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ABSTRAKT 

 

Metody hodnocení zatížení a určení bezpečné struktury týmu v protivzdušné obraně 

Cílem práce byl návrh metod hodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu 

v protivzdušné obraně na základě fyziologických dat. Měření pomocí biotelemetrického 

systému FlexiGuard probíhalo během výcviku v simulačním prostředí letového provozu 

na Univerzitě obrany v Brně. Celkem bylo naměřeno 28 subjektů rozdělených do sedmi 

čtyřčlenných týmů skládajících se z pozic pilot 1, pilot 2, řídící letového provozu a letecké 

technické zabezpečení. K hodnocení byly navrženy dvě umělé neuronové sítě a dva fuzzy 

systémy. Metody předpokládaly jako vstupní hodnoty délku R-R intervalu, dechovou 

frekvenci, vlhkost pokožky a pohybovou aktivitu, konečným výstupem byla hodnota 

bezpečnosti týmu. Obě metody umožňovaly vyhodnotit i stav jednotlivce v rámci týmové 

struktury. Neuronové sítě a fuzzy systémy byly implementovány v prostředí Matlab  

a aplikovány na naměřená data. V rámci hodnocení byly sledovány události vzlet, pád, 

let a přistání. Bezpečnost týmů získaná oběma navrženými metodami byla nejčastěji 

vyhodnocená jako průměrná. Jelikož dle Shapiro-Wilkova testu nebylo dokázáno 

normální rozdělení dat, byly pro statistické hodnocení vybrány neparametrické testy.  

Na základě výsledků Wilcoxonova testu lze tvrdit, že navržené neuronové sítě a fuzzy 

systémy poskytují rovnocenné výstupy. 

Klíčová slova 

metody hodnocení, bezpečnost týmu, protivzdušná obrana  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Methods of load assessment and safe team structure determination in air defense 

The aim of this paper was to design methods of load assessment and safe team structure 

in air defense based on physiological data. Measurement using the FlexiGuard 

biotelemetric system was made during training in the simulation environment of air traffic 

at the University of Defense in Brno. A total of 28 entities were divided into seven  

four-member teams consisting of pilot 1, pilot 2, air traffic controllers and aviation 

technical support. Two artificial neural networks and two fuzzy systems were designed 

for evaluation. The methods assumed the R-R interval length, respiratory rate, skin 

humidity, and movement activity as input, and the endpoint was team safety. Both 

methods also allowed to evaluate the individual's condition within the team structure. 

Neural networks and fuzzy systems have been implemented in Matlab and applied to the 

measured data. During the evaluation, the events of take-off, fall, flight and landing were 

monitored. Team safety, obtained by both proposed methods, was most often evaluated 

as average. Since the normal data distribution was not shown by the Shapiro-Wilk test, 

non-parametric tests were selected for statistical evaluation. Based on the results of the 

Wilcoxon test, it can be argued that the proposed neural networks and fuzzy systems 

provide equivalent outputs. 

Keywords 

evaluation methods, team safety, air defense 
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

f - Aktivační funkce 

𝛩 - Práh neuronu 

𝑥𝑖  Vstupy neuronu 

𝑦  Výstup neuronu 

𝑤𝑖 - Váhy vstupů umělé neuronové sítě 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

ANOVA 

FIR  

FIS 

HSOPSC 

LTZ 

MAPP 

MSE 

Pro-SCHEMe 

ŘLP 

Analýza rozptylu (analysis of variance)  

Konečná impulzní odezva (finite impulse response) 

Fuzzy logic inference system 

Hospital Survey on Patient Safety Culture 

Letecké technické zabezpečení 

Model for Assessing Pilots‘ Performance 

Střední kvadratická odchylka (mean square error) 

Probabilistic Safety Culture Healthiness Evaluation Method 

Řídící letového provozu  
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1 Úvod 

Předložená diplomová práce se věnuje metodám hodnocení zatížení a bezpečné struktury 

týmu v protivzdušné obraně na základě fyziologických parametrů. V současné době lze nalézt 

mnoho činností, jejichž konečný výsledek je závislý na výkonu více osob tvořících tým. Je však 

zřejmé, že výkon jednotlivých členů v kontextu týmové struktury nelze považovat za neměnný 

parametr. Odhalení všech faktorů, jež ovlivňují proměnnost výkonu jednotlivců, a tím  

i celkovou bezpečnost týmu, je ovšem téměř nemožný počin. Avšak pokud se dané známé  

či neznámé vlivy projeví na fyzickém stavu, pak je pro vyhodnocení bezpečnosti týmu 

dostačující sledovat fyziologická data jednotlivých členů. Z činností, kterých se uvedená 

problematika dotýká, lze jmenovat například provádění operačních výkonů v lékařství, zajištění 

nukleární bezpečnosti, zajištění dopravní bezpečnosti, a v neposlední řadě také činnosti 

v letovém provozu a protivzdušné obraně.  Jedná se tedy zejména o činnosti, jež mohou mít 

bezprostřední vliv na životy druhých lidí či na životní prostředí, což je jistě motivací pro vývoj 

metod hodnocení bezpečnosti týmu.  

1.1 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je návrh a implementace metod hodnocení zatížení a bezpečné 

struktury týmu v protivzdušné obraně na základě naměřených fyziologických dat. To vyžaduje 

splnění několika dílčích cílů. Nejprve je třeba realizovat měření fyziologických parametrů 

obsluhy protivzdušné obrany, které bude probíhat během výcviku v simulačním prostředí 

letového provozu na Univerzitě obrany v Brně. Měření se zúčastní 28 subjektů. Dále budou 

navrženy metody pro hodnocení jednotlivců v rámci týmové struktury a hodnocení bezpečnosti 

týmu, a to na základě naměřených fyziologických dat. Navržené metody budou 

implementovány v prostředí Matlab a aplikovány na naměřená data. Nakonec bude provedeno 

statistické vyhodnocení získaných výsledků. Statisticky bude také vyšetřena závislost mezi 

fyziologickými parametry a subjektivní mírou stresové zátěže získanou vyhodnocením 

standardních dotazníků.  
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2 Přehled současného stavu 

Hodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu má využití v celé řadě oblastí, kterými jsou 

například zdravotnictví, krizový management či právě protivzdušná obrana. Metody hodnocení 

se však nutně nemusí omezovat pouze na oblasti zahrnující lidské subjekty,  

neboť lze využít i takové metody, které se běžně aplikují pro komplexní hodnocení různých 

přístrojů, infrastruktury nebo průmyslových výrobních procesů. Jako tým je v tomto smyslu 

chápán soubor dílčích neživých celků, které jsou na sebe v různé míře závislé, jsou ovlivňovány 

různými parametry a v konečném měřítku pak společně určují funkčnost, kvalitu, efektivitu  

či selhání dříve zmíněných aplikací. V daných případech je pak ovšem možné za jednotlivé 

celky dosadit skupiny osob, jež vykonávají určitou funkci, a metody aplikovat obdobně.  

Nakonec, pro vyhodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu v protivzdušné obraně se pak 

tyto metody přizpůsobí specifickým rysům řešené oblasti.  

2.1 Kvalitativní metody 

Ze současně dostupné literatury k danému tématu plyne, že výrazně převažují metody 

hodnocení kvalitativního charakteru. Kvalitativním charakterem je zde myšleno,  

že vyhodnocení zatížení týmu vychází především z pozorování a vyplňování dotazníků.  

Ke každému dotazníku je pak určena škála pro vyhodnocení, tedy konečným výsledkem  

je číslo, avšak vyplňování dotazníků, ať už pozorovatelem nebo pozorovaným subjektem, není 

vždy zcela objektivní. Konečný výsledek tak nemusí odpovídat skutečnému rozpoložení dané 

osoby, což zajisté zkresluje celkový obraz o týmové struktuře, resp. o bezpečnosti či kvalitě 

vykonávané činnosti. 

