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Abstrakt: 

Kontrola zavazadel pomocí rentgenových zařízení je klíčovou součástí bezpečnostních 

postupů letišť. Nejmodernější rentgenové systémy pro rentgenovou kontrolu zavazadel 

poskytují vysoce kvalitní snímky. Přesto se však poslední řešení stále opírá o pracovníky 

detekce. Jejich hlavním úkolem je vizuální kontrola rentgenových obrázků zavazadel 

s orientací na zakázané předměty. Proto správný výběr a kvalitní výcvik pracovníků detekce 

jsou velmi důležitými součástmi bezpečnostní kontroly. Porozumění faktorům, které jsou 

účinné pro bezpečnostní kontrolu, může poskytnout důležité poznatky o zvýšení účinnosti 

a efektivity bezpečnostních prohlídek na letištích. 
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Abstract: 

Checking luggage with X-ray equipment is a key part of airport security procedures. The 

most modern X-ray scanning systems provide high-quality x-ray baggage images. However, 

the final decision whether the luggage is or is not suitable for carriage is still based on 

detection personnel. The main task of the screeners is to visually check X-ray baggage 

images for prohibited items. Therefore, proper selection and quality training of screener staff 
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Seznam použitých zkratek 

CAT Test vyhodnocení kompetence 

CBS Screening příručního zavazadla  
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LAG Aerosoly, tekutiny a gely 

LEDS Zařízení systémů detekce kapalných výbušní výbušnin  

ORT Rozpoznávání objektů 

RTG Rentgenová zařízenizařízení 

TIP Projekce ohrožení obrazu 

WTMD Průchozí detektory kovů  

XRT X-Ray Tutor  
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá efektivitou a kvalitou bezpečnostních prohlídek na letišti, 

vzděláním a výkonem pracovníků, detekčních zařízení a také základními faktory, které určují 

úspěšnost při detekci zakázaných předmětů. 

V současné době se kontrola bezpečnosti na letišti stala nezbytnou součástí prevence 

teroristických útoků. Proto je spolehlivá detekce nebezpečných předmětů nezbytným 

bezpečnostním opatřením. 

Kontrola zavazadel pomocí rentgenových zařízení je klíčovou součástí bezpečnostních 

postupů letišť. Nejmodernější rentgenové systémy pro rentgenovou kontrolu zavazadel 

poskytují vysoce kvalitní snímky. Přesto se však rozhodnutí o tom, zda musí být zavazadlo 

cestujícího dále zkontrolováno (např. manuálním prohledáváním) nebo má-li být vyloučeno 

z přepravy nebo je vhodné k přepravě, stále opírá o pracovníky detekce. Primárním úkolem 

pracovníků rentgenových zařízení je vizuální kontrola rentgenových obrázků zavazadel 

zaměřená na zakázané předměty a rozhodování o tom, zda zavazadlo neobsahuje některý 

z těchto zakázaných předmětů, a to v daném časovém úseku. Výkon člověka závisí na 

různých situačních faktorech. Porozumění situačním faktorům může poskytnout důležité 

údaje pro zvýšení účinnosti, kvality a efektivity kontrolních stanovišť na letištích.  

Tato bakalářská práce poskytuje pohled na faktory, které jsou důležité pro měření 

bezpečnostní výkonnosti při používání detekčních zařízení.  

Při psaní této práce jsem zkoumala články profesora Dr. Adriana Schwaningera, který tvrdí, 

že úspěšnost rentgenové kontroly závisí na vizuálních schopnostech a znalostech 

pracovníků založených na školení a zkušenostech z praxe a na počátečním výběru 

uchazečů na pozici pracovníků bezpečnostní kontroly a jejich následovném testování. Popis 

výběru a testování uchazečů bude v mé bakalářské práci podrobně popsán. Vzhledem 

k těmto výše zmiňovaným faktorům může být CBT (Computer Based Training), tedy 

počítačové školení, být silným nástrojem pro získávání, zlepšování a udržování znalostí 

o tom, které objekty jsou zakázané a jak vypadají v rentgenových snímcích (faktory založené 

na znalostech). Vedle faktorů založených na znalostech může na výkon pracovníka mít také 

vliv několik dalších faktorů. Můžou to být například situační faktory jako použitelnost 

bezpečnostního rentgenového systému, pracovní zátěž, únava, stres, úzkost a motivace. 

Jsou to proměnné, které je třeba vzít v úvahu pro lepší porozumění determinantům výkonu 

rentgenového snímání.  
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Cílem mé bakalářské práce je analýza a popis faktorů, které ovlivňují bezpečnostní kontrolu 

na letišti a také studium existujících systémů pro vzdělávání, testování a výběr pracovníků 

rentgenových zařízení. 
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2 Proces odbavení cestujících a systémy, které se 

používají pro bezpečnostní kontrolu na letišti  

Vzhledem k neustálému rozvoji letectví, ke stále se zvyšujícímu množství letů a počtu 

cestujících, kteří využívají leteckou dopravu, sehrává bezpečnostní kontrola (security) 

cestujících a jejich zavazadel podstatnou bezpečnostní roli na letišti.  

Úkolem bezpečnostní kontroly je zajistit, že cestující a jejích zavazadla neobsahují předměty 

zakázané pro přepravu leteckou dopravou (střelné a studené zbraně, munici, výbušiny, 

hořlavé, jedovaté a výbušné látky, stlačené a zkapalněné plyny) a další látky a předměty, 

které lze přijmout k přepravě pouze za zvláštních podmínek. Pro tyto účely se na 

stanovištích bezpečnostní kontroly používají různé přístroje jako například rentgenová 

zařízení, celotělové bezpečnostní skenery, detektory výbušin a ruční kontrola. Tato zařízení 

jsou nezbytnou součástí bezpečnostní kontroly, a proto se druhá kapitola této práce věnuje 

představení těchto zařízení a procesům, při kterých se tato zařízení používají. 

2.1 Proces odbavení cestujících a detekční kontroly cestujících a 

jejích zavazadel 

Po příjezdu na letiště se cestující dostává k prvnímu bodu odbavovacího procesu, a to 

k odbavovací přepážce (check-in). Existují 2 typy odbavovacích přepážek.  

První typ je Flight check-in. Na těchto přepážkách se odbavuje pouze jedna konkrétní linka. 

Přepážka se otevírá zpravidla 2 hodiny před plánovaným odletem a uzavírá se 40 minut před 

plánovaným odletem.  

Druhý typ odbavovacích přepážek je Common check-in. Tady se odbavuje současně několik 

letů zajišťovaných daným dopravcem. Výhodou tohoto typu oproti Flight check-in je možnost 

odbavení 24 hodin před plánovaným odletem.  

Při odbavení musí cestující předložit svůj cestovní doklad (bud’ cestovní pas, nebo občanský 

průkaz, závisí to na destinaci, kam cestuje) a také vízum, pokud letí do destinací, která 

vízum vyžaduje. Potom cestující dostane od pracovníka odbavovací přepážky palubní 

vstupenku (Boarding Pass), která mu následně umožní projít bezpečnostní nebo pasovou 

kontrolou do neveřejného prostoru letiště a nastoupit do letadla. V případě, že má cestující 

zavazadlo k odbavení, pracovník odbavovací přepážky provede váhovou a rozměrovou 

kontrolu. Když zavazadlo splňuje všechny limity, pracovník odbavovací přepážky označí 
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zavazadlo zavazadlovým lístkem (Bagg Tag), na kterém je uvedena destinace, číslo letu, 

váha a jméno cestujícího.  

Řada letišt’ také používá pro odbavení cestujících samoodbavovací kiosky (Self check-in). 

Když chce cestující odbavit bez pomoci personálu letecké společnosti a zkrátit čas 

odbavovacího procesu, může tyto kiosky použít. Pro vytisknutí palubní vstupenky zadá 

cestující do kiosku rezervační kód letenky nebo naskenuje svůj pas. Pokud má cestující 

zavazadlo k odbavení, může vytisknout zavazadlový lístek bud’ v kiosku a odevzdat ho pak 

následovně na dropp-off přepážce, nebo může vybrat možnost vytisknutí zavazadlového 

lístku přímo na dropp-off přepážce. Na některých letištích, například na letišti v Kodani, se 

používají samoobslužné dropp-off přepážky.  

 

Obrázek 1. Self check-in [1] 

 

Obrázek 2. Self dropp-off [2] 

Některé letecké společnosti take umožňují svým cestujícím odbavení online nebo pomocí 

mobilní aplikace. 
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Po odbavení cestujícího u odbavovací přepážky přechází cestující bud’ k bezpečnostní, 

nebo k pasové kontrole.  

V dalších podkapitolách bych chtěla popsat bezpečnostní kontrolu cestujících a jejich 

odbavených a příručních zavazadel.  

2.1.1 Detekční kontrola cestujících a jejich příručních zavazadel  

Pod detekční kontrolou se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 

rozumí použití technických nebo jiných prostředků určených k zjištění nebo odhalení 

zakázaných předmětů [3]. 

Každý provozovatel letiště je povinen zajistit podmínky k provádění bezpečnostních opatření 

a vybavit letiště pro obchodní leteckou dopravu zařízeními, potřebnými k provádění 

bezpečnostních kontrol, včetně zajištění možností detekční kontroly zapsaných zavazadel.  

Detekční kontrolou je myšlena kontrola s pomocí aplikace technických nebo jiných 

prostředků, které mají za úkol odhalit zakázané či jiné nebezpečné předměty, které je možno 

použít pro spáchání protiprávního činu.  

Při této kontrole jsou využívány [4]: 

 rentgenová zařízení (RTG), 

 průchozí detektory kovů (WTMD), 

 zařízení systémů detekce kapalných výbušnin (LEDS), 

 ruční detektory kovů (HHMD),  

 zařízení pro stopovou detekci výbušnin (ETD).  

Před začátkem provádění detekční kontroly odloží cestující do speciálního boxu svrchní 

oděv, z kapes oděvu, který má na sobě, všechny kovové předměty a elektronická zařízení, 

například telefon. K samostatné kontrole musí cestující předložit větší elektronické zařízení, 

tekutiny, aerosoly, gely. Všechny tyto předměty spolu s kabinovým zavazadlem cestujícího 

jsou následně kontrolované pomocí RTG zařízení. 

Po odložení všech předmětů procházejí cestující WTMD. To jsou speciální rámy, které slouží 

ke kontrole cestujících. Pomocí magnetické smyčky a dalších snímacích prvků monitorují 

celé tělo cestujícího a detekují předměty (především kovové) [5]. Citlivost zařízení musí být 

uvnitř celého průchozího rámu jednotná, musí zůstat stabilní a musí být pravidelně 

kontrolovaná [6]. Pokud detektor kovů spustí alarm, cestující je vyzván k dodatečné ruční 

kontrole nebo kontrole ručním detektorem kovů. 
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Detekční kontrola kabinových zavazadel je prováděna pomocí RTG zařízení. RTG snímky 

zavazadla jsou vyhodnocovány speciálně proškoleným operátorem, jenž v případě potřeby 

může zavazadlo zkontrolovat opakovaně z různých úhlů. Zařízení umí rozlišit organické 

a neorganické předměty. Podle protonového čísla materiálu jsou RTG přiřazeny barvy. Jejich 

sytost závisí na tloušťce materiálu [4]. Operátoři rentgenových zařízení se musí ujistit, že 

v kontrolovaném zavazadle nebo jiném objektu není žádný podezřelý předmět. Jestliže má 

o tom pochybnost, musí být provedena fyzická kontrola [6]. Fyzická kontrola příručních 

zavazadel se provádí vizuální prohlídkou a zahrnuje kontrolu vnitřního prostoru věcí, a to 

včetně obalu a pomocných konstrukcí, a kontrolu všech vložených předmětů, jejich obsahu 

a částí.  

Jako doplňkový prostředek detekční kontroly kabinových zavazadel může být využito ETD 

nebo psů vycvičených na zjišťování výbušnin [4]. 

Po bezpečnostní kontrole se cestující dostává do vyhrazeného bezpečnostního prostoru 

letiště (SRA) a k poslednímu bodu odbavení průchodu odletovým východem k letadlu. 

2.1.2 Bezpečnostní kontrola odbavených zavazadel 

Odbavené nebo zapsané zavazadlo (Accompanied Hold Baggage) je zavazadlo určené 

k přepravě v nákladovém prostoru letadla [3]. 

Po označení zavazadla na přepážce check-in se pak dostává po dopravníkovém pásu do 

třídírny zavazadel, kde se provádí jejich detekční kontrola. Pokud splňuje bezpečnostní 

požadavky, je volně, nebo v kontejneru naloženo do letadla [4]. 

Zapsaná nebo odbavená zavazadla procházejí procesem vícestupňové prohlídky. Pro první 

stupeň prohlídky zapsaných zavazadel se využívá automatická detekce rentgenem. V praxi 

projde kolem 80 % zavazadel pouze prvním stupněm prohlídky. Automatická detekce u nich 

zjistí, že nemohou obsahovat výbušniny. Doplněním tohoto stupně může být detektor 

radioaktivity. Přibližně u 20 % zavazadel je nutno provádět druhý stupeň prohlídky. Prakticky 

u všech těchto zavazadel se jedná o planý poplach. Tento nedostatek vyřeší následné 

stupně prohlídky [6]. 

Pro druhý stupeň prohlídky zapsaných zavazadel je nejvhodnější počítačové zpracování 

obrazu zavazadla získané obsluhou rentgenu. Využity jsou zpravidla snímky pořízené při 

prvním stupni prohlídky. Odhadem je cca 19 % zavazadel z prvotního počtu shledáno 

nezávadnými a 1 % zavazadel postupuje ke třetímu stupni kontroly. Třetí stupeň zahrnuje 

ruční odběr nasáváním či stěrem do detektoru stopových částic. Ve čtvrtém stupni se 

eliminují nejasnosti s přivolaným majitelem zavazadla či s policejními pyrotechniky [6]. 
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Na rozdíl od kabinových zavazadel je výčet zakázaných předmětů u zapsaných zavazadel 

omezen pouze na kategorii výbušnin a zápalných látek [4]. 

2.1.3 Kontrola nákladu a pošty 

Letečtí dopravci kromě cestujících a jejich zavazadel přepravují poštu, náklad, kurýrní 

a expresní zásilky [4]. 

 Poštou se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 rozumí zásilky 

s písemnostmi a předměty jiné než pošta leteckého dopravce, předávané poštovním úřadům 

a určené k dodání poštovním úřadům v souladu s předpisy Mezinárodní poštovní unie. Za 

náklad je považována jakákoli jiná věc určená k přepravě letadlem, přičemž výjimkou jsou 

zavazadla, pošta, pošta leteckého dopravce, materiály leteckého dopravce a palubní zásoby 

[3]. 

Bezpečnostní kontrolu provádí bud’ provozovatel letiště, letecký dopravce, schválený agent, 

známý odesílatel nebo stálý odesílatel. 

Všechny výše zmiňované subjekty jsou povinny zajistit, že náklad a pošta jsou chráněny 

před neoprávněným přístupem od okamžiku provedení bezpečnostních kontrol [4]. 

2.2 Bezpečnostní zařízení používaná při detekci 

Letecká doprava je ucelený složitý a vyvíjecí se dopravní systém, který prostupuje snaha 

o snižování rizik spojených jak s provozem letadel, letišť a dalších leteckých podsystémů, tak 

i ochrany těchto subjektů před terorizmem a dalšími protiprávními činy [6]. 

K provedení bezpečnostních prohlídek osob, zavazadel a zásilek na letišti se používají 

speciální technické prostředky. Jedná se o soustavu přístrojů určených ke zjišťování 

výbušnin, zbraní, drog, jedů a omamných látek v příručních zavazadlech, oděvech nebo na 

těle osob a v poštovních zásilkách [6]. 

2.2.1 Rentgenová zařízení 

Rentgenování je jeden ze zásadních způsobů bezpečnostního prověřování předmětů. Spolu 

s využíváním ostatní techniky a metod detekce umožňuje zjištění a vyhodnocení obsahu 

předmětu, což snižuje riziko při zneškodňování improvizovaných výbušných systémů. 

Rentgeny jsou základem bezpečnostní prohlídky cestujících, jejich zavazadel, poštovních 

zásilek a nákladních kontejnerů a osobních automobilů na letišti. Podle určení a velikosti se 

jedná o přenosné rentgeny, kde zdroj rentgenového záření, detekční část a zobrazovací část 
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jsou samostatné jednotky. Zdroj záření a detekční část je na protilehlé straně kontrolovaného 

předmětu. Kontrolovaný objekt je zdrojem ozařován v jednom okamžiku. Detekční část tvoří 

plochu na druhé straně. Dále lze na letišti využít ke kontrole komorové rentgeny s ručním 

vkládáním. U těchto rentgenů tvoří zdroj rentgenového záření a detekční část spolu 

s komůrkou pro kontrolovaný objekt jeden celek. Kontrolované předměty se do komory 

vkládají a vyndávají ručně[6]. 

Další kategorie tvoří pásové rentgeny, kde se kontrolované předměty pohybují po 

dopravníkovém pásu skrz tunel. Zdroj rentgenového záření a detekční část se nacházejí 

v postranním tunelu. Pásové rentgeny díky skenovacím principům umožňují automaticky 

detekovat také nebezpečné látky, výbušniny a drogy [6]. 

Při bezpečnostních kontrolách letiště se používají také rentgeny na kontejnery a vozidla. 

Tyto přístroje mají podobný skenovací princip jako rentgeny pásové, nákladní kontejner, 

automobil je skenován plynulou rychlostí. V neposlední řadě se na letištích využívají 

rentgeny na osoby, kde je zdroj rentgenového záření s detekční částí ve společné skříni 

a kontrolovaná osoba se k této skenovací jednotce postaví nejprve čelem a pak zády [6]. 

Rentgeny pro osobní kontrolu osob  

Jedná se o systém absolutní bezkontaktní kontroly osob. Tyto rentgeny osobu prozařují 

a dávka ozáření při prohlídce je pod 2,5μS . Prozáření je nutné také pro vyhledávání 

kontrabandu ukrytého v tělních dutinách. Pro vyhledávání zbraní a předmětů ukrytých pod 

oděvem stačí rentgeny skenující povrch osoby úzkým a slabým rentgenovým paprskem 

a zobrazující zpětné rozptýlené záření. Nevýhodou je, že je nutné osobu snímkovat zepředu 

i zezadu. Mezi výhody rentgenu pro osobní prohlídky patří rychlost kontroly, zachování 

bezpečnostních požadavků při kontrole, kontrola bez kontaktu s kontrolními pracovníky 

a schopnost detekovat nebezpečný předmět bez ohledu na jeho složení. Profil detekovaných 

předmětů pokrývá spektrum od plastických hmot po kovové zbraně či jiné předměty i velmi 

malých rozměrů [6]. 

Rentgeny pro kontrolu zavazadel 

Pro kontrolu příručních zavazadel se používá pásový rentgen. Rentgenový snímek je 

vyhodnocován obsluhou a současně automaticky na základě barevného rozlišování 

organických, anorganických a kovových materiálů. Automatická detekce předmětu s vysokou 

hustotou (střelné zbraně, ruční granáty apod.) na základě vyhodnocení monochromatického 

obrazu je nepřesná a slouží jako pomůcka operátora [6]. 
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U vyhodnocování rentgenových obrazů kontrolovaných zavazadel je problémem 

monotónnost. K tomu se ještě přidává časový stres v provozní špičce. Důležitý je výcvik 

obsluhujícího personálu, který by měl mít nejen praxi ve vyhodnocování rentgenových 

obrazů zavazadel s neškodnými položkami, ale i praktické znalosti rentgenových obrazů 

a možných způsobů jejich technického maskování [6]. 

2.2.2 Bezpečnostní rámy 

Speciální rámy slouží ke kontrole cestujícího před nástupem do letadla. Tyto rámy monitorují 

pomocí magnetické smyčky a dalších snímacích prvků celé tělo cestujícího a detekují 

předměty (především kovové) [5]. 

Průchozí detektory kovů musí být schopny detekce malých předmětů z různých kovů, 

přičemž musí mít vysokou citlivost na železné kovy, zařízení musí být schopno detekce 

různých kovových objektů nezávisle na jejich orientaci a umístění uvnitř průchozího rámu. 

Citlivost zařízení musí být uvnitř celého průchozího rámu jednotná, musí zůstat stabilní 

a musí být pravidelně kontrolovaná. Průchozí detektor kovů vydává zvukový a optický signál 

při přítomnosti kovového předmětu větších rozměrů. U modernějších přístrojů optický signál 

zároveň identifikuje přibližnou výši polohy detekovaného předmětu, případně stranu či střed 

těla. Osoba, u nichž detektor průchodu vydal signál, je požádaná obsluhou, aby se pokusila 

dotyčný kovový předmět nalézt, vyndat a položit do košíku na pás rentgenu. Využívá se 

především pro vyhledávání střelných zbraní a větších zbraní chladných [6]. 

2.2.3 Příruční bezpečnostní přístroje 

Tyto přístroje se používají při detailní kontrole cestujícího, který prošel bezpečnostním 

rámem, a bezpečnostní pracovník si ověřuje tímto zařízením přesné místo výskytu 

nebezpečného předmětu [6].  

Ruční detektory kovů používané při detekční kontrole cestujících musí zjistit i malé množství 

kovu. Cívka detektoru je konstruována tak, aby snadno stanovila přesnou polohu zjištěného 

kovu, a zařízení je vybaveno zvukovým nebo vizuálním poplašným znamením [6]. 

Dále se v této práci budu věnovat rentgenovým zařízením (X-ray screening), která se 

používají pro kontrolu cestujících a jejich příručních a odbavených zavazadel. Následující 

kapitola popisuje důležité faktory při bezpečnostní prohlídce na letišti, nezbytné pro kvalitní 

kontrolu a bezpečnost. 
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3 Základní faktory určující úspěšnost při detekci 

zakázaných předmětů  

Jak jsem zmiňovala výše, X-ray screening cestujících je nezbytnou součástí letištní 

bezpečnosti. Operátoři rentgenových zařízení musí během několika sekund rozhodnout, zda 

rentgenový snímek zavazadla cestujícího je bezpečný, nebo jestli obsahuje zakázané 

předměty, a musí tedy být posláno na sekundární kontrolu. Profesor Dr. Adrian Schwaninger 

analyzuje tuto problematiku ve svých vědeckých článcích, které určují faktory úspěšnosti při 

detekci zakázaných předmětů.  

Podle výzkumu profesora Schwaningera ovlivňuje úspěšnost detekčního výkonu pracovníků 

rentgenových zařízení několik faktorů [8]. Obrázek č. 3 ukazuje mírně upravenou verzi 

modelu, který byl publikován v roce 2006 [9]. Na levé straně jsou zobrazeny determinanty 

detekčního výkonu: výběrové testy, počítačová školení (CBT), projekce ohrožení obrazu 

(TIP) a praktické testy. Dohled a kontrola kvality jsou důležité, aby bylo zajištěno, že tyto 

procesy a nástroje jsou implementovány takovým způsobem, který umožňuje pracovníkům 

dosáhnout v oblasti detekce dobrých výsledků a udržovat je [7].  

 

Obrázek 3. Faktory určující úspěšnost při detekci [7] 

V následujících podkapitolách jsou podrobně popsány faktory znázorněné na obrázku č. 1 

a jejich důležitost při detekci. 
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3.1 Výběrové testy  

X-ray screening je náročný úkol, při němž musí být detekovány zakázané předměty, i když 

jsou zobrazeny z neobvyklého pohledu, překrývané jinými předměty nebo umístěné 

v přeplněných zavazadlech (obrázek č. 4).  

 

Obrázek 4. Ilustrace faktorů založených na obrázku: a) zorný úhel, b) superpozice, c) komplikovanost 

zavazadla (nepořádek) [7] 

Výzkum ukázal, že mezi lidmi existují velké rozdíly týkající se vizuálně-kognitivních 

schopností, které jsou potřebné pro zvládnutí vypořádat se s faktory založené na obrazu. 

Použití spolehlivých, platných a standardizovaných výběrových testů je nezbytné, aby se 

zajistilo, že jako pracovníci rentgenových zařízení budou použiti pouze lidé, kteří mají 

vizuálně-kognitivní schopnosti a schopnosti potřebné pro rentgenový screening. 

Zaměstnanci s výraznými vizuálními schopnostmi se mohou učit rychleji a obecně dosáhnout 

o 20 % vyšší úrovně detekce hrozeb v kompetenčních zkouškách ve srovnání s operátory 

rentgenových zařízení přijatých bez předcházejícího hodnocení před nástupem do práce. 

Dohled a kontrola kvality v této oblasti se v různých evropských zemích podstatně liší. 

V některých z nich je vedle jiných požadavků na hodnocení před zahájením zaměstnání 

povinně proveden vědecky ověřený test rozpoznávání objektů. V mnoha jiných zemích tomu 

tak není, požadavky na pozici kontrolních pracovníků jsou mnohem nižší, což představuje 

první vysvětlení rozdílů v detekční výkonnosti na evropských letištích [7]. 

3.2 Počítačový trénink (CBT)  

Na to, aby bylo možné zjistit, jaké položky jsou zakázané, jak vypadají na rentgenových 

snímcích, a aby byly v souladu s novými vznikajícími hrozbami, může být počítačový výcvik 
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(CBT) velmi efektivním nástrojem [8]. Studie o vizuálním poznávání a rozpoznávání objektů 

ukázaly, že objekt lze rozpoznat jen tehdy, když je podobný něčemu, co jste viděli dříve. 

Náhledy rentgenových obrazů zavazadel jsou znázorněny na obrázku č. 5. Každé zavazadlo 

obsahuje objekt ohrožení a každý z nich vypadá zcela v rentgenovém obrazu odlišně od 

skutečnosti. To je jeden z důvodů, proč mnoho předmětů je obtížné rozpoznat bez školení. 

Druhým důvodem je to, že z každodenních zkušeností není známo několik předmětů, které 

se týkají plynového spreje, který je znázorněn na obrázku č. 5c, a improvizovaného 

výbušného zařízení (IED) znázorněného na obrázku č. 5d. Některé ohrožující objekty se 

podobají objektům neškodným. Například spínací nůž znázorněný na obrázku č. 5b se 

podobá peru nebo laserovému ukazovátku [8]. 

 

Obrázek 5. Různé typy ohrožujících položek na rentgenových obrázcích osobních tašek. a) zařízení 

na elektrický šok, b) spínací nůž, c) plynový sprej, improvizované výbušné zařízení (IED) [8]  

Pokud je objekt zobrazen z neobvyklého úhlu, je obtížné ho rozpoznat. To je znázorněno na 

obrázku č. 6. Každý ze tří objektů je znám z každodenních zkušeností. Nicméně většina lidí 

má velké potíže s rozpoznáním výše uvedených obrazů bez výcviku, protože jsou zobrazeny 

z neobvyklého úhlu [8]. 
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Obrázek 6. Objekty zobrazené z neobvyklého úhlu [8]  

Tyto příklady ilustrují, jak je důležité mít k dispozici knihovny s velkým počtem obrázků 

zakázaných předmětů, v níž jsou objekty zobrazovány z mnoha různých úhlů [8]. 

Efektivita a účinnost systémů CBT je jedním z aspektů. Co se týče dozoru a kontroly kvality, 

je důležité zajistit, aby knihovny CBT byly pravidelně aktualizovány na základě 

systematického posuzování hrozeb, aby byl výcvik zajímavý a aktuální. Stanovení cílů pro 

dosažení úspěchů při výcviku a analýza údajů o školení jsou také důležité pro zajištění 

efektivity CBT [7]. 

3.3 Projekce ohrožujících předmětů (TIP) 

TIP je technologie, která umožňuje promítání fiktivních ohrožujících předmětů (FTI) na 

rentgenových obrázcích zavazadel skutečných cestujících v době jejich prohlídky na 

bezpečnostním kontrolním stanovišti letiště. Pokud pracovník v určeném časovém intervalu 

nezaznamená obraz TIP (angl. miss – minutí), objeví se zpráva s náznakem, že došlo 

k chybě FTI. Zprávy o zpětné vazbě se také zobrazují, když je zjištěn FTI (angl. hit – zásah) 

nebo v případě alarmu bez TIPu, tj. když pracovník ukázal, že existuje hrozba, ale nebyl 

promítnut žádný FTI.  

TIP je nyní používán v několika zemích a jsou s ním spojeny následující výhody:  

1. zvýšená bdělost pracovníka při screeningu,  

2. zvýšená motivace a spokojenost při práci,  

3. pracovníci se mohou setkat s předměty, které se běžně nenacházejí v reálných 

zavazadlech a lze analyzovat data TIP k měření účinnosti detekce.  
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Obvykle je poměr TIP k zavazadlům nastaven na hodnotu mezi 1:50 a 1: 200, tj. obraz TIP je 

zobrazen pracovníkovi každých 50 až 200 zavazadel v průměru. Vzhledem k tomu, že při 

použití služby TIP jsou detektory vystaveny jen několika položkám ohrožení denně, není tato 

technologie účinným nástrojem pro školení [8].  

Důležitým aspektem je také dohled a kontrola kvality TIP. Je-li používána malá knihovna 

obrázků bez pravidelných aktualizací, pracovníci mají tendenci naučit se snímky nazpaměť, 

což má za následek vysoké skóre TIP, které má málo společného s výsledky ze skrytých 

testů. Aby bylo možné plné využití TIP, měla by být použita velká knihovna s periodickými 

aktualizacemi spolu s realistickou projekcí FTI [7]. 

Vědecky ověřené výběrové testy, výcvik CBT a vysoce kvalitní certifikace jsou důležitými 

předpoklady pro dobrý provoz při detekci zakázaných předmětů, ale nemohou to zaručit. 

Důvod je jednoduchý. Pracovník může mít skvělé vizuálně-kognitivní schopnosti, může projít 

CBT výcvikem a úspěšně absolvovat certifikaci, přitom ale stále nemusí uspět ve skrytých 

testech, protože nebyl pozorný nebo motivovaný při provedení skryté zkoušky. Projekce 

ohrožujících předmětů (TIP) může být skvělým nástrojem pro zvýšení pozornosti a motivace 

[7]. 

3.4 Praktické testy 

Hlavním cílem testovacích postupů je zajistit důsledné a spolehlivé dosažení odpovídajících 

standardů na různých letištích a v různých zemích. Testování lze považovat za zajištění 

kontroly kvality procesu bezpečnostní kontroly. Testování a hodnocení způsobilosti je také 

cenným základem pro posuzování kvalifikace pracovníků, měření efektivnosti školení, 

zlepšení výcvikových postupů a zvýšení motivace. Lidé často nereagují správně v případě, 

že se stane něco neočekávaného. Velký dopad na výsledky skrytých testů má to, jak často 

se skryté testy provádějí. Pro dosažení dobrých výsledků skrytých testů je nezbytné jejich 

pravidelné provádění, v ideálním případě v kombinaci s otevřenými testy (kde pracovníci 

musí popisovat obsah rentgenových snímků) kvůli lepšímu školení a pro kontrolu kvality. To 

je obzvláště důležité, když se používá TIP, aby se zabránilo nadměrnému spoléhání na 

zpětné hlášení TIP [7]. Stručně řečeno, testování a hodnocení způsobilosti mohou být velmi 

důležitými nástroji pro zlepšení bezpečnosti v letectví [8]. 

Souhrn všech těchto faktorů zaručuje kvalitní výběr a vzdělání pracovníků bezpečnostní 

kontroly a následoně úspěšnou kontrolu zavazadel a cestujících na zakázané předměty. 
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4 Možnosti provádění vzdělávání a tréninku pracovníků 

detekce 

Výcvik je nejdůležitější složkou pro vytváření potřebných znalostí a dovedností, které jsou 

předpokladem vysokého výkonu. Rentgenové stroje jsou velmi sofistikované a vytvářejí 

vysoce kvalitní snímky zavazadel cestujících, avšak zatím nejsou schopny automaticky 

identifikovat a detekovat zakázané předměty na základě informací o tvaru. Proto identifikace 

zakázaných předmětů v zavazadlech cestujících stále vyžaduje lidskou podporu. 

Nejpokročilejší technologie se tak stává bezcennou, pokud personál obsluhující tyto stroje 

není vhodně vybrán a vyškolen. Pokročilá odborná příprava pracovníků bezpečnostní 

kontroly na letištích je nezbytným předpokladem pro dosažení a udržení vysokých standardů 

na bezpečnostních kontrolních bodech. 

4.1 X-Ray Tutor (XRT) 

X-Ray Tutor je vědecky založený vzdělávací program. Vychází z poznatků o tom, jak lidský 

mozek zpracovává vizuální informace, aby rozpoznal objekty v různých polohách, když je 

překrývají jiné objekty, přičemž závisí na složitosti zavazadla. Školení je individuálně 

přizpůsobivé, to znamená, že se automaticky přizpůsobuje výkonům jednotlivých 

bezpečnostních pracovníků. X-Ray Tutor automaticky kombinuje snímky fiktivních předmětů, 

které představují nebezpečí, s rentgenovými snímky zavazadel cestujících. Znázornění na 

obrázku č. 7. Toto je prováděno individuálně přizpůsobivým algoritmem, který bere v úvahu 

rotaci objektů nebezpečí, superpozici ostatních předmětů v zavazadle a složitosti zavazadla 

vyplývající z nepořádku a průhlednosti předmětů v zavazadle [9]. 

 

Obrázek 7. Příklad rentgenového snímku zavazadla cestujícího. Obrázek vpravo obsahuje zakázaný 

předmět zobrazený samostatně vpravo dole [9] 

X-Ray Tutor obsahuje rozsáhlou knihovnu snímků objektů, které jsou zobrazeny v různých 

standardizovaných pohledech. Většina objektů může být zobrazena až ze 72 různých 

pohledů, což umožňuje detekovat nebezpečné objekty nezávislé na rotaci. Příklad knihovny 
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je zobrazen na obrázku č. 8. Během výcviku s X-Ray Tutorem jsou na obrazovce zobrazeny 

rentgenové snímky zavazadel po dobu 15 sekund (standardní nastavení). Bezpečnostní 

pracovník se musí rozhodnout, zda je zavazadlo v pořádku (tj. neobsahuje žádný objekt 

nebezpečí), nebo zda není OK (tj. objekt obsahuje nebezpečí). Po každé odpovědi je 

poskytnuta zpětná vazba informující pracovníka, zda byla jeho odpověď správná. Pokud 

zavazadlo obsahuje nebezpečný objekt, pracovník může zobrazit podrobné informace 

o objektu a jeho skutečný obrázek [9]. 

 

Obrázek 8. Základní principy knihovny X-Ray [10] 

Výcvikový program XRT obsahuje různé typy výcviků pro každou kategorii přepravovaného 

nákladu. Tyto kategorie jsou: 

1. Příruční zavazadlo. 

2. Zapsané zavazadlo. 

3. Cargo. 

4. Pošta. 

5. Vězeňství. 

6. Jaderné elektrárny.  

4.1.1 Příruční zavazadlo  

Jak bylo zmíněno výše v kapitole 4.1, XRT je individuálně adaptivní, což znamená, že je 

automaticky přizpůsoben individuálnímu výkonu a pokroku v učení každého pracovníka 

a uplatňuje speciální spojovací algoritmus, kde jsou FTI prakticky kombinovány 

s rentgenovými snímky bezpečných osobních zavazadel.  
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Výhoda virtuálního sloučení spočívá v tom, že [11]: 

1. může být vytvořeno velké množství různých obrázků se zavazadly obsahujícími různé 

nebezpečí,  

2. obtížnost nebezpečí (například úhel pohledu, superpozice a složitost zavazadla) lze 

snadno přizpůsobit individuálnímu výkonu.  

Pro identifikaci nebezpečných předmětů se používají různé typy programů pro různé 

kategorie nebezpečí, jako jsou zbraně, nože, IED (improvizované výbušné zařízení), LAG 

(aerosoly, tekutiny a gely) a další zakázané položky: 

1. XRT3 CBS (screening příručního zavazadla) – začátečník, 

2. XRT3 CBS, 

3. XRT3 CBS IEDs, 

4. XRT3 CBS LAGs, 

5. XRT3 ZAMĚSTNANCI. 

Pracovníkovi jsou na obrazovku promítány obrázky reálných zavazadel. Náhodně jsou do 

nich vkládány obrázky nebezpečných/zakázaných předmětů (nože, zbraně, výbušniny, 

drogy). Pracovník vždy musí vyhodnotit, zda je zavazadlo bez nebezpečného předmětu, 

nebo zda je s nebezpečným předmětem, a kliknutím myši označit místo, kde se nebezpečný 

předmět nachází. Na rozhodnutí o obrázku má předem nastavený čas. Na obrázky 

zavazadel lze vždy aplikovat mimo zvětšení také běžně známé zobrazovací funkce, jako je 

například černobílý režim, režim pouze organika / anorganika, zvýraznění hran, přesně jak je 

operátor zvyklý z RTG. Samotné prostředí však není nijak spojeno s daným typem RTG 

přístroje. Tento výcvikový software je tedy vhodný pro operátory všech běžných 

bezpečnostních rentgenů. Výcvik lze přerušit v jakémkoliv bodě. Do statistik jsou započítány 

výsledky z aktuálního sezení a pracovníkovi se zobrazí dosažené výsledky[12]. Na obrázcích 

č. 9, 10, 11 níže je ukázka programu.  
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Obrázek 9. Výcviková obrazovka [12] 

 

Obrázek 10. Výcviková obrazovka se zpětnou vazbou – obraz s FTI [12] 
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Obrázek 11. Výcviková obrazovka – zpětná vazba [12] 

Zpětná vazba je důležitou částí systému pro samohodnocení pracovníka a snížení chyb 

v reálném provozu. 

Aby bylo možné lépe rozlišovat různé materiály při analýze rentgenových obrazů, používají 

se barvy, jež jsou v rentgenových snímcích odvozeny technologií duální energie (paprsky 

s vysokou a nízkou energií). Tato technologie umožňuje rozlišovat různé materiály podle 

jejich atomového čísla. Různé materiály mají různé stupně útlumu pro rentgenové paprsky 

s vysokou a nízkou energií. Porovnáním poměru útlumu rentgenů nízkých energií 

s rentgenovými paprsky s vysokou energií lze dosáhnout rozlišení materiálů. Obvykle je 

oranžová přidělena organickému materiálu, zelená anorganickému materiálu a modrá 

kovovému materiálu [11]. 

4.1.2 Zapsané zavazadlo 

U zapsaných zavazadel je výcvik zaměřený na detekci výbušnin, jelikož jiné nebezpečné 

předměty za určitých podmínek mohou být přepravovány. Rozpoznání výbušného zařízení 

patří k nejtěžším, proto je potřeba vyhradit pro výcvik více času. Variace nožů, zbraní, 

munice atd. je sice rozsáhlá, ale má stále základní geometrii. Výbušné zařízení může být 

jakéhokoliv rozměru, tvaru a materiálu. Z hlediska následků použití je výbušné zařízení 

nejnebezpečnější, protože v případě selhání jeho detekce při kontrole a proniknutí výbušniny 

na palubu, způsobí jeho detonace nejpravděpodobněji ztrátu celého letadla s veškerou 

posádkou. Jak již bylo zmíněno výše, detekce výbušných zařízení je velice obtížná obzvlášť 

pro méně zkušený personál.  
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IED se skládá ze spouštěcího zařízení, zdroje energie, rozbušky a výbušniny, které jsou 

obvykle spojeny dráty. Počítačová školení mohou naučit pracovníky rozpoznat tyto 

komponenty a dosáhnout vysoké detekční výkonnosti pro IEDs a udržet ji [13]. 

V současné době se používají 2 typy výcvikového programu pro zapsaná zavazadla. Jejich 

knihovny obsahují obrázky zakázaných předmětů pro převoz v zapsaných zavazadlech 

a obrázky nebezpečných předmětů, které požadují speciální proces odbavení: 

1. XRT HBS (screening zapsaného zavazadla), 

2. XRT HBS DG (nebezpečné zboží).  

Výcvik probíhá stejně jako u kabinových zavazadel. 

4.1.3 Cargo 

Většina teroristických útoků na letadle nebyla spojena s leteckým nákladem. Výbušina se 

spíše dostala do letadla jako zapsané zavazadlo nebo se dostala na palubu pomocí 

cestujících. V důsledku toho se pro cargo screening používá technologie, která se vyvinula 

z detekce zakázaného zboží v zapsaných a příručních zavazadlech. Nicméně leteckou 

přepravu zboží mohou použít i potenciální únosci, aby získali přístup k letadlu jako černí 

pasažéři, čímž by vytvořili další vektor ohrožení v rámci odvětví [14].  

Charakteristické rysy nákladních zásilek se značně liší od charakteristických rysů zapsaných 

zavazadel nebo příručních zavazadel. Například letecký náklad nesleduje „typické" rozměry, 

váhy nebo objemy (tj. počet kusů), které se vyskytují při screeningu zavazadel. Zboží 

přepravované vzduchem je v rozsahu od částí strojů, elektroniky, léčiv a čerstvé zeleniny až 

po včelí úly, různé chemikálie a mnoho dalších položek. Hmotnosti zásilek se pohybují od 

méně než kilogramu do několika set tun. Podobně se rozměry zásilek pohybují od několika 

čtverečních centimetrů do stovek metrů krychlových a počet zásilek v rámci zásilky se 

pohybuje od jednoho do tisíců kusů. Letecký náklad může být přepravován na nákladních 

letadlech určených pro nákladní dopravu nebo v nákladu osobních letadel, což přináší ještě 

jeden rozměr přepravě dopravních prostředků. Různé kombinace těchto charakteristik 

vytvářejí velmi složité prostředí [14]. Proto je kvalitní výcvik bezpečnostních pracovníků velmi 

důležitý. 

Existují různé možnosti podpory pracovníka detekce. Nejprve jsou zobrazeny obrazy 

historických detekcí založených na prohlášení o nákladu vedle aktuálního obrazu nákladu, 

aby se usnadnilo přímé srovnání. Za druhé, systém automaticky analyzuje a zvýrazňuje 

obraz, kde je nutná bližší detekce. Za třetí, v budoucím vývojovém kroku bude systém 

nezávisle kontrolovat nekritický náklad, tj. prázdné kontejnery, a předá inspekční úkol 



29 

lidskému operátorovi pouze v případě nejednoznačných výsledků. Současné školení spočívá 

v identifikaci malého souboru kritických nákladových prvků, který je umístěn na historických 

snímcích kontrolního systému. Zpětným řešením tohoto systému je adaptace pracovníka 

u detekce na malý soubor výcvikových obrazů, které jsou obvykle omezeny kvůli faktorům, 

jako je důvěrnost obrazových dat [15].  

Při detekci nákladu se používají obrázky skutečných zásilek přepravovaných leteckou 

dopravou nebo letištních nákladů. Jsou poskytovány výcvikové knihovny se širokou paletou 

IED stejně jako s nebezpečnými věcmi a dalšími kategoriemi ohrožení, např. zbraně a nože. 

Pro výcvik pracovníků na cargo detekce se používají 3 typy výcviků: 

1. XRT Cargo, 

2. XRT CARGO DG, 

3. XRT Airport Supply. 

4.1.4 Pošta 

Pomocí letecké dopravy se přepravuje nejen velký, nadrozměrný náklad, ale také pošta 

a materiál leteckého dopravce. Před nakládkou na palubu letadla musí byt podrobena 

bezpečnostní kontrole každá služební pošta nebo materiál zasílaný poskytovatelem služeb 

při odbavovacím procesu na letišti nebo poskytovatelem jiných služeb leteckému dopravci 

[4]. 

Výcvik pracovníků bezpečnostní kontroly probíhá stejně jako i při jiných typech nákladů 

a knihovny obsahují obrázky zásilek a balíků s nebezpečnými předměty uvnitř, převážně IED 

a ostatní výbušné systémy, zbraně, nože a další zakázané předměty pro přepravu. Pro 

výcvik se používá: 

1. XRT MAIL, 

2. XRT MAIL IED. 
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5 Možnosti pro testování pracovníků detekce 

Tato kapitola je věnována testovacím prostředkům, které se používají při výběrovém řízení, 

školení a následně pro testování pracovníků zaměstnaných již určitou dobu (např. jednou za 

6 měsíců).  

5.1 Testování pro výběr potenciálních pracovníků 

Při porovnávání rentgenových obrazů s každodenními vizuálními informacemi jsou zřejmé 

některé rozdíly. Rentgenové snímky mají jiný barevný rozsah; jednotlivé objekty se navzájem 

překrývají nezávisle na tom, zda jsou před sebou nebo za sebou a jednotlivé objekty 

vypadají velmi odlišně ve srovnání s tím, jak vypadají při přirozeném světle. Proto jsou pro 

spolehlivou a rychlou interpretaci rentgenových obrazů zásadní individuální vizuální 

schopnosti, jako je mentální rotace, segregace figur a terénu nebo vizuální hledání. Kromě 

toho je třeba zvážit několik dalších faktorů, které by umožnily efektivní a spolehlivé 

posouzení před nástupem do zaměstnání. Při testování lidí před jejich zaměstnáním je velice 

důležité, aby nebyli vybráni na základě testů, které jsou vysoce závislé na výcviku, ale podle 

testů, které měří poměrně stabilní schopnosti a přirozený talent. Před nástupem do 

zaměstnání by měly být posuzovány faktory, které jsou důležité pro určitou práci / úkol, mezi 

nimiž existují velké vzájemné rozdíly a pro něž se nelze snadno vyškolit. Proto je třeba 

zkoumat, jaké úkoly jsou důležité pro práci v oblasti bezpečnosti letectví a jaké relativně 

stabilní schopnosti jsou potřebné k úspěšnému splnění požadavků kladených na tuto práci 

[16]. 

5.1.1 Ishihara color vision test a zkouška zrakové ostrosti 

Vzhledem k tomu, že nejmodernější rentgenové zobrazovací zařízení disponuje 

sofistikovaným barevným kódováním rentgenových materiálů, které velmi usnadňují 

interpretaci rentgenového obrazu, je barevné vidění letecké bezpečnostní ochrany zcela 

nezbytným předpokladem. Nejspolehlivějším testem barevného vidění je tzv. Ishihara color 

test, který byl poprvé publikovám v roce 1917 (Ishihara, 1917, obrázek č. 12). Skládá se ze 

série tzv. Ishihara desek. Společné desky zahrnují kruh teček v odstínech zelených a světle 

modrých s číslem odlišeným v hnědých odstínech nebo kruhem teček v odstínech červené, 

oranžové a žluté s číslem v odstínech zelené. Oba testy jsou určeny pro zjištění červeno-

zelené a modro-žluté barevné slepoty [16]. 

Tento test se doporučuje provést pomocí originálních desek Ishihara, protože počítačové 

verze jsou velmi nespolehlivé na nepřesné zobrazení barev [16]. 
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Obrázek 12. Příklad Ishihara Color Test paleta [16] 

Normální nebo korigovaná na normální vidění zrakové ostrosti je dalším předpokladem, 

proto spolehlivé zobrazení jemných detailů je nezbytné pro interpretaci rentgenového obrazu 

(například k detekci tenkých drátů improvizovaného výbušného zařízení). Proto je 

doporučeno použít test zrakové ostrosti jako součást hodnocení před nástupem do 

zaměstnání [16]. 

5.1.2 Test rozpoznávání rentgenového záření - X-Ray ORT 

Pro specifické posouzení vizuálních schopností požadovaných při interpretaci rentgenového 

snímku byl vyvinut test X-Ray rozpoznávání objektů (X-Ray ORT). Tento test spolehlivě měří 

vizuální schopnosti, které jsou relativně nezávislé na vizuálních znalostech získaných 

prostřednictvím výcviku a zkušeností. Obsahuje pouze zbraně a nože jako zakázané 

předměty, tj. tvary, od kterých se očekává, že budou známy z každodenního života. Znalost 

toho, jak konkrétnější zakázané předměty, jako jsou IED (improvizované výbušné přístroje) 

nebo tasers (přístroj pro zásah elektrickým proudem), vypadají na rentgenových snímcích, 

není nutná pro úspěšné absolvování tohoto testu. Vzhledem k tomu, že význam barevných 

informací v rentgenových snímcích není pro začátečníky dostupný, rentgenové snímky 

v rentgenovém ORT jsou ve stupních šedi (obrázek č. 13).  
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V rentgenovém ORT se systematicky manipulují tři specifické obrazové faktory úzce spjaté 

s vizuálními schopnostmi:  

1. obtížnost zobrazení,  

2. superpozice, 

3. složitost zavazadla.  

Tyto faktory založené na obrázku jsou známy tím, že výrazně ovlivňují výkon detekce hrozeb 

stejně jako související vizuální schopnosti z hlediska lidských faktorů. Obtížnost zobrazení 

úzce souvisí s vizuální schopností psychicky otáčet objekty. Superpozice je úzce spjata se 

schopností rozlišit mezi překrývajícími se tvary různých objektů v rentgenovém obrazu 

(segregace postava a zem) a složitost zavazadla souvisí se schopností vizuálně hledat 

specifické vzory v složitých obrazech [16]. 

 

Obrázek 13. Snímek obrazovky X-Ray ORT testu [12] 

X-Ray ORT se skládá z 256 rentgenových snímků osobních tašek, které musí být 

posuzovány, zda jsou, nebo nejsou v pořádku, aby mohly být vneseny do letadla. Jedna 

polovina všech snímků obsahuje zakázané položky, druhá polovina zakázané položky 

neobsahuje.  

128 zkušebních testů na hrozbu je výsledkem následujících kombinací: každá z 8 zbraní 

a každý z 8 nožů jsou promítány v zavazadlech s nízkou a vysokou složitostí zavazadla (BC 

– Bag Complexity) s nízkou a vysokou superpozicí (SP – Superposition) a v snadném 

a náročném pohledu (VD – view difficulty). Ve všech šesti kombinacích faktorů (2 VD x 2 SP 

x 2 BC, obrázek č. 12) je zobrazeno všech 16 příznaků ohrožení. Na zaneprázdněném 
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bezpečnostním kontrolním stanovišti letiště mají cvičenci často jen několik vteřin, než se 

rozhodnou, zda rentgenový obraz je, nebo není OK. Za tímto účelem je maximální doba 

zobrazení rentgenových snímků v rentgenovém ORT omezena na 4 sekundy [16]. 

 

Obrázek 14. Faktory závislé na obrázku [14] 

5.1.3 Kognitivní testovací modul 

Přestože rentgenový ORT sám o sobě hodnotí důležité kognitivní vizuální schopnosti 

požadované v oblasti bezpečnostní ochrany rentgenového záření s velmi vysokou 

spolehlivostí a s vysokou externí platností, X-Ray ORT stále není zcela nezávislý na 

zkušenostech s rentgenovou interpretací obrazu, protože jeho úkoly se týkají posouzení 

rentgenových obrazů. Důležité kognitivní vizuální schopnosti nejsou dále hodnoceny 

samostatně a nezávisle v rentgenovém ORT. Za účelem získání hlubšího pochopení 

vizuálních kognitivních schopností pracovníka se v současné době vyvíjejí se zkušební 

modul obsahující řadu velmi specifických testů, které hodnotí různé kognitivní funkce 

a schopnosti samostatně. K dnešnímu dni jsou implementované kognitivní funkce spojené 

s vizuálními schopnostmi. Zavedené dílčí testy jsou stále ve vývoji, v současné době jsou 

optimalizovány pro spolehlivost, platnost a prediktivní výkon v oblasti kompetence 

interpretace rentgenového obrazu a později v praxi. Tato zavedená vizuální testovací modul 

se stane jádrem většího kognitivního testovacího akumulátoru, který přesahuje pouhý 

vizuální aspekt práce pracovníka bezpečnostní ochrany v letectví. V úmyslu je rozšíření testů 

na další kognitivní aspekty, jako jsou koncentrace, ostražitost, bdělost a další aspekty, které 

ještě nemají odborné termíny [16]. 

Cílem této testovací modul je spolehlivě a efektivně posoudit vizuální schopnosti, které jsou 

důležité pro interpretaci rentgenového obrazu. Dva aspekty, účinnost a modularita jsou velmi 

důležité při hodnocení před zahájením zaměstnání. Účinnost, pokud jde o dobu trvání testu, 

je důležitá z hlediska nákladů a může jí být dosaženo vytvořením krátkých, ale spolehlivých 

testů. Velkou výhodou modularity je, že výsledky testů lze přímo interpretovat jako osobní 

profily poskytující informace o osobních silných a slabých stránkách [16]. 
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5.2 Test vyhodnocení kompetence pro pracovníky detekce – X-Ray 

CAT 

CAT byl vyvinut na základě vědeckých poznatků týkajících se detekce hrozeb 

v rentgenových snímcích osobních zavazadel. Jak dobře mohou pracovníci detekovat 

zakázané předměty v zavazadlech pro cestující, je ovlivněno dvěma různými způsoby. Za 

prvé, záleží na znalostech pracovníka, jaké předměty jsou zakázány a jak vypadají v 

rentgenových snímcích. Tato znalost je vlastností jednotlivého pracovníka a může být 

posílena specifickým výcvikem. Za druhé, pravděpodobnost detekce zakázané položky 

v zavazadle cestujícího na rentgenovém obraze také závisí na faktorech založených na 

obrázku. Jedná se o orientaci zakázaného předmětu v zavazadle (obtížnost pohledu), do 

jaké míry jiné předměty v zavazadle překrývají předmět zakázaný (superpozici), počet a druh 

dalších objektů v zavazadle (složitost zavazadla). Systémová variace nebo kontrola 

obrazových faktorů je základní vlastností testu a musí být začleněna do vývoje testu. V 

rentgenovém CAT jsou účinky pohledu kontrolovány pomocí dvou standardizovaných úhlů 

rotace v „snadném" a „těžkém" pohledu u každého zakázaného objektu. Superpozice je 

řízena v tom smyslu, že je udržována konstantní přes dva pohledy a pokud možno nad 

všemi objekty. S ohledem na složitost jsou zavazadla vybírána tak, aby byla vizuálně 

srovnatelná z hlediska formy a počtu předmětů, jež jsou do nich balena [17]. 

 X-Ray CAT obsahuje dvě sady objektů, kdy vždy dvojice má podobný tvar. Tato konstrukce 

nejen umožňuje měření jakéhokoliv účinku výcviku, tj. pokud může být výkonnost detekce 

zvýšena výcvikem, ale umožňuje také možné přenosové efekty. Nebezpečný objekt jednoho 

setu se může tak stát součástí výcviku. Měřením výkonu detekce po tréninku s použitím 

obou sad testů lze zjistit, zda školení také pomohlo zlepšit detekci objektů, které se během 

tréninku neobjevily. V takovém případě by to znamenalo přenos znalostí získaných 

o vizuálním vzhledu předmětů používaných při výcviku na podobné objekty [17]. 

5.2.1 Princip testování 

Obrázky jsou vytvořeny z barevných rentgenových snímků zakázaných předmětů 

a zavazadel pro cestující. Na základě kategorizace současných projekčních systémů 

ohrožení obrazu (dokument 30 Evropské konference o civilním letectví ECAC) jsou do 

zkoušky zařazeny čtyři kategorie zakázaných předmětů:  

1. zbraně, 

2. improvizovaná výbušná zařízení (IED), 

3. nože, 
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4. další zakázané předměty (např. plyny, chemikálie, granáty apod.). 

Zakázané položky jsou vybrány a připraveny ve spolupráci s odborníky na bezpečnost letišť, 

aby byly reprezentativní a realistické. Používá se šestnáct exemplářů každé kategorie (osm 

párů). Každá dvojice se skládá ze dvou zakázaných položek stejného druhu, které mají 

podobný tvar. Dvojice je rozdělena na dvě množiny, množinu A a množinu B. Kromě toho se 

každý objekt v obou sadách používá ve dvou standardizovaných hlediscích (obrázek č. 15) 

[17]. 

 

Obrázek 15. Příklad dvou rentgenových snímků podobných objektů ohrožujících nebezpečí použitých 

při testu. Vlevo: zbraň ze sady A a vpravo: odpovídající zbraň ze sady B. Oba objekty jsou zobrazeny 

také v horizontální rotaci 85 stupňů (horní) a vertikální rotaci 85 stupňů (dole) [17] 

Jednoduchý pohled zobrazuje objekt v kanonické (snadno rozpoznatelné) perspektivě, 

obtížné hledisko ukazuje, že je o 85 stupňů horizontálně rotován nebo o 85 stupňů vertikálně 

rotován. V každé kategorii ohrožení se polovina zakázaných položek z obtížného hlediska 

otáčí vertikálně a druhá polovina horizontálně. Odpovídající objekt druhé sady se otáčí kolem 

stejné osy. Aby bylo možné porovnat, jak dobře lze detekovat zakázaný objekt vzhledem 

k jeho protějšku v jiné sérii obrazů, měly by být obě podmínky srovnatelné s ohledem na 

rotaci objektů, superpozici jinými objekty a složitost zavazadla. Dále by měla být superpozice 

stejná pro oba pohledy objektu. Toho bylo dosaženo pomocí nástroje pro zpracování 

obrázků, který kombinoval nebezpečné předměty se zavazadly pro cestující, která měla 

srovnatelnou složitost obrazu, a současně kontroloval superpozici [17].  

Obrázky čistého zavazadla byly přiřazeny ke čtyřem kategoriím a dvěma hlediskům 

zakázaných položek, takže jejich obtíže s obrazem byly vyváženy ve všech skupinách. Při 

testování se každé zavazadlo zobrazí dvakrát, jednou obsahuje zakázanou položku (obrázek 

ohrožení) a jednou neobsahuje zakázanou položku (obraz bez ohrožení). V kombinaci se 

všemi zakázanými položkami se přidá celkem 256 testovacích testů: 4 kategorie ohrožení 
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(zbraně, IED, nože, jiné) * 8 (exempláře) * 2 (sady) * 2 (zobrazení) * 2 neohrožující 

zavazadla) [17]. 

Úkolem je vizuálně kontrolovat testované snímky a posoudit, zda jsou OK (neobsahují 

zakázané položky), nebo NEJSOU OK (obsahují zakázané položky). Na obrázcích č. 16, 17, 

je znázorněn snímek obrazovky testovacího systému. Obvykle obraz zmizí po 15 sekundách. 

Kromě odpovědí OK / NOT OK musí pracovník detekce označit obtížnost jednotlivých obrazů 

v 100bodové stupnici (obtížnost: 1 = snadná, 100 = obtížná). Všechny odpovědi lze provést 

kliknutím na tlačítka na obrazovce. RTG CAT trvá asi 30–40 minut [17]. 

 

Obrázek 16. Snímek obrazovky testovacího programu [12] 
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Obrázek 17. Snímek obrazovky testovacího programu [12]  

Testovací program je použitelný pro různé typy nákladu: příruční zavazadlo, zapsané 

zavazadlo, kargo, pošta, vězeňství. 

5.3 Teoretický test – SecTEC 

Hluboké teoretické znalosti v oblasti bezpečnosti letišť podléhají neustálým změnám 

v důsledku nových předpisů a postupů, a proto musí být pravidelně přezkoumávány. 

SecTEC je softwarový nástroj umožňující vyzkoušet teoretické znalosti pracovníků 

v tématech souvisejících s bezpečností pomocí pečlivě připravených otázek s možností 

výběru.  

SecTEC obsahuje řadu otázek týkajících se relevantních témat vztahujících se 

k zabezpečení jako například: 

1. provozní aspekty civilního letectví, 

2. technické předpisy, 

3. obecná bezpečnostní témata, 

4. předpisy a právní základy, 

5. široká škála možných aplikací.  
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6 Popis modelu pro měření výkonnosti při používání 

detekčních zařízení 

Tato kapitola bakalářské práce je zaměřená na popis modelu na měření výkonnosti 

pracovníků při používání detekčních zařízení. Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, 

úspěšnost pracovníků detekčních zařízení je závislá na různých jednotlivých faktorech, jako 

jsou výběr vhodných kandidátů, vzdělávání budoucích pracovníků detekčních zařízení, 

motivace pracovníků, kontrola a testování.  

Hlavním vstupem modelu pro měření výkonnosti jsou naměřená data. Ta zahrnují např. 

počet úspěšných detekcí zakázaného předmětu, v sekundách naměřený čas, který 

pracovník potřeboval k úplné kontrole jednoho cestujícího, nebo data, která sbírá technologie 

TIP. Veškerá data jsou ovlivněna mnoha různými faktory a předpisy.  

Mezi faktory patří vzdělání, trénink a psychologický a fyzický stav pracovníka. I když je 

vzdělání pro všechny pracovníky téměř identické, musíme si uvědomit, že každý jedinec má 

jiné zkušenosti z minulosti a také příjímá nové informace jinak. Můžeme tedy mít dva 

pracovníky se stejným vzděláním, ale jejich znalosti budou odlišné z důvodu rozdílného 

porozumění probrané učební látce. Jestliže zůstaneme u stejného případu, může nastat 

situace, kdy jeden z pracovníků po dobu vzdělání nebyl příliš pozorný a některé informace 

takto nezískal, ale i přesto mu nabyté informace stačily k úspěšnému složení závěrečné 

zkoušky. Tak budeme mít dva pracovníky kteří by měli mít teoreticky stejné znalosti 

a dovednosti. Prakticky tomu tak není a jejich výkonnost se může lišit.  

V následující kapitole týkající se rozboru a vyhodnocení modelu bude popsána situace, jež 

se zaměřuje na výběrové řízení uchazečů. Vybírají-li se uchazeči, kteří mají potřebné 

schopnosti a dovednosti, ale i potřebný psychický a fyzický stav, budou mít i vyšší potenciál 

lepších výsledků ve veškerých testech a vyšší úspěšnost v detekci zakázaných předmětů. 

Tímto je možné minimalizovat rozdílnost pracovníků a docílit u všech stejně vysoké 

výkonnosti.  

Dalším faktorem, který silně ovlivňuje naměřená data, je trénink, kterým pracovníci prochází 

po úspěšném prokázání dosažení potřebného vzdělání. Konktrétněji pracovníci prodělávají 

CBT trénink. V další kapitole o rozboru a vyhodnocení modelu je popsaná situace, která 

ukazuje na individuální řešení tréninku. Je třeba brát v úvahu, že každý pracovník je unikátní 

a vyžaduje individuální přístup, při tréninku je proto třeba se zaměřit právě na jeho 

nedostatky.  
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Výše uvedené faktory vzdělání a tréninku lze do určité miry ovlivňovat způsoby popsanými 

v této a další kapitole. Psychický a fyzický stav každého pracovníka je factor, který se velice 

obtížně ovlivňuje. Každý člověk prochází různými fázemi života, ať už věkovými, osobními 

nebo kariérními. Je možné, že v konkrétním období má například finanční problémy, které 

ovlivňují negativně jeho psychický stav. Tyto faktory se podílejí na výsledné výkonnosti 

pracovníků, ale jsou natolik individuální a velice obtížně identifikovatelné, že jejich existence 

je nám známá, ale ve finálním výpočtu výkonnosti se neoběvují přímo, protože je není 

možné změřit.  

Těmito faktory se zabývá nauka zvaná „Lidský faktor”. Je velice rozsáhlá a sahá za hranice 

této bakalářské práce.  

Některé způsoby k ovlivnění psychofyzických faktorů alespoň do určité míry představuje 

motivace pracovníků. Lze jí dosáhnout např. finančními odměnami nebo zvýšeným počtem 

dnů dovolené, zaváděním moderních technologií TIP, které pomáhají pracovníkům nabýt 

jistoty, že jsou schopni najít hrozbu, i když je pouze fiktivní. Dodává jim to sebevědomí, že 

v případě reálné hrozby budou moci ji správně detekovat a odpovídajícím způsobem na ni 

také reagovat.  

Ačkoli předpisy vydávají příslušné orgány, jako jsou Úřad pro civílní letectví nebo EASA, jsou 

v našem modelu více či méně jako konstanta. Mají vliv na naměřená data. Můžou vzbuzovat 

strach z penalizace, což negativně ovlivňuje čas potřebný na provedení úspěšné kontroly 

cestujícího, ale je nemožné zavést opatření, která by byla zaměřena na zvýšení výkonnosti 

pomocí úprav předpisů, protože nastavené standardy nemůžeme měnit podle našich přání.  

Naměřená data jsou reálná čísla, zaznamenávajícípočet úspěšných detekcí zakázaného 

předmětu, celkový počet zakázaných předmětů, které byly ve skrytých testech, čas, který je 

potřeba k úplné kontrole jednoho cestujícího.  

Data se získávají pomocí skrytých testů, které provádí auditoři, a také z otevřených testů 

pomocí technologie TIP. V článku firmy United States Government Accountability Office je 

uvedeno podle pana Charles Michael Johnsona jr. tvrzení, že při provedení skrytých testů na 

letištích byl na stanovištích přítomen auditor, což mohlo způsobit podezření pracovníků, že 

v tomto okamžiku právě probíhá skrytý test. Jiný případ byl, kdy auditoři při skrytých testech 

používali stále stejnou taškou, kterou si po několika provedených testech pracovníci 

zapamatovali, a při její kontrole dbali zvýšené pozornosti a zakázaný předmět úspěšně 

detekovali. Tímto způsobem se naměřené data zkreslují a celková výkonnost v reálu je nižší 

než ta, která je naměřená.  
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Podle naměřených dat je tedy možné stanovit výkonnost. Výsledky měření vykonnosti jsou 

zahrnuté v indikátorech, s jejichž pomocí lze vyhodnotit účinnost celého procesu detekce 

a případně identifikovat nedostatky, které se nacházejí ve vstupech modelu.  

Indikátory jsou tedy procentuální úspěšnost, procentuální neúspěšnost, průměrné časové 

rozmezí pro kontrolu jednoho cestujícího.  

Procentuální úspěšnost detekce zakázaných předmětů lze spočítat následovně:  

%𝑃(𝑈) =
𝑃(𝑈)

𝑃(𝐶)
∙ 100 

kde 

P(U)… Počet úspěšných detekcí zakázaného předmětu 

P(C)… Počet celkových zakázaných předmětů v rentgenovém zařízení 

Procentuální neúspěšnost detekce zakázaných předmětů lze spočítat následovně: 

%𝑃(𝑁) =
𝑃(𝐶) − 𝑃(𝑈)

𝑃(𝐶)
∙ 100 

kde 

P(N)… Počet neúspěšných detekcí zakázaného předmětu 

Průměrný čas pro kontrolu jednoho cestujícího lze spočítat následovně:  

𝑃(Č) =
1

𝑛
∑𝑁Č𝑖

𝑛

𝑖=1

 

kde 

NČ… Naměřený čas pro kontrolu jednoho cestujícího 

Jak už bylo zmíněno, tyto indikátory jsou důležité, protože s jejich pomocí můžeme zhodnotit 

výkonnost. Pokud je výkonnost nízká, znamená to, že musíme vytvořit opatření, která budou 

výkonnost zvyšovat. Je třeba mít zpětnou vazbu, přes kterou budeme upravovat vstupy do 

modelu a opakovaně model testovat do té doby, než dosáhneme požadované výsledné 

výkonnosti.  

Jaká opatření lze vytvořit, bude popsáno v následující kapitole týkající se rozboru 

a vyhodnocení modelu.  
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Cílem modelu je vytvořit opatření, která zvýší výkonnost, a pomocí zpětné vazby vytvářet 

stále nová opatření. Model je tedy nutné provádět cyklicky a pokaždé s upravenými 

opatřeními. 

Níže je znázorněn model pro měření výkonností pracovníků pří používání detekčních 

zařízení. 
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Obrázek 18. Model pro měření výkonnosti (vlastní tvorba)

DATA 

 Počet úspěšných nálezů 

 Počet neúspěšných nálezů 

 Čas detekce 

 Data TIP 

 

FAKTORY 

 Vzdělání 

 Výběrové testy 

 XRT 

 Trénink 

 CBT 

 Psycho – Fyzio 

 Motivace 

 TIP 

 Únava 

 Zrakové schopnosti 

PŘEDPISY

 Seznam zakázaných 

předmětů 

 Nařízení a směrnice EU 

 Legislativa ČR 

 Dohody a úmluvy 

 Bezpečnostní opatření 

 

 

V
 Ý

 K
 O

 N
 N

 O
 S

 T
 

INDIKÁTORY 

 % úspěchu  

 % neúspěchu 

 průměrný čas na  

1 cestujícího 

 

   OPATŘENÍ 
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7 Rozbor a vyhodnocení modelu 

Hlavní charakteristikou výše uvedeného modelu je jeho zpětná vazba. Jelikož výkonnost 

vychází z naměřených dat, která jsou závislá na faktorech a předpisech, je nutné stálé 

testování modelu.  

Indikátory ukazují výsledky a po jejich vyhodnocení lze vytvořit opatření, se kterými budeme 

model znovu testovat. Dostaneme tedy nové indikátory, ty budeme opět hodnotit. Tento 

proces je cyklický do doby, kdy dosáhneme požadované výkonnosti.  

Ačkoli předpisy vydávají příslušné orgány, ať už je to Úřad pro civilní letectví nebo EASA, 

jsou více méně v našem modelu jako konstanta. Mají vliv na výkonnost, ale je téměř 

nemožné vytvořit opatření, které by bylo zaměřeno na zvýšení výkonnosti pomocí úprav 

předpisů.  

Musíme se tedy zaměřit na vytvoření opatření na základě faktorů, které ovlivňují výslednou 

výkonnost. Lze prodloužit dobu vzdělání nebo mít přísnější požadavky na předchozí 

vzdělání.  

Můžeme si představit situaci, kdy ponecháme stejný trénink pro všechny pracovníky 

bezpečnostní kontroly, ale vytvoříme přísnější požadavky na výběrové řízení. Na základě 

toho vytvoříme tým elitních zaměstnanců, kteří budou splňovat veškerá kritéria dané pozice, 

podobně jako se děje u výběru pracovníků řízení letového provozu. Lze tedy při výběrovém 

řízení provést náročné psychologické testy, které ukážou, zda daný jedinec je schopný 

odolat psychickému zatížení.  

Po úspěšném zformulování nové skupiny pracovníků bezpečnostní kontroly, která byla 

vybrána pomocí nových opatření, v naší situaci přísnějšího výběrového řízení, je potřeba 

model otestovat.  

V situaci, kdy indikátory modelu nebudou ukazovat zvýšenou výkonnost, je potřeba opět 

vytvořit nové opatření.  

Dále je možné rozšířit trénink pracovníků. Stejně jako u vzdělání můžeme prodloužit dobu 

tréninku. Také účinné může být zkrácení doby jeho povinného opakování. Aby opakování 

bylo ještě účinnější, je potřeba rozšířit knihovnu zakázaných předmětu, které se při tréninku 

používají. Je dobré aby se pracovníci spolu se zakázanými předměty, které si po celou dobu 

tréninků již podvědomě osvojili, stále stýkavali s novými zakázanými předměty nebo 

konkrétněji s jinými úhly pohledu na dané zakázané předměty a novými kreativitami jako jsou 



44 

například improvizované výbušné zařízení a takto rozšiřovali svojí osobní knihovnu 

zakázaných předmětů.  

V našem případě je možné změnit přístup k výcviku pracovníků bezpečnostní kontroly, a to 

směrem více individuálním. Po dobu výcviku je nezbytné sledovat každého pracovníka 

a v případě zjištění specifických nedostatků se na ně zaměřit a přidělit delší dobu výcviku.  

Některé způsoby jak zamezit psychofyzickým faktorům aby ovlivňovali negativně výkonnost 

pracovníků bezpečnostní kontroly byly už zmíněny v 6. kapitole. 

Nejsložitějším úkolem letiště je rozplánování směn zaměstnanců. Všechna velká 

mezinárodní letiště mají 24 hodinový provoz, který musí být plně pokryt. Zde dochází 

k problému, protože každé letiště má provozní špičky způsobené počasím např. vysoké 

teploty nebo provozními podmínkami vzdušného prostoru jako jsou například tratě North 

Atlantic region (NAT region). Provozní podmínky těchto tratí zajišťují, že letadla směrující 

z východu na západ proletí 30° z. d. v čase od 11:30 do 19:00 UTC. Toto způsobí ranní a 

dopolední provozní špičku v Europě, protože všechny letadla směrující přes atlantic budou 

odlétat v ranních a dopoledních hodinách. Po této dopolední špičce následuje odpolední klid 

a večer nastává opět provozní špička. Pracovníci tedy v době provozních špiček nestíhají a 

v době klidu nemají žádnou práci. Doba provozních špiček je velmi fyzicky i psychicky 

vyčerpávající, ale není možné mít mnoho zaměstnanců kteří budou placeni po dobu 

pracovního klidu. Návrh je udělat kratší pracovní dobu nebo split shift. Split shift je typ směny 

kdy pracovní den zaměstnance je rozdělen na dvě nebo více části s dvou a více hodinovou 

pauzou. V této situaci je možné období mezi směny využít například na trénink pracovníků. 

Tímto dosáhneme, že pracovníci nemusí přicházet do práce mimo pracovní dny a budou mít 

více volných dnů. Aby tento systém fungoval je potřeba mimo tréninku zajistit i více 

odpočinkové aktivity. Můžeme dokonce vytvořit aktivity, které budou pracovníci konat 

skupinově, což jim pomůže se zblížit se svými kolegy a i při práci budou pracovat jako tým. 

Budou více socializováni a mít větší motivaci se nacházet v práci.   

Takto můžeme stále upravovat faktory, které ovlivňují výslednou výkonnost pracovníků 

bezpečnostní kontroly. Výsledky nám ukážou zda jsme dosáhly požadované výkonnosti 

nebo je-li potřeba znovu změnit opatření.  

Tento model je časově vysoce náročný. Jeden cyklus trvá minimálně rok, aby výsledky bylo 

možné brát jako plnocenné a mohly jsme vyhodnotit zda opatření pomohly zvýšení 

výkonnosti.  

Níže je uveden vývojový diagram, který popisuje proces funkce modelu pro měření 

výkonnosti při používání detekčních zařízení.  
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Obrázek 19. Vývojový diagram modelu výkonnosti (vlastní tvorba)  
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8 Závěr  

Tato bakalářská práce popisuje na začátku hlavní systémy a procesy, které se používají pro 

zajištění bezpečnosti na letišti. Skládají se z rentgenových zařízení, detektorů kovů, 

detektorů výbušnin a pracovníků bezpečnostní kontroly, kteří všechna tato zařízení 

obsluhují. 

Hlavním úkolem práce bylo prozkoumání současných modelů pro měření výkonnosti při 

používání detekčních zařízení. Model je založen prvotně na výběru potenciálních pracovníků 

pomocí výběrových testů, které v první řadě ukážou, zda má pracovník vizuální schopnosti 

a je vhodný pro rentgenovou kontrolu zavazadel. V tom případě může začít výcvik, který se 

provádí na počítačovém softwaru. Tento software je individuálně adaptivní, lze ho tedy 

přizpůsobit individuální úrovní každého pracovníka, což zvyšuje efektivitu výcviku. Při 

výcviku potenciálních pracovníků se používá projekce ohrožujících předmětů pomocí 

technologie TIP, která zajišťuje promítání fiktivních ohrožujících předmětů na rentgenových 

snímcích a pomáhá udržovat motivaci pracovníků v reálném provozu. Důležité jsou také 

skryté testy, které prokázaly, že pracovníci skutečně po jejich opakování mají lepší 

výkonnostní výsledky.  

Dále tato práce podrobně popisuje výcvikový program XRT, který obsahuje všechny 

kategorie přepravovaného nákladu, jako jsou příruční zavazadla, zapsané zavazadla, cargo, 

pošta a další.  

Po rozebrání článků profesora Dr. Adriana Schwaningera je vidět, že hlavním faktorem 

v modelu jsou pracovníci, mezi nimiž existují velké rozdíly ve schopnostech a dovednostech, 

potřebné pro spolehlivou detekci nebezpečných předmětů při promítání zavazadel. 

Základním předpokladem pracovníků jsou jejich výborné vizuální schopnosti. Ty se dají 

otestovat pomocí například Ishihara colour vision testu a také X-Ray ORT testu.  

Dále práce poukazuje na důležitost udržování motivace pracovníků, aby byli schopní 

detekovat hrozbu při promítání. Pro tyto účely se používá technologie TIP, jež je velmi 

užitečná pro testování a motivaci, ale existují také s ní spojená rizika, jako například zvyk 

pracovníků přestat reagovat na reálné hrozby s očekáváním, že je to obrázek TIP. Proto je 

velmi důležité používat technologii TIP v kombinaci se skrytými testy. To zaručí lepší 

výkonnostní výsledky a lepší motivaci pracovníků.  

Jedním z dalších důležitých faktorů při měření výkonnosti při používání detekčních zařízení 

je testování pracovníků. Testování umožňuje kontrolovat kvalitu a na základě výsledků 

analyzovat rizika spojená s rozpoznáním nebezpečných předmětů.  
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Tyto výše zmíněné faktory v kombinaci zaručují efektivní a kvalitní výběr a výcvik pracovníků 

bezpečnostní kontroly a následovně snižují riziko protiprávních činů a teroristických útoků v 

letištních prostorech a na palubě letadla, což je v současné době jeden z nejdůležitějších 

úkolů bezpečnostních prohlídek na letišti. 

Výstupem bakalářské práce je návrh modelu pro měření výkonnost při používání detekčních 

zařízení. Charakteristikou modelu je zpětná vazba pomocí které celý model funguje cyklicky. 

Umožňuje stálé upravování vstupů a testuje zda nové vstupy ovlivní pozitivně výkonnost 

pracovníků bezpečnostní kontroly. Jediným mínusem daného modelu je jeho časová 

náročnost. Měření je cesta k informacím, nikoli k datům o výkonnosti. Snažíme se tedy získat 

co nejvíce informací, aby bylo možné opravdu vyhodnotit úspěšnost nebo naopak neúspěch. 

Doporučené trvání jednoho cyklu je minimálně jeden rok.  

V poslední kapitole bakalářské práce jsou uvedeny návrhy na opatření, které mohou docílit 

zvýšení výkonnosti pracovníků bezpečnostní kontroly. Rovněž s pomocí vývojového 

diagramu je znázorněn proces funkčnosti modelu pro měření výkonnosti.   
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