Pomocí modelovacího jazyka Alloy lze model navržený v nástroji Menthor Editor validovat po 

obsahové stránce, a to tak, že podle navrženého konceptuálního modelu je v Alloy vytvořen 

model instancí. Model instancí představuje model konkrétních objektů a vlastností, ze kterého 

lze ověřit, zda je myšlenka konceptuálního modelu správně chápána a objevuje se i v modelu 

instancí. 

Validace pomocí Alloy byla provedena na všech konceptuálních modelech této práce. 

Navržené konstrukty podle UFO-B byly nahrazeny přípustným způsobem tak, aby je nástroj 

Menthor Edithor byl schopen zpracovat. Koncepty z UFO-B Event či Situation byly tedy 

modelovány s využitím stereotypů OntoUML (dle konceptů UFO-A), zejména pak za použití 

stereotypů <<Category>> nebo <<Kind>>. Tyto dva stereotypy nejvíce odpovídají významu 

konceptů Event a Situation  v kontextu modelů této práce. V následujícím textu je popsán 

model instancí z Alloy.  

Model instancí vygenerovaný v jazyce Alloy je model instancí jednoho konkrétního světa 

v čase t. Tento model obsahuje objekty (Object) a vlastnosti (Property). Objekty jsou 

vyobrazené žlutou barvou a vlastnosti barvou fialovou. Mezi objekty jsou barevně znázorněné 

a popsané vazby, které vysvětlují jednotlivé vztahy instancí. 

Model instancí vygenerovaný z Modelu 1 – Occurrence (Obrázek 15) znázorňuje konkrétní 

objekt (instanci) výskytu (Occurrence) označený na obrázku 15 jako Objekt1. Z popisu objektu 

je zřejmé, že se jedná zároveň o výskyt s nebezpečným zbožím 

(Occurrence_With_Dangerous Goods). Na tento objekt navazuje další objekt (Objekt2), 

kterým je událost (Event), to znamená, že zmíněný Occurrence má jako součást jednu blíže 

nespecifikovanou událost. Všechny vlastnosti, které Occurrence charakterizují, jsou 

znázorněny jako vlastnosti Property (značené jako Property0, Property1, Property5, Property6, 

Property7, Property9 a Property12 s názvy odpovídající kvalitám z obrázku 4). Instance dále 

obsahuje Objekt0,  kterým je zpráva/hlášení (Report) a Objekt3 - nápravné opatření 

(Corrective_Actions). Report zde zaznamenává (records) Occurrence. Corrective_Actions 

jsou výstupem (hasoutput1) analýzy (Analysis_Follow_Up). Ostatní instance tříd jsou 

znázorněny jako další vlastnosti Property vázané na Property4 a Property9, čímž objasňují 

procesy analýzy a posouzení rizika. 
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Vygenerování modelů instancí ze všech modelů tříd proběhlo stejným způsobem. Modely 

instancí jednotlivých konceptuálních modelů jsou obsaženy v přílohách. Jednotlivé instance 

znázorňují reálný objekt či vlastnost v určitém čase t. Modely instancí odpovídají myšlenkám 

v modelu tříd a jeví se jako zcela reálné v našem světě, proto můžeme konceptuální modely 

považovat z pohledu tohoto typu validace za validní. 
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6 Diskuze 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout konceptuální model zvolené části taxonomie RIT. 

Po prostudování dané problematiky jsem zjistila, že taxonomie je důležitým podkladem pro 

systémy hlášení leteckých událostí. Hlavní myšlenkou tedy bylo zpracovat pojmy taxonomie 

do určité architektury, která by umožnila lepší práci při vytváření systémů hlášení událostí či 

jejich vyplňování. 

Návrh konceptuálních modelů této práce byl vytvořen jen z vybrané části taxonomie. Přesněji 

řečeno, modely se zabývají jen entitami a některými jejich atributy. Součástí návrhu se stala 

zároveň i analýza vybraných prvků, která nás informuje o nedostatcích současné taxonomie. 

Tyto nedostatky byly v práci řešeny právě na úrovni konceptuálních modelů. Celý návrh 

konceptuálních modelů probíhal na základě informací získaných z odborné literatury. 

Pro vysvětlení taxonomických pojmů a jejich účelu byla použita ontologie. Ontologické chápání 

světa vychází z filozofie a mluví o studiu existence a reálného světa. Snaží se vysvětlit 

základní vztahy mezi prvky, a na tomto základu pochopit fungování reality. Z tohoto důvodu 

bylo ontologické řešení modelů vhodnější než klasické modelování prvků a vztahů. 

Ontologické modely jsou vhodnější, protože se přibližují základnímu chápání funkčnosti a 

existence světa. Díky nim lze odhalit rozdíly mezi pochopením pojmu jednou osobou a druhou 

osobou či počítačem. 

Konceptuální model této práce byl podrobně zanalyzován a z toho důvodu také rozdělen na 

více menších modelů. Každý model se podrobněji zabývá určitou částí taxonomie. Některé 

prvky byly vyloučeny a nahrazeny jinými, některé byly jen lépe uspořádány a jiné byly 

doplněny. Tak vznikl nový strukturovanější návrh architektury vybrané části taxonomie RIT. 

Všechny modely byly navrženy na základě UFO-A a UFO-B. UFO-A popisuje objekty a UFO-

B procesy. V taxonomii se objevují jak objekty, tak procesy, a proto bylo nutné využít právě 

tyto dvě části ontologie UFO. Následně byly všechny navržené modely validovány, aby se 

ověřila jejich další možná použitelnost. Validace proběhla ve dvou úrovních. Jedna 

představovala namodelování tří vybraných konkrétních událostí jako modely instancí. A druhá 

validace byla provedena za pomoci jazyka Alloy a nástroje Menthor Editor, jehož je součástí. 

Validací byly zjištěny některé drobné odchylky, které byly následně opraveny. Konečné modely 

instancí odpovídají podmínkám navržených konceptuálních modelů. 

Návrh vytvořený v této práci lze použít jako základ pro další rozšiřování těchto konceptuálních 

modelů o další prvky z taxonomie RIT. Konceptuální modely celé taxonomie by se pak daly 

aplikovat pomocí IT technologií do systémů hlášení leteckých událostí. Systémy by tak mohly 

osobě, která podává hlášení, nabízet jednotlivé pojmy v dotazníku tak, aby je systémy po 
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vyplnění dokázaly okamžitě zpracovat a další nabídku pojmů zredukovat na pouze nutné pole 

k vyplnění. Tím by se docílilo snížení časové náročnosti při vyplňování, a tudíž by se podpořila 

také motivace osob události hlásit a zaznamenávat tato data do systémů. Celý tento proces 

by pak měl napomáhat rychlejšímu odhalování bezpečnostních hrozeb dříve, než se někdo 

stane jejich obětí. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřila na tvorbu architektury vybrané dostupné části taxonomie RIT. 

Abych dospěla k tomuto cíli, bylo třeba se seznámit s velkým množstvím nových informací. 

Nejdříve jsem se musela seznámit s legislativní částí, která popisuje přístup k zaznamenávání 

leteckých událostí v podobě povinných a dobrovolných systémů hlášení. Fungování těchto 

systémů a práce s daty, která jsou zde zaznamenávána, je třeba znát pro pochopení dalších 

souvislostí. Právě fungování systémů hlášení je založeno na taxonomii. Proto bylo nutné 

nastudování existence různých taxonomií. V evropském prostředí se nyní pracuje hlavně 

s taxonomií ECCAIRS nebo RIT, což je redukovaná taxonomie ECCAIRS. Proto byla pro 

tvorbu architektury zvolena právě RIT.  

Ke zpracování pojmů z taxonomie do konceptuálního modelu byla jako základ použita 

ontologie. Základ ontologie vychází z filozofického pohledu. Ontologie se dnes ale začíná 

využívat v mnoha oborech, proto bylo nutné zvolit tu správnou ontologii pro modelování 

taxonomie. Základem mých konceptuálních modelů se stala ontologie UFO, a to především 

části UFO-A a UFO-B.  

Konceptuální model je z praktických důvodů rozdělen na několik menších modelů. Tyto 

modely se vždy zaměřují na popsání jedné z částí taxonomie. Modely jsou vytvořeny za 

pomoci grafického modelovacího jazyka OntoUML. Některé konstrukty byly ale vytvořeny na 

základě ontologie UFO-B, kterou zatím OntoUML nedefinuje. Řešením tedy bylo použití 

popsaných konstruktů ontologie UFO-B. 

Ke konci práce bylo nutné všechny modely ověřit. Ověření proběhlo dvěma způsoby validace. 

První způsob ověřil konceptuální modely z pohledu konkrétních dat založených na třech 

závěrečných zprávách reálných událostí. Vznikly modely instancí na základě těchto tří 

vybraných konkrétních leteckých událostí. Tento typ validace ověřoval konceptuální model 

typů pomocí možných rozdílů vůči modelu instancí. Druhý způsob validace proběhl za pomoci 

modelovacího jazyka Alloy, který je součástí nástroje Menthor Edithor. Koncepty dle UFO-B 

byly modelovány s využitím stereotypů UFO-A, jelikož v této práci jsou uvažovány pouze jako 

enduranty (objeky stálé v čase). Jedná se totiž o obecný vzorec (pattern) události a ne 

konkrétní události. V Alloy byl z konceptuálních modelů vygenerován model instancí, ze 

kterého bylo možné ověřit, zda je konceptuální model navržen s určitou myšlenkou, která se 

ve stejné formě ukázala i v modelu instancí. 

Konceptuální modely tedy tvoří strukturovanější architekturu vybrané části taxonomie RIT. 

Tyto konceptuální modely by měly tvořit základ pro jejich další rozšiřování o pojmy 
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z taxonomie, které vzhledem k rozsahu této práce nebyly zahrnuty. Cíl s ohledem na rozsah 

této práce byl tedy splněn, ale stále existuje prostor pro další rozšiřování dané myšlenky.  
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Model instancí – Airprox Event 
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