Jedna z takových metod je uvedena například v článku Sexton, 2000. V tomto případě byla 

hodnocena chybovost, stres a úroveň týmové spolupráce pro dva různé týmy. Jedním z týmu 

byl tým lékařský složený z lékařů, sester a dalších pracovníků oddělení jednotky intenzivní 

péče. Tento tým byl hodnocen metodou dotazníku The Intensive Care Unit Management 

Attitudes Questionnaire. Druhý tým byl složen z posádky kokpitu, rozdělenou  

do podskupin podle hodnosti. Pro vyhodnocení leteckého týmu byl použit dotazník The Cockpit 

Management Attitudes Questionnaire (Helmreich, 1984). Oba dotazníky obsahovaly shodně 

dvacet tři položek, přičemž pro vyhodnocení bylo k dispozici přes osm set vyplněných 

dotazníků pro lékařský tým a více než třicet tisíc dotazníků pro tým pilotů. Z prezentovaných 

výsledků lze uvést zajímavé zjištění, že na rozdíl od lékařského týmu byl letecký tým schopen 

kritické sebereflexe, co se týče únavy a stresu a jejich vlivu na pracovní výkon, zejména 

z hlediska bezpečnosti. Lékařský tým tyto aspekty ve spojitosti s pracovním výkonem popřel, 

přestože jejich připuštění snižuje pravděpodobnost vzniku chyby. Uvedené zjištění 

koresponduje s výzkumy v avionice, jež dokazují, že jednotlivci mohou být vytrénováni 

k rozpoznání stresu ve smyslu jakéhosi spouštěče chybovosti (Helmreich, 2009). 
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Pro hodnocení lékařských týmů lze najít další metody, resp. dotazníky, jako je například  

The Operating Room Management Attitudes Questionnaire. Pomocí tohoto dotazníku je možné 

měřit postoj členů týmu k vedení, týmové spolupráci, stresu, únavě a chybovosti. Studie 

prezentovaná v článku Flin, 2006 na základě této metody hodnotí chirurgický tým, 

 a to především v rámci bezpečnosti a efektivity pracovního výkonu. Studie se zúčastnily 

chirurgické týmy ze sedmnácti různých nemocnic, celkem bylo analyzováno přes tři sta 

odpovědí. Jak plyne ze získaných výsledků, jednotliví členi chirurgického týmu tvrdí, že jsou 

odolní vůči stresu a únavě, zároveň si však dobře uvědomují všudypřítomnost lidské 

chybovosti.  

Z lékařského prostředí jistě stojí za zmínku i článek Sexton, 2006, který se zabývá 

vyhodnocením vnímání a postoje poskytovatele zdravotnické péče v rozsahu relevantnosti  

k bezpečnosti daného zdravotnického prostředí pro pacienta. K tomuto účelu slouží metoda  

The Safety Attitudes Questionnaire. Tento dotazník se soustředí na šest základních faktorů, 

kterými jsou týmová spolupráce, bezpečnost, pracovní spokojenost, vnímání nadřízeného 

managementu, pracovní podmínky a rozpoznání stresu. Obsahuje celkem šedesát položek 

složených z otevřených i uzavřených otázek, přičemž na uzavřené otázky respondent vybírá 

z pěti možností, jež korespondují s pětistupňovou Likertovou škálou. V rámci studie bylo 

vyhodnoceno přes deset tisíc vyplněných dotazníků, které byly získány z dvou set různých 

klinických zařízení. Výsledky analýzy ukazují mnohem větší variabilitu šesti hodnocených 

faktorů mezi jednotlivými klinickými zařízeními než uvnitř daného zařízení. Uvedený dotazník 

lze použít jako prostředek pro validní porovnání nemocnic či jiných typů zdravotnických 

zařízení poskytujících péči o pacienta.  

Zmíněný dotazník The Safety Attitudes Questionnaire je například použit pro personál 

operačních sálů v šedesáti různých nemocnicích, jak uvádí studie v článku Makary, 2006. 

Závěrem studie bylo zjištění, že na operačních sálech panuje poměrně velký rozpor ve vnímání 

týmové spolupráce, neboť bylo dosaženo velmi rozličného hodnocení z pohledu jednotlivých 

členů stejného týmu, přičemž největší rozdíl byl zaznamenán mezi chirurgy  

a anesteziology. 

Pro dotazník The Safety Attitudes Questionnaire existují varianty upravené nejen pro 

jednotlivé lékařské týmy, nýbrž i pro jednotlivé státy. Úpravu pro aplikaci na týmech operatérů 

ve Švédsku, resp. validaci upraveného dotazníku The Swedish Safety Attitudes Questionnaire–

operating room prezentuje článek Nilsson, 2018. Studie se zúčastnilo přes pět set členů 

operatérských týmů ze tří různých švédských nemocnic. Závěr studie potvrdil,  

že uvedená varianta dotazníku je spolehlivý a akceptovatelný validní nástroj pro měření 

bezpečného prostředí operatérského týmu pro pacienta. Obdobnou studii, s rozdílem úpravy pro 

nemocnice na území Portugalska, lze nalézt v článku Pinheiro, 2016.  

Bezpečné prostředí pro pacienta je kritickou komponentou kvality zdravotní péče, proto  

se jeho vyhodnocení věnuje i další článek Chen, 2010. Průzkumu se zúčastnilo  

788 respondentů, resp. lékařů, zdravotních sester a nezdravotnických pracovníků ze čtyřiceti 
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taiwanských nemocnic. Pro hodnocení byl použit dotazník Hospital Survey on Patient Safety 

Culture (HSOPSC), jež se zaměřuje na dvanáct aspektů bezpečného prostředí pro pacienta.  

Ze statistické analýzy vyplněných dotazníků vyplynulo, že personál zúčastněných nemocnic  

se plošně shoduje na dobré úrovni pacientské bezpečnosti z hlediska prostředí, přičemž nejvíce 

pozitivně byl hodnocen aspekt týmové spolupráce uvnitř organizace. 

Existují však i metody poněkud komplexnější a objektivnější, respektive metody, které  

se opírají o sofistikovanější modely struktury týmu a v neposlední řadě i o technologické 

prostředky. Příkladem takové metody je tzv. MAPP (Model for Assessing Pilots‘ Performance), 

která je popsána v článku Malvin, 2011. Jedná se o propracovaný model výkonnosti pilota, 

který zahrnuje a dává do souvislosti různé situační vlivy. Do modelu jsou zahrnuty základní 

dovednosti pilota, jeho rozhodovací schopnost, ale i působení nadřízených osob nebo 

komunikace s kopilotem.   

Článek Entin, 2000 uvádí studii, jež se zabývá vyhodnocením povědomí  

o bezpečnosti ve vojenském týmu složeném z nadřízeného velení a jeho podřízených členů. 

Motivací pro tuto studii byl předpoklad, že vzájemná znalost o funkcích, úkolech  

a souvisejících vztazích mezi jednotlivými členy týmu je zásadním aspektem efektivního 

fungování týmu, jeho náležité struktury a v širším důsledku také celkového výkonu. 

Experiment spočíval ve splnění simulované taktické mise zahrnující řadu úkolů, jejichž úspěšné 

provedení vyžadovalo koordinaci jednání a sdílení zdrojů, jež byly danému šestičlennému týmu 

dostupné. Cílem provedeného experimentu bylo ověřit teoretický odhad, že zvýšená úroveň 

pracovního zatížení týmu má neblahý vliv právě na povědomí o jeho bezpečnosti. Hodnocení 

probíhalo formou dotazníku zaměřeného na události odehrávající se uvnitř týmu během mise, 

přičemž stěžejním účelem bylo odhalit povědomí jednotlivých členů o tom, co v určené časové 

okamžiky dělali ostatní týmoví příslušníci. Použitý dotazník byl modifikovanou verzí  

Nasa-Task Load Index (Hart, 1988). Výsledky studie potvrdily premisu, že koordinace  

a především komunikace jsou nástroji pro dosažení a udržení povědomí o bezpečnosti týmu,  

a to i při zvýšené míře pracovního zatížení. 

Bezpečností výkonu speciálních vojenských sil, jež je zcela zásadním faktorem  

pro zamezení vzniku fatálních událostí a pro zajištění pracovní efektivity, se zabývá článek 

Martínez-Córcoles, 2017. Cílem studie bylo vytvořit model, který by identifikoval potenciální 

mechanismy a procesy vedoucí ke zlepšení chování ve smyslu bezpečnosti výkonu u armádních 

výsadkářů. Ve strukturním modelu bezpečnosti výkonu se objevují i složky nadnárodního 

vedení a bezpečného prostředí, samotná bezpečnost výkonu je pak tvořena následujícími  

prvky: dodržování bezpečnosti, účast na bezpečnosti a riskantní chování. Studie se zúčastnilo 

sto šedesát výsadkářů z parašutistické divize řeckých vojenských sil a hodnocení jmenovaných 

složek strukturního modelu bylo provedeno formou dotazníku, resp. třemi dotazníky. 

Nadnárodní vedení bylo měřeno metodou Multifactor Leadership Questionnaire skládající  

se z osmi položek (Avolio, 2004). Respondenti měli určit, jak často jejich přímý nadřízený 

jedná v souladu se svými výroky, a to pomocí pětistupňové Likertovy škály. K vyhodnocení 

bezpečného prostředí sloužila metoda víceúrovňového modelu bezpečného prostředí popsaná 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517305386#!
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v článku Zohar, 2005. Nakonec byly vyhodnoceny jednotlivé složky bezpečnosti výkonu podle 

stupnice prezentované v článku Neal, 2006. Na základě dosažených výsledků lze tvrdit,  

že aktivní vedení ovlivňuje dodržování bezpečnosti, účast na bezpečnosti a riskantní chování. 

2.2 Kvantitativní metody 

Již bylo zmíněno, že pro hodnocení bezpečné struktury týmu převažují metody 

kvalitativního charakteru. Zajisté lze však nalézt i metody charakteru kvantitativního, kterých 

je sice výrazně méně, zato mají mnohem vyšší vypovídající hodnotu. Jejich nespornou 

předností je objektivita, neovlivnitelnost lidským faktorem, přesně kvantifikované parametry  

a v neposlední řadě přesnější výsledek, jež je základem spolehlivosti dané metody.  

Článek Han, 2018 je věnován studii, která popisuje kvantitativní metodu Probabilistic 

Safety Culture Healthiness Evaluation Method (Pro-SCHEMe) pro vyhodnocení nukleární 

bezpečnosti, za níž zodpovídá tým operátorů. Daná metoda vychází z principů teorie 

pravděpodobnosti a zohledňuje vliv lidského faktoru na požadavek uspokojivého stavu 

nukleární bezpečnosti, jež je dána splněním třech dílčích cílů operačního týmu. Prvním cílem 

je snížení frekvence výskytu mimořádných událostí a nehod tím, že je vybudováno bezpečné 

pracovní prostředí. Dalším cílem je pak úspěšné zvládnutí a zmírnění mimořádných událostí  

a nehod v případě, že nastanou. Posledním cílem je důkladné přezkoumání situace tak, aby  

se zabránilo opětovnému výskytu mimořádné události nebo nehody. Kvantifikace splnění 

těchto cílů, resp. kvantifikace struktury operačního týmu, je pak vlastním obsahem zmíněné 

metody Pro-SCHEMe. Výstupy této metody lze dále použít jako vstupní parametry například 

pro hodnocení lidské spolehlivosti.  

Většina kvantitativních metod však byla primárně navržena pro aplikace, jež pracují 

s týmovou strukturou nikoliv ve smyslu týmu složeného z lidí, nýbrž ve smyslu souboru prvků 

či procesů, jež se podílí obecně na úspěchu, resp. selhání dané aplikace. Jelikož však základní 

princip týmové struktury zůstává stejný, lze pak vycházet i z metod, jež se typicky používají 

například v systému infrastruktury. Konkrétně hodnocením synergického efektu v jeho selhání 

se zabývá článek Rehak, 2016.  

Pro řešení složitějších a komplexnějších problémů lze využít principy fuzzy logiky, jejíž 

teoretické základy představil ve své práci roku 1965 matematik Lofti Zadeh.  

To bylo zásadním mezníkem pro řešení úloh pracujících s nejistotou, neboť se jednalo o první 

novou metodu od doby, kdy byla zavedena teorie pravděpodobnosti. Fuzzy logika se během 

svého neustálého vývoje postupně rozšířila do různých matematických aplikací, a tak lze 

definovat například fuzzy množiny, fuzzy čísla, fuzzy intervaly či fuzzy podobnost  

(Yang, 2012). 

Článek Zhang, 2016 uvádí studii zabývající se vyhodnocením rizika pro navigační systém 

vnitrozemní vodní transportní sítě. Cílem studie bylo navrhnout efektivní algoritmus pro 

stanovení navigačních rizik za využití fuzzy logiky a domněnkových funkcí. Systém 

vnitrozemní vodní transportní sítě je komplexní a dynamický systém, jenž různé faktory 
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ovlivňují v různé míře, což zvyšuje obtížnost tato navigační rizika stanovit  

(Zhang, 2013). Prvním předpokladem je vytvoření hierarchické struktury možných rizik  

a nebezpečí selhání, která mohou být kvantitativního i kvalitativního charakteru. Hierarchická 

struktura má jedno hlavní kritérium, jež leží na nejvyšší úrovni, a celou řadu kritérií na úrovních 

nižších (Godaliyadde, 2010). Pro vnitrozemní vodní transportní síť je tato hierarchie uvedena 

v Tabulce 2.1. Dále se stanoví fuzzy rozhodovací pravidla, jež se skládají ze dvou částí 

reprezentujících vstup a výstup. Rozhodovací pravidla mají tvar podmiňovací věty, pokud  

se tedy vezme v úvahu ekvivalentní vyjádření v anglickém jazyce, pak lze dovodit,  

že se tato rozhodovací pravidla běžně označují jako pravidla If-Then (Pillay, 2003). Pomocí 

daných pravidel jsou pak dílčí rizika a nebezpečí selhání transformována tak, 

že je možné určit odhad rizika napříč celou hierarchií a nakonec přidělit úroveň bezpečnosti 

daného navigačního systému.  

Tabulka 2.1: Hierarchická struktura vnitrozemní vodní transportní sítě. Převzato z: Zhang, 2016 

(upraveno). 

Cíl Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

Bezpečnost Lidský faktor  Kvalifikace   

systému   Zkušenost   

  Povědomí o bezpečnosti   

 Plavidlo  Plavbyschopnost   

  Stáří   

  Nosnost  

 Prostředí  Přírodní  Viditelnost  

   Větrnost  

   Proud  

  Navigační  Rozměr kanálu  

   Hustota provozu  

   Navigační zařízení  

 Management  Úřad pro námořní bezpečnost  

  Majitel plavidla   

 

Ve studii, jíž se věnuje článek Sun, 2010, je vytvořen vyhodnocovací model, jehož 

základním principem je taktéž sestavení hierarchie rizik a její následná analýza dle pravidel 

fuzzy logiky. Model je rozšířen o tzv. metodu fuzzy TOPSIS, která navíc umožňuje určit kvalitu 

výkonu na základě podobnosti s ideálním stavem. Tato metoda byla navržena jako pomocný 

rozhodovací nástroj pro průmyslníky a jako faktory ovlivňující konečný výsledek byly určeny 

například kapacita výroby či kvalita servisu. V uvedené studii byla metoda fuzzy TOPSIS 

konkrétně aplikována na čtyři světově významné společnosti navrhující a vyrábějící notebooky, 

přičemž hierarchickou strukturu tvořily následující prvky: výrobní schopnost, kapacita 

dodávacího řetězce, finanční způsobilost, rozsah inovací, kapacita lidských zdrojů  

a kvalita servisu. Výsledkem bylo zjištění, že stěžejními faktory pro úspěch společnosti na trhu 

jsou výrobní schopnost a kapacita dodávacího řetězce.  
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Na principech fuzzy logiky je založena i studie publikovaná v článku Azadeh, 2008, jejímž 

cílem bylo navržení fuzzy expertního programu pro vyhodnocení faktorů systému bezpečnosti, 

zdraví, prostředí a ergonomie v rafinérii zemního plynu. Vyhodnocení těchto faktorů je stěžejní 

pro kontinuální kontrolu a zlepšování výkonnosti daných procesů. Použití fuzzy expertního 

systému má tři zásadní výhody, kterými jsou snížení faktoru lidské chyby, vytvoření expertní 

znalosti a interpretace velkého množství neurčitých dat. 

Současným trendem v řešení zejména složitějších problémů jsou umělé neuronové sítě,  

jež disponují řadou výhodných vlastností. Lze jmenovat například skutečnost,  

že v problematice zahrnující více proměnných není nutné znát přesnou povahu skrytých vztahů, 

jak vyžadují kupříkladu některé statistické analýzy, neboť neuronové sítě tyto vztahy a vazby 

umí odhalit (Venugopal, 1994).  

Právě metoda adaptivních neuronových sítí byla později aplikována na výše zmíněnou 

studii zabývající se vyhodnocením bezpečnosti, zdraví, prostředí a ergonomie v rafinérii 

zemního plynu, jak uvádí článek Azadeh, 2011. Operatéři na jednotlivých pozicích nejprve 

vyplnili standardizovaný dotazník s ohledem na uvedené hodnocené faktory, přičemž 

zprůměrované výsledky vyhodnocených dotazníků pak sloužily jako vstupní parametry  

do umělé neuronové sítě. Výstupem neuronové sítě byla úroveň pracovní spokojenosti, u níž 

byla na základě dřívějších studií prokázána přímá souvislost s kvalitou a bezpečností 

vykonávaných činností. Studie dále navíc uvádí zajímavé porovnání výsledků poskytnutých 

umělou neuronovou sítí s výsledky konvenční regresní analýzy, jež byla provedena s cílem 

predikce pracovní spokojenosti operatérů. Srovnání bylo hodnoceno z hlediska střední 

absolutní chyby obou metod, přičemž nižší chybu, a tím tedy přesnější výsledek, prokázala 

metoda neuronových sítí.  

Článek Sii, 2001 prezentuje studii, která rovněž využívá neuronové sítě za účelem určení 

a predikce míry ohrožení bezpečnosti námořního systému, a to z hlediska charakteristiky 

samotných plavidel. Umělá neuronová síť v tomto případě sloužila jako pomocný nástroj 

k porozumění vztahům mezi různými parametry standardního typu plavidel, kterými jsou 

například velikost a stáří plavidla, stupeň strojní nadbytečnosti, externí faktory, atd. Motivací 

pro provedení studie byl předpoklad, že identifikace těchto vztahů velmi významně napomůže 

predikovat poruchu plavidla. K učení neuronové sítě byla zvolena metoda zpětné propagace. 

Učení je pak ukončeno tehdy, pokud střední kvadratická odchylka rozdílu mezi spočtenou  

a známou výstupní hodnotou konverguje k předem stanovené toleranci. Konfigurace použité 

umělé neuronové sítě je schematicky znázorněna na Obr. 2.1. Z obrázku je patrné, že síť 

obsahuje ve vstupní vrstvě dva neurony, které korespondují s hodnotami stáří a velikosti 

plavidla, dále deset neuronů ve skryté vrstvě a nakonec jeden neuron ve výstupní vrstvě,  

jež přímo odpovídá míře poruchy trupu plavidla. Parametry navržené umělé neuronové sítě jsou 

pak shrnuty v Tabulce 2.2. Pro učení navržené neuronové sítě náhodně vybráno deset učících 

dvojic. Poté byly na síť aplikovány sady dat z pěti různých případových studií. Následně byly 

porovnány spočtené a známé výstupní hodnoty, přičemž chyba výpočtu se pohybovala 
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v rozmezí od 0 % do 11,9 %, což se vzhledem k limitovanému počtu učících dvojic jeví jako 

poměrně dobrý výsledek. 

 
Obr. 2.1: Konfigurace umělé neuronové sítě pro predikci poruchy velkoobjemových přepravních 

prostředků. Převzato z: Sii, 2001 (upraveno). 

Tabulka 2.2: Parametry umělé neuronové sítě. Převzato z: Sii, 2001 (upraveno). 

Počet vrstev 2 

Počet vstupních neuronů 2 

Počet výstupních neuronů 1 

Počet skrytých neuronů 

Pravidlo učení 

10 

zpětná propagace 

Přenosové funkce tangenciální sigmoidální (skrytá vrstva) 

 lineární (výstupní vrstva) 

2.3 Závěr kapitoly 

Z přehledu současného stavu vyplývá, že pro hodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu 

složeného z osob vykonávajících rozdílnou funkci převažují metody, které jsou kvalitativního 

charakteru. Největším nedostatkem kvalitativních metod je bezesporu faktor subjektivity, avšak 

i přesto mají tyto metody nezanedbatelný přínos. Vliv lidské subjektivity byl potlačen 

s vývojem metod kvantitativního charakteru, které se objevují v aplikacích na obecně 

systémové struktury, ovšem pro hodnocení lidských týmových struktur se téměř nevyskytují. 

V zásadě se kvantitativní metody vymezují do třech hlavních směrů podle toho, z jakých 

principů vychází, tj. pravděpodobnostní modely, fuzzy logika a umělé neuronové sítě. 

Souhrnný přehled zmíněných metod je prezentován v Tabulce 2.3. 
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Tabulka 2.3: Přehled metod hodnocení týmových struktur. 

Typ metody Základní princip  Příklad Autor studie 

Kvalitativní Dotazování The Intensive Care Unit 

Management Attitudes 

Questionnaire 

Sexton, 2000  

 Dotazování The Operating Room 

Management Attitudes 

Questionnaire  

Flin, 2006 

 

 Dotazování The Cockpit Management 

Attitudes Questionnaire  

Helmreich,1984 

 Dotazování Hospital Survey on Patient 

Safety Culture Questionnaire 

Chen, 2010 

 Dotazování The Safety Attitudes 

Questionnaire 

Sexton, 2006 

 

 Dotazování Model for Assessing Pilots‘ 

Performance  

Malvin, 2011 

 Dotazování Nasa-Task Load Index Entin, 2000 

 Dotazování Multifactor Leadership 

Questionnaire 

Martínez-Córcoles, 2017 

Kvantitativní Pravděpodobnostní 

model 

Probabilistic Safety Culture 

Healthiness Evaluation 

Method 

 

Han, 2018  

 

 Pravděpodobnostní 

model 

Synergic effect of failure Rehak, 2016 

 

 Fuzzy logika Fuzzy rule-based evidential 

reasoning 

Zhang, 2016 

 Fuzzy logika Fuzzy TOPSIS Sun, 2010 

 Fuzzy logika Fuzzy expert system Azadeh, 2008 

 Neuronové sítě  Azadeh, 2011 

 Neuronové sítě  Sii, 2001 

 

Na základě uvedených poznatků lze tvrdit, že z hlediska kvantitativních metod  

je žádoucí a přínosné se zaměřit na jejich aplikaci pro hodnocení bezpečné struktury týmu 

složeného z lidských subjektů. K tomu je možné s příslušnými nutnými modifikacemi použít  

i metody, jež hodnotí systémové struktury nelidského charakteru. Oproti tomu ovšem nelze 

opomenout kvalitativní metody, jejichž použití je stále velmi rozšířené napříč nejrůznějšími 

obory. Jejich zatížení lidským faktorem subjektivity bylo zmíněno již několikrát, avšak je  

do jisté míry vyváženo jednoduchostí, snadnou modifikovatelností, cílenou aplikovatelností  

a velkou diverzitou. Závěrem, pro účely této práce, resp. pro hodnocení zatížení a určení 

bezpečné struktury týmu v protivzdušné obraně, budou sice částečně využity výsledky 

dotazování, avšak stěžejním obsahem práce je aplikace umělých neuronových sítí a fuzzy 

logiky.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753517305386#!
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3 Metody 

Pro splnění cílů této práce bylo třeba realizovat měření fyziologických dat obsluhy 

protivzdušné obrany a navrhnout metody hodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu. 

Typ studie byl stanoven jako intervenční. 

Metody uvedené v této kapitole jsou rozděleny do tří částí. Obsahem první části jsou 

metody záznamu a předzpracování dat. Druhá část je věnována návrhu umělých 

neuronových sítí a třetí část návrhu fuzzy systémů. Všechny tři části navržených metod 

jsou shrnuty v závěrečné kapitole.  

3.1 Metody záznamu a předzpracování dat 

Měření probíhalo na Katedře letectva a letecké techniky Univerzity obrany v Brně 

během výcviku v simulačním prostředí letového provozu. Konkrétně se jednalo  

o simulátor kabiny letadel a simulátory letových provozních služeb, do nichž patří řídící 

letová věž a letištní technické zabezpečení.  

Měřil se současně vždy čtyřčlenný tým, přičemž byly obsazovány tyto pozice: 

 pilot 1 (simulátor kabiny letadla); 

 pilot 2 (simulátor kabiny letadla); 

 řídící letového provozu (simulátor řídící letové věže), dále jen ŘLP; 

 letecký pozemní personál (simulátor letištního technického zabezpečení), dále jen 

LTZ. 

Měření bylo provedeno s cílem získat záznamy fyziologických dat měřených 

subjektů během výcviku na výše uvedených pozicích. K tomuto účelu byl zvolen 

biotelemetrický systém FlexiGuard vyvinutý na Fakultě biomedicínského inženýrství 

ČVUT. Měřicí systém je popsán v kapitole 3.1.1. 

Navazující kapitoly 3.1.2 až 3.1.6 dále uvádí postup měření, volbu měřených 

subjektů, metody předzpracování dat, vyhodnocení standardních dotazníků a metody 

statistického hodnocení dat. 

3.1.1 Popis měřicího systému 

K měření fyziologických parametrů byl použit biotelemetrický systém FlexiGuard. 

Tento systém byl navržen pro monitorování fyzického stavu a enviromentálních 

podmínek hasičů, záchranářů a vojáků během jejich zásahu. V zásadě se jedná o systém 

senzorů poskytující bezdrátovou telekomunikaci naměřených fyziologických parametrů 

uživatele (Schlenker, 2015). 
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FlexiGuard je založen na modulární platformě, jež se fyzicky skládá ze tří jednotek: 

 senzorová jednotka – monitoruje fyziologické a environmentální parametry; 

 snímací jednotka – ukládá snímaná data a posílá je do vizualizační jednotky; 

 vizualizační a shromažďovací jednotka. 

Senzorovou a snímací jednotku lze vidět na Obr. 3.1. Tyto jednotky se připevní  

na hrudník měřeného subjektu elastickým páskem se suchým zipem tak, jak znázorňuje 

Obr. 3.2.  

 

Obr. 3.1: Měřicí systém FlexiGuard- senzorová a snímací jednotka. Převzato z: Projekt 

FlexiGuard FBMI ČVUT, c2016-2019. 

 

Obr. 3.2: Názorné umístění FlexiGuard na hrudníku. Autor, 2019. 
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Snímaná data jsou v reálném čase přenášena na displej zobrazovacího zařízení, 

zároveň každé zařízení naměřená data uchovává pro případnou offline analýzu 

(FlexiGuard, 2016). Mezi sledované parametry patří například tepová frekvence, délka 

R-R intervalu, povrchová (kožní) teplota na hrudníku, teplota pod oděvem, relativní 

vlhkost pod oděvem, pohybová aktivita a bioimpedance hrudníku. Dále je zaznamenán 

přesný čas ve formátu hh:mm:ss, což je zásadní pro pozdější synchronizaci naměřených 

dat s vykonávanou činností. Vzorkovací frekvence je 10 Hz.  Pro účely této práce,  

resp. pro hodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu v protivzdušné obraně byly 

vybrány následující čtyři fyziologické parametry: 

 délka R-R intervalu; 

 dechová frekvence (odvozená z bioimpedance hrudníku); 

 relativní vlhkost pokožky; 

 pohybová aktivita. 

Měření systémem FlexiGuard probíhá neinvazivně, bez jakéhokoliv vlivu na subjekt 

a bez jakýchkoliv důsledků na zdraví subjektu. 

3.1.2 Postup měření 

Měřené subjekty na výše jmenovaných pozicích (tj. dva piloti, ŘLP a LTZ) 

podstupovaly výcvik dle scénáře navrženého a připraveného instruktory z Univerzity 

obrany v Brně. Scénář obsahoval požadované úkony a k nim příslušnou předepsanou 

komunikaci, přičemž měřeným subjektům nebyl scénář předem znám. Tento scénář byl 

shodný pro všechna měření a byl synchronizovaný pro všechny pozice ve smyslu 

významných událostí, jež byly dále hodnoceny (tj. vzlet, pád, let, přistání). Splnění 

výcviku trvalo 25–35 minut, avšak každý subjekt absolvoval dva různé výcviky, a tedy 

celková doba účasti na měření byla okolo devadesáti minut. Návrh postupu měření, podle 

něhož byla získána data pro účely této práce, je popsán následujícími sedmi kroky.  

1. Skupina čtyř subjektů je seznámena s obsahem a cíli projektu, jehož součástí je 

dané měření. Dále jsou uvedeny základní informace o měřicím systému a průběhu 

měření. Po uvedení těchto informací a zodpovězení případných dotazů následuje 

podepsání informovaného souhlasu. Úplné znění informovaného souhlasu lze 

nalézt v Příloze A. 

2. Poté je na subjekty pomocí elastického pásku umístěna měřicí jednotka 

FlexiGuard dle Obr. 3.2. Proběhne kontrola měřeného signálu a případné následné 

úpravy umístění zařízení.  

3. Před samotným měřením každý subjekt vyplní dotazník a je náhodně přiřazen  

na jednu z výše uvedených pozic, resp. na jednotlivý simulátor. Každému  

je přiděleno identifikační číslo, které je společně s číslem měřicí jednotky  

a obsazenou pozicí zaznamenáno do počítače, do dotazníku a do archu, který 

vyplňují instruktoři během výcviku měřených subjektů. 
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4. Na daných pozicích dostane měřený subjekt krátkou instruktáž od vedoucího 

instruktora. Instruktáž se týká především seznámení s ovládáním simulátorů a trvá 

okolo deseti minut. Zároveň probíhá opětovná kontrola měřeného signálu. 

5. Dále následuje samotný výcvik dle daného scénáře. Během výcviku instruktor 

zaznamenává do archu přesný čas zahájení výkonu všech úkonů ve scénáři. 

Výcvik trvá 25–35 minut. 

6. Po absolvování prvního výcviku následuje vyplnění dotazníku a výměna pozic 

pro druhý výcvik. Rozdělení je opět náhodné, ovšem platí, že každý subjekt je  

na pozici pilota právě jednou. Další postup probíhá identicky jako v případě 

prvního výcviku, resp. podle kroku 4 a 5. 

7. Po absolvování druhého výcviku je subjektům sundán měřicí systém a opět vyplní 

dotazník, čímž je jejich účast na měření splněna a ukončena.  

3.1.3 Volba měřených subjektů 

Data pro účely této práce byla získána měřením studentů prvního nebo druhého 

ročníku Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně. Vyjádření souhlasu 

etické komise je doloženo v Příloze B. 

Pro měření systémem FlexiGuard za daných podmínek nebyla stanovena žádná 

vylučující kritéria. Avšak je třeba zmínit, že studenti jmenované fakulty v rámci 

přijímacího řízení podstupují poměrně obtížné zkoušky fyzické způsobilosti, a tedy lze  

u všech shodně předpokládat dobrý fyzický stav a fyzickou kondici. Tato skutečnost  

je dále významná zejména pro metody hodnocení naměřených dat, nicméně samotné 

měření neklade žádnou podmínku na úroveň fyzické kondice či celkový fyzický stav. 

Měření se zúčastnilo 28 subjektů – 22 mužů a 6 žen. Ovšem podle postupu měření 

uvedeného v kapitole 3.1.2 každý subjekt absolvoval dva výcviky, tedy byl měřen 

dvakrát. Celkem tedy bylo naměřeno 56 záznamů dat.  

3.1.4 Předzpracování dat 

V předchozí kapitole 3.1.3 již bylo uvedeno, že celkem bylo naměřeno  

56 záznamů dat od 28 subjektů. K vyhodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu dále 

navrženými metodami však byla použita data pouze z první série měření  

(tedy 28 záznamů dat). Data z druhé série měření sloužila pro účely učení a ověření 

neuronových sítí a pro ověření fuzzy systémů, a proto musela být z dalšího hodnocení 

vyloučena. Toto rozdělení naměřených dat podle pořadového čísla měření (první nebo 

druhé) bylo zvoleno záměrně s ohledem na statistické vyhodnocení. 

Z naměřených záznamů fyziologických parametrů během výcviku byly vybrány 

úseky pro následující události: vzlet, pád a přistání. Také byl vybrán úsek z fáze letu,  

ve které dle scénáře nebyl požadován žádný úkon ani komunikace. Tento úsek byl zařazen 

k hodnoceným událostem pod označením let. Celkem tedy byla vybrána data pro čtyři 
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události (vzlet, pád, let a přistání). Každá z těchto událostí byla reprezentována  

60sekundovým záznamem dat, což s danou vzorkovací frekvencí představovalo  

600 hodnot. Teprve tato data – data ze čtyř jmenovaných událostí po dobu  

60 sekund – byla dále zahrnuta do hodnocení navrženými metodami. Výběr dat 

z konkrétního časového úseku reprezentující danou událost byl možný díky záznamovým 

archům, které vyplňovali instruktoři během výcviku subjektů. Rovněž byla zásadní 

synchronizace scénáře pro všechny měřené pozice. Aby bylo možné správně provést 

statistické hodnocení, bylo dále nutné hodnotit stejně dlouhé úseky dat. Délka 60 sekund 

pak byla vybrána jako nejdelší vyskytující se úsek u všech naměřených záznamů dat  

u všech měřených subjektů (resp. u všech vybraných událostí). Závěrem je třeba dodat, 

že uvedený výběr konkrétních časových úseků reprezentujících vybrané události byl 

zvolen tak, aby byly zastoupeny nejrizikovější fáze letového provozu dle scénáře  

a zejména pro relevantnost statistického hodnocení. Dále navržené metody však jako 

takové lze použít na vyhodnocení jakkoliv dlouhého záznamu dat z jakékoliv fáze letu, 

resp. měření. 

Poslední nutná úprava dat z hlediska jejich předzpracování se týkala naměřené 

bioimpedance hrudníku, resp. získání dechové frekvence z tohoto signálu. Změny 

bioimpedance (vlny a periody) korelují s dechovou křivkou, avšak bylo třeba data nejprve 

filtrovat. K tomuto účelu byl zvolen Savitzky-Golay filtr. Jedná se o digitální vyhlazovací 

filtr (typu FIR), který pomocí metody nejmenších čtverců minimalizuje chybu ve fitování 

polynomiální křivky na signál. Předností tohoto filtru je jeho schopnost zásadně 

nezkreslovat data nesoucí informaci (The MathWorks, Inc., 2019).  

Dle výše uvedených postupů byla předzpracována data pro hodnocení dále 

navrženými metodami. Celkem tedy byla připravena data pro 28 subjektů, resp. pro sedm 

týmů. U každého subjektu byly vybrány záznamy dat z událostí vzlet, pád, let a přistání 

trvající 60 sekund pro délku R-R intervalu, dechovou frekvenci, vlhkost pokožky  

a pohybovou aktivitu. 

3.1.5 Vyhodnocení standardních dotazníků 

V kapitole 3.1.2. již bylo uvedeno, že měřené subjekty v rámci experimentu 

vyplňovaly standardní dotazníky, a to vždy před výcvikem a po výcviku. Otázky byly 

voleny tak, aby bylo možné vyhodnotit míru subjektivní stresové zátěže při jednotlivých 

fázích letu – zejména vzlet, pád a přistání. Celkem se jednalo o 31 otázek. Míra stresové 

zátěže byla hodnocena dle stupnice uvedené v Tabulce 3.1.  
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Tabulka 3.1: Stupnice míry subjektivní stresové zátěže dle standardních dotazníků. 

Míra stresové zátěže 

1 2 3 4 5 

Žádná zátěž Nepatrná zátěž Mírně zvýšená 

zátěž 

Zvýšená zátěž Značná zátěž 

Vyhodnocené míry stresové zátěže pro jednotlivé fáze letu poté bylo možné přiřadit 

k naměřeným záznamům fyziologických dat. Toto spárování bylo provedeno pro všechny 

záznamy dat, resp. pro všechny vybrané 60sekundové úseky z událostí vzlet, pád, let  

a přistání. Takto přiřazené hodnoty míry stresové zátěže byly dále použity ke dvěma 

účelům, a to podle toho, zda se jednalo o záznamy z první nebo druhé série měření: 

 První série měření – data sloužila k vyhodnocení závislosti mezi vybranými 

fyziologickými parametry a mírou stresové zátěže měřených subjektů. Výsledky 

tohoto vyhodnocení se zabývá kapitola 4.1.  

 Druhá série měření – data sloužila k přípravě trénovacího data setu pro umělou 

neuronovou síť. Návrhu umělých neuronových sítí se věnuje kapitola 3.2.1. 

Dotazníky byly sestaveny a vyhodnoceny paní doktorkou Mgr. et Mgr. Ivetou   

Fajnerovou, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví. Vzhledem k tomu, že tato práce 

neměla za cíl návrh ani vyhodnocení dotazníků, jež navíc byly provedeny externí osobou, 

jsou dále prezentovány jen získané výsledky přiřazení míry stresové zátěže, které 

bezprostředně sloužily k dalšímu zpracování a hodnocení. 

3.1.6 Statistické hodnocení dat 

Pro výběr statistických metod bylo nejprve nutné zjistit, zda data mají 

normální rozdělení. Za tímto účelem byl použit Shapiro-Wilkův test normality, jež testuje 

nulovou hypotézu tvrdící, že náhodný výběr pochází z normálního rozdělení, oproti 

hypotéze alternativní.  Výstupem Shapiro-Wilkova testu je hodnota testové statistiky  

a p-hodnota. Pokud je výsledná p-hodnota menší než zvolená hladina významnosti 𝛼, pak 

je na této hladině významnosti nulová hypotéza zamítnuta. Testování normality dat 

v rámci této práce bylo provedeno na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. Výsledkem bylo 

zamítnutí nulové hypotézy, tedy zamítnutí tvrzení, že data pochází z normálního 

rozdělení. Z tohoto důvodu byly pro další statistické hodnocení zvoleny neparametrické 

testy, jež nevyžadují předpoklad o konkrétním typu rozdělení. 

Pro zjištění statisticky významných rozdílů ve dvou výběrech byl použit nepárový 

(dvouvýběrový) Wilcoxonův test. Nulová hypotéza testu tvrdí rovnost mediánů dat  

ve výběrů x a y, alternativní hypotéza tvrdí opak. Nepárový Wilcoxonův test předpokládá, 

že výběry jsou na sobě nezávislé, zároveň velikost výběrů nemusí být shodná.  Výstupem 

testu je logická hodnota indikující rozhodnutí testu a p-hodnota. Pokud je výsledná  

p-hodnota menší než zvolená hladina významnosti 𝛼, pak je na této hladině významnosti 

nulová hypotéza zamítnuta, což tedy znamená, že existuje statisticky významný rozdíl 

mezi testovanými výběry (The MathWorks, 2019). 
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Dalším použitým statistickým testem byl Kruskal-Wallisův test. Jedná  

se o neparametrickou alternativu jednofaktorové ANOVY (analysis of variance,  

resp. analýza rozptylu). 

Všechny statistické testy byly aplikovány v prostředí Matlab na hladině významnosti 

𝛼 = 0,05. 

3.2 Umělé neuronové sítě 

Podstata umělých neuronových sítí, představující jeden z algoritmů umělé 

inteligence, tkví v simulaci funkcí lidského mozku, resp. v simulaci dvou zásadních 

procesů – adaptace a učení. Základním prvkem a procesní jednotkou v neuronové síti je 

neuron, jenž lze považovat za systém s mnoha vstupy a jediným výstupem. Matematická 

formulace procesů probíhajících v biologickém neuronu umožňuje vytvořit jeho 

matematický model, tedy umělý neuron. Zpracování informací pak probíhá procesem 

interakcí, které zahrnují obrovské množství těchto simulovaných neuronů. Každý 

simulovaný neuron musí mít následujících pět důležitých složek: 

 vstupní spoje (synapse), skrze které dochází k aktivaci daného neuronu jiným 

neuronem; 

 aktivační funkci, která závisí pouze na vstupu a může mít různý tvar; 

 sumační funkci, která sdružuje různé vstupní aktivace do jediné aktivace; 

 prahovou funkci, která konvertuje aktivaci získanou sumační funkcí na aktivaci 

výstupní; 

 výstupní spoje, skrze které je výstupní aktivace poslána jako vstupní aktivace  

do ostatních neuronů v systému (Sii, 2001). 

Schéma struktury umělého neuronu a matematický vztah dávající do souvislosti výše 

uvedené složky neuronu jsou prezentovány na Obr. 3.3. Z obrázku je patrné, že neuron, 

resp. uzel neuronové sítě přijímá vážený součet vstupních hodnot váhy 𝑤𝑖 a převádí 

výsledek přes funkci 𝑓 (Krajča, 2011). 

 

Obr. 3.3: Model neuronu, kde 𝑦 je výstup neuronu, 𝑓 je aktivační funkce,  𝑥𝑖 jsou vstupy 

neuronu, 𝑤𝑖 jsou váhy vstupů a 𝛩 je práh neuronu.  Převzato z: Krajča, 2011. 
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V kontextu umělých neuronových sítí lze rozlišit následující vrstvy: 

 vstupní vrstva – neurony dostávají vstup pouze z vnějšího okolí a výstup obvykle 

pokračuje k dalším neuronům sítě; 

 skrytá vrstva – neurony dostávají vstup z ostatních neuronů nebo i z vnějšího 

okolí přes prahové propojení a jejich výstupy dále pokračují do sítě; 

 výstupní vrstva – podobná skryté vrstvě, pouze výstup z této vrstvy vyúsťuje  

do okolního prostředí. 

To znamená, že i neurony můžeme rozlišit jako vstupní, skryté a výstupní (Krajča, 2011). 

Jednou z mnoha výhodných vlastností umělých neuronových sítí je možnost analýzy 

velkého množství dat za účelem určení vzorů a charakteristických znaků, a to zejména 

v případech, pro které nejsou k dispozici matematické vztahy, případně jsou dostupné 

matematické vztahy velmi vzdálené od požadované přesnosti, či v případech,  

kde s ohledem na charakter zpracovávaných informací a dat nelze aplikovat metody 

konvenční statistiky. Umělé neuronové sítě mají, mimo jiné, dvě zcela zásadní 

schopnosti, tj. schopnost rozpoznávání a učení, což umožňuje řešení složitých úloh 

z problematiky predikce a rozhodování. Na rozdíl od statistických analýz s více 

proměnnými, jež se dříve pro tuto problematiku používaly, mají umělé neuronové sítě 

naprosto jedinečnou vlastnost, resp. umí odhalit vztahy a vazby, zatímco regresní  

či diskriminační analýzy ze své podstaty vyžadují povahu skrytých vztahů znát. Další 

výhodou umělých neuronových sítí je fakt, že se dokáží adaptovat na neúplná data. Právě 

tato vlastnost umožňuje jejich použití pro velmi složité aplikace jako je například 

rozpoznávání obrazu. Jinými slovy lze tvrdit, že příspěvek každého jednotlivého 

zpracovávaného elementu není zásadně důležitý, což v důsledku znamená, že chování 

umělé neuronové sítě ani výsledek nejsou významně ovlivněny, přestože v datech chybí 

některé elementy.  V neposlední řadě, umělé neuronové sítě umí odhadnout jak 

kvantitativní proměnné, tak proměnné třídy (někdy také označované jako statické 

proměnné), proto je lze využít pro účely predikce a klasifikace (Sii, 2001). 

Současně vyvinuté aplikace a nástroje pro práci s umělými neuronovými sítěmi 

umožňují provést analýzu problémů, u kterých nejsou ihned zřejmé vztahy mezi 

vstupními a výstupními parametry. Jakmile proběhne učení neuronové sítě tak,  

že poskytuje přijatelné výsledky, pak lze získat požadovaný výstup jen pomocí relativně 

jednoduché a přímé manipulace se vstupem. Umělé neuronové sítě se učí na základě 

příkladů a nelze je naprogramovat v tradičním slova smyslu. Neuronové sítě jsou schopny 

ve fázi učení průběžně adaptovat svoji strukturu a parametry tak, že jejich vlastnosti 

odpovídají vlastnostem studovaného objektu. Obzvláště velkou pozornost je pak tedy 

třeba věnovat určení a přípravě učících dat, která zcela nutně musí být reprezentativní, 

neboť neuronové sítě pracují na základě shodnosti vzorů. Dále platí, že proměnné 

vyskytující se v datových sadách (tj. sada obsahující učící data a sada obsahující 

požadovaný výstup) by na sobě měly být nezávislé s nulovou korelací (Sii, 2001). 
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Neuronových sítí existuje celá řada. Liší se architekturou, stavebními prvky, 

algoritmy učení a dalšími parametry, dle kterých je lze klasifikovat a vhodně aplikovat 

pro řešení různých typů úloh. Z důvodu rozsáhlosti uvedené problematiky budou 

následně zmíněny jen vybrané pojmy, jež se přímo týkají konkrétního návrhu neuronové 

sítě v navazující kapitole 3.2.1.  

Jedna z možných topologií neuronové sítě je tzv. dopředná neuronová síť (anglicky 

feed forward), kde se signál šíří po orientovaných synaptických propojeních jen jedním 

směrem, resp. dopředu (Krajča, 2011). Struktura dopředné neuronové sítě je znázorněná 

na Obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4: Struktura dopředné neuronové sítě. Převzato z: Krajča, 2011. 

Perceptron je jedním z učících se klasifikátorů, který převádí vstup pomocí 

přenosové funkce na výstup. Je určený na dichotomickou klasifikaci, tj. rozdělení do dvou 

tříd, o kterých se předpokládá, že jsou lineárně separabilní v příznakovém prostoru. 

Teprve až vícevrstvý perceptron dokázal oddělit množiny, jež lineárně separabilní nejsou, 

čímž bylo možné řešit například problémy XOR. Perceptron je nutné na daný problém 

naučit. Učení spočívá v postupném předkládání známých vzorů, o kterých víme, do které 

třídy patří, a v postupné úpravě vah perceptronu až do konvergence (váhy jsou optimálně 

nastaveny a rozhodovací nadplocha rozděluje třídy). Vícevrstvý perceptron se vyskytuje 

u dopředných neuronových sítí s jednou nebo více vrstvami uzlů mezi vstupem  

a výstupem, přičemž platí, že tyto vrstvy obsahují skryté uzly. Schopnosti vícevrstvých 

perceptronů vyplývají z nelinearit použitých pro přenosové funkce uzlů (Krajča, 2011). 

Před samotným učením umělé neuronové sítě je třeba zvolit trénovací množinu,  

jež je tvořena dvojicemi trénovacích dat skládajících se typicky ze známé vstupní  

a výstupní hodnoty. Učení probíhá u tradičních postupů algoritmem zpětného šíření 

chyby. Váhy neuronů jsou zprvu nastaveny na náhodné malé hodnoty. Po předložení 

vstupů a žádaných výstupů se vypočtou skutečné výstupy, které jsou následně porovnány  

se známými, resp. správnými výstupními hodnotami. Poté je spočtena změna ve vahách 

synapsí, která je skrze síť zpětně propagována, takže se pomocí těchto modifikovaných 
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vah a známých vstupů spočte jiná výstupní hodnota. Tento proces se opakuje tak dlouho, 

dokud střední kvadratická odchylka rozdílu mezi spočtenou a známou výstupní hodnotou 

nekonverguje k předem stanovené toleranci (Sii, 2001). Učení zpětnou propagací je tedy 

iterativní gradientní algoritmus minimalizující čtverec rozdílu odchylky mezi skutečným  

a požadovaným výstupem, přičemž celý problém učení je vlastně optimalizační úloha 

hledající extrém chybové funkce (Krajča, 2011). 

V souhrnu je vhodné zmínit skutečnost, že nehledě na to, jaký je při návrhu a vývoji 

modelu umělé neuronové sítě použit algoritmus učení, architektura či přenosová funkce, 

obecný přístup je principiálně vždy stejný. Strukturu tohoto obecného přístupu, 

vedoucího ke stanovení požadovaného výstupního parametru, lze popsat následujícími 

osmi dílčími body. 

1. Shromáždění dat: shromáždění datových sad a informací o systému, které mají 

určitý vztah či vliv na jeho selhání. 

2. Příprava dat: určení a příprava učící sady dat, stanovení rozsahu hodnot  

dat – stanovení maxima a minima, které vede k efektivnějšímu zpracování, neboť 

se síť zaměřuje pouze na relevantní oblast dat. 

3. Vyjmutí testovací sady dat: aby bylo možné otestovat naučenou neuronovou síť, 

z datové sady se část ponechá stranou pro budoucí testování. To znamená,  

že datová sada se rozdělí na dvě různé části, tj. na učící a testovací sadu. Některé 

aplikace, například Matlab, však vyjmutí testovací sady z učícího data setu 

provádí automaticky. 

4. Učení sítě: v tomto kroku je třeba vybrat vhodnou architekturu sítě a algoritmus  

pro učení. Sítě mohou mít různý počet vrstev, také počet neuronů ve skrytých 

vrstvách se pohybuje v rozmezí od jednoho neuronu po několik set. Vždy je nutné 

brát v úvahu charakter konkrétního řešeného problému, neboť různé používané 

algoritmy pro učení sítě budou v jeho kontextu fungovat více či méně správně.  

Na vybranou architekturu a vybraný algoritmus se poté aplikuje učící sada dat. 

V této části dochází k velmi důležitému procesu, kdy je každý vstup (synapse) 

rozšířen o váhu tohoto vstupu, podle které se neurony spojují tak, že síť dokáže 

učinit správnou predikci, pokud jsou jí předložena podobná data.  

5. Testování umělé neuronové sítě: aplikace testovací sady dat na naučenou 

neuronovou síť. 

6. Vyhodnocení modelu umělé neuronové sítě: pokud výsledek leží v požadovaném 

rozmezí přesnosti, potom lze přejít k dalšímu kroku. Pokud ne, je nutné znovu 

opakovat kroky 2–6, dokud není dosaženo dané přijatelné přesnosti.  

Pro různé aplikace se úrovně přesnosti liší a jsou stanoveny subjektivně 

uživatelem.  

7. Použití vytvořeného modelu umělé neuronové sítě pro další data: a to zejména  

pro situace, ve kterých konvenční metody nepracují správně či efektivně.  
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8. Interpretace a aplikace získaného výsledku: výsledek zpracování může sloužit 

jako pomocný nástroj pro další rozhodování, resp. může být vstupem do dalších 

expertních systémů (Sii, 2001). 

3.2.1 Návrh umělých neuronových sítí 

Pro účely zpracování této diplomové práce, resp. pro hodnocení bezpečné struktury 

týmu byly navrženy dvě na sebe navazující umělé neuronové sítě. Vstupem do první 

neuronové sítě jsou vybrané fyziologické parametry, výstupem pak míra stresové zátěže, 

jež může nabývat hodnot jedna, dva, tři, čtyři nebo pět. První neuronová síť tedy slouží 

k hodnocení jednotlivce a je aplikována zvlášť na každého člena týmu. Výstupy této první 

sítě, resp. míra stresové zátěže pro jednotlivé členy týmu poté tvoří vstupy do druhé 

neuronové sítě, jejímž výstupem je bezpečnost týmu vyjádřená opět hodnotami jedna, 

dva, tři, čtyři nebo pět. Přestože je rozdělení do dvou sítí náročné z hlediska návrhu  

a přípravy trénovacích data setů, disponuje zcela zásadní výhodou – umožňuje totiž 

zachytit stav jednotlivce v rámci týmové struktury, což v důsledku znamená snadné 

odhalení případných rizikového článků týmu, na nějž lze rychle reagovat a zvýšit tak 

efektivitu a bezpečnost týmu. Dalším obsahem této kapitoly jsou konkrétní návrhy 

architektury a dalších parametrů těchto umělých neuronových sítí a tvorba trénovacích 

data setů.  

Již bylo uvedeno, že vstupem do první neuronové sítě jsou naměřené fyziologické 

parametry. To znamená, že síť má čtyři vstupy – délku R-R intervalu, dechovou 

frekvenci, vlhkost pokožky a pohybovou aktivitu. Výstup sítě je jeden – míra stresové 

zátěže podle stupnice uvedené v Tabulce 3.1. Schéma konfigurace neuronové sítě 

znázorňuje Obr. 3.5 

 
Obr. 3.5: Konfigurace první umělé neuronové sítě se čtyřmi vstupy a jedním výstupem. 

Autor, 2019. 



  

30 

 

Na základě návrhu konfigurace sítě bylo dále nutné připravit trénovací data set, 

jež se skládá ze dvou matic – vstupní a cílové. Na jeho tvorbu byla použita naměřená data 

náhodně vybraných čtyř týmů z druhé série měření. Data byla dle zápisů přiřazena 

k jednotlivým vybraným událostem výcviku (tj. vzlet, pád, let, přistání), přičemž  

z každé události byl vybrán záznam trvající 60 sekund, což při dané vzorkovací frekvenci 

představovalo 600 hodnot. Na základě zkoušek učení sítě se však ukázalo vhodnější 

použít menší trénovací množinu dat, proto byl z dat naměřených během jedné sekundy  

(tj. 10 hodnot) spočítán medián, a tedy každý úsek trvající 60 sekund byl reprezentován  

60 hodnotami. Dále byla data pro jednotlivé úseky a dané pozice rozdělena do skupin 

podle ohodnocení subjektivní stresové zátěže. Z takto zpracovaných a roztříděných dat 

poté byla sestavena vstupní matice tak, aby byla data rovnoměrně zastoupena z hlediska 

jednotlivých událostí, pozic a míry stresové zátěže, čímž bylo získáno 3600 hodnot pro 

čtyři hodnocené fyziologické parametry, a tedy velikost vstupní matice byla 3600 × 4. 

Tabulka 3.2 pak prezentuje statistické charakteristiky fyziologických parametrů v této 

vstupní matici zatříděných podle míry stresové zátěže. Dále byla vytvořena cílová matice 

o velikosti 3600 × 5, jež binárně vyjadřuje příslušnost hodnot fyziologických parametrů 

k dané míře stresové zátěže. Neuronová síť naučená na základě tohoto data setu může být 

aplikována na všechny členy týmu, resp. na všechny pozice: pilot 1, pilot 2, ŘLP a LTZ. 

Tabulka 3.2: Statistické charakteristiky fyziologických parametrů ve vstupní matici 

trénovacího data setu pro dané míry subjektivní stresové zátěže. 

Fyziologický parametr Míra stresové 

zátěže 

Medián Maximum Minimum 

Délka R-R intervalu (ms) 1     848 916     574 

 2     667 866     602 

 3     640 848     542 

 4 -    -       - 

 5     550 646     502 

Dechová frekvence (dechů/min) 1     12 19     11 

 2     16 19     13 

 3     17 24     14 

 4       -   -       - 

 5     23 24     12 

Vlhkost pokožky (%) 1     36 45     27 

 2     39 67     35 

 3     35 36     35 

 4       -   -       - 

 5    36 43     35 

Pohybová aktivita (mm/s) 1    52 169     1 

 2    112 171     40 

 3    127 184     6 

 4      -   -       - 

 5    181 209     83 
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Po vytvoření trénovacího data setu se vstupní a cílová matice dat nahraje do prostředí 

Matlab, kde pak dále probíhá nastavení parametrů neuronové sítě, její učení, validace  

a testování. K tomu je nutné použít knihovnu Neural Network Toolbox a zvolit nástroj 

rozpoznávání vzorů a klasifikace. Konkrétní charakteristiky a hodnoty nastavených 

parametrů sítě jsou uvedeny v Tabulce 3.3. Na jejich výběru se podílelo několik  

faktorů – analýza nastavení umělých neuronových sítí aplikovaných v jiných studiích 

týkajících se klasifikace, oficiální materiály, tutoriály a řešené příklady vydané 

společností Mathworks k danému toolboxu a v neposlední řadě experimentální učení  

a testování neuronové sítě. Cílem je dosáhnout co nejvyšší úspěšnosti správné klasifikace, 

resp. výkon sítě, který lze vyjádřit několika parametry. Nejběžněji se však používá střední 

kvadratická odchylka (anglicky MSE = mean square error), která byla uplatněna i v rámci 

tohoto řešení. 

Tabulka 3.3: Parametry první umělé neuronové sítě. 

Počet vrstev 2 

Počet vstupních neuronů 4 

Počet výstupních neuronů 1 

Počet neuronů ve skryté vrstvě 10 

Topologie neuronové sítě 

Pravidlo učení 

dopředná 

zpětná propagace 

Přenosová funkce tangenciální sigmoidální (skrytá vrstva) 

 

Rozdělení trénovacího data setu 

softmax (výstupní vrstva) 

70 % učení 

15 % validace 

15 % testování 

 

Nakonec je třeba znovu zmínit, že na celém procesu platí zásadní předpoklad – data 

sloužící k učení sítě nesmí být použita k jejímu testování.  Dále platí, že data vybraných 

čtyř týmů, jež byla použita pro tuto neuronovou síť, byla vyloučena z hodnocení  

a nesloužila pro jakékoliv jiné další účely. 

Výsledky aplikace trénovacího data setu na takto nastavenou neuronovou síť  

a především výsledky hodnocení fyziologických parametrů pro jednotlivé členy týmu  

se dále zabývá kapitola 4.2.  

Výstupy první neuronové sítě dále tvoří vstupy do druhé neuronové sítě. Jelikož  

se práce zabývá hodnocením čtyřčlenných týmů, má tedy druhá neuronová síť vstupy 

čtyři, tj. míry stresové zátěže pro pilota 1, pilota 2, ŘLP a LTZ, jež mohou nabývat hodnot 

jedna, dva, tři, čtyři nebo pět. Výstup sítě je jeden – bezpečnost týmu vyjádřená opět 

hodnotami jedna, dva, tři, čtyři nebo pět. Schéma konfigurace neuronové sítě je uvedeno 

na Obr. 3.6. 
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Obr. 3.6: Konfigurace druhé umělé neuronové sítě se čtyřmi vstupy a jedním výstupem. 

Autor, 2019. 

Příprava trénovacího data setu se opět skládá z vytvoření vstupní a cílové matice. 

Hodnoty bezpečnosti týmu pro různé kombinace míry stresové zátěže jednotlivých členů 

byly získány s využitím fuzzy expertního systému zvlášť vytvořeného pouze pro tento 

účel. Principům fuzzy logiky a návrhu fuzzy systémů v prostředí Matlab se věnuje 

navazující kapitola, proto zde budou zmíněny jen informace zásadní pro vysvětlení 

přípravy vstupní a cílové matice trénovacího data setu. Nejprve bylo nutné provést 

transformaci kvantitativních kritérií na kvalitativní. Pokud tedy vstupní hodnotu tvoří 

míra stresové zátěže jednotlivce vyjádřena číslem jedna, dva, tři, čtyři nebo pět  

(resp. kvantitativní kritérium), pak je podle Tabulky 3.4 převedena na odpovídající 

kvalitativní kritérium.  

Tabulka 3.4: Transformace kvantitativních a kvalitativních kritérií. 

Míra stresové zátěže – kvantitativní kritérium 

1 2 3 4 5 

Kvalitativní kritérium 

velmi dobrý dobrý průměrný slabý velmi slabý 

 

Do fuzzy systému je dále třeba zadat rozhodovací pravidla, jejichž výčet je uveden 

v Příloze C. Jednalo se celkem o 20 pravidel, stupně důvěry byly doplněny expertní 

komisí z Univerzity obrany v Brně.  



  

33 

 

Výstupem použitého fuzzy systému byla bezpečnost týmu vyjádřená opět číslem 

jedna, dva, tři, čtyři nebo pět. Získané hodnoty bezpečnosti týmu lze poté interpretovat 

na základě následující Tabulky 3.5.  

Tabulka 3.5: Interpretace výsledků bezpečnosti týmu.  

Bezpečnost týmu 

    1     2      3    4      5 

Slovní vyjádření 

   velmi dobrá dobrá průměrná slabá     velmi slabá 

 

Již bylo zmíněno, že vytvořený fuzzy systém sloužil pro získání hodnot bezpečnosti 

týmu pro různé kombinace míry stresové zátěže čtyřčlenného týmu. Bylo tedy třeba tyto 

všechny možné kombinace sestavit, postupně je zadat do fuzzy systému a výsledné 

hodnoty bezpečnosti zaznamenat. Možných kombinací bylo nalezeno 625.  

Tyto kombinace současně již tvoří vstupní matici trénovacího data setu, jejíž velikost tedy 

byla 625 × 4. Výstupy z fuzzy systému pak sloužily k sestavení cílové matice o velikosti 

625 × 5, do níž bylo binárně zaznamenáno zařazení vstupní čtyřčlenné kombinace  

do příslušené třídy bezpečnosti týmu. Kompletní přehled možných kombinací a k nim 

příslušící hodnoty bezpečnosti týmu jsou uvedeny v přílohách nad CD ve složce 

Neuronová síť 2 v souboru trénovací_data_set_2.xlsx. 

Po přípravě trénovacího data setu další nastavení a sestrojení neuronové sítě proběhlo 

opět v prostředí Matlab s využitím knihovny Neural Network Toolbox obdobně jako 

v případě první neuronové sítě. Následující Tabulka 3.6 prezentuje nastavené 

charakteristiky druhé neuronové sítě. 

Tabulka 3.6: Parametry druhé umělé neuronové sítě. 

Počet vrstev 2 

Počet vstupních neuronů 4 

Počet výstupních neuronů 1 

Počet neuronů ve skryté vrstvě 10 

Topologie neuronové sítě 

Pravidlo učení 

dopředná 

zpětná propagace 

Přenosová funkce tangenciální sigmoidální (skrytá vrstva) 

 

Rozdělení trénovacího data setu 

softmax (výstupní vrstva) 

70 % učení 

15 % validace 

15 % testování 

 

Výsledky aplikace učícího data setu na takto nastavenou neuronovou síť a především 

výsledky hodnocení bezpečnosti týmu se dále zabývá kapitola 4.2.  
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3.3 Fuzzy logika a fuzzy systémy 

Fuzzy logika, jakožto podobor matematické logiky, je odvozená z teorie množin. 

Podle klasické teorie prvek může nabývat pouze dvou hodnot, tj. 0 → prvek nepatří  

do množiny (třídy) nebo 1 → prvek patří do množiny (třídy). Taková klasifikace však 

neumožňuje sdílení členství jednoho objektu v různých třídách, což může způsobit 

problémy s hybridními objekty, které lze přiřadit do různých tříd s různým stupněm 

příslušnosti. Toto umožňuje právě teorie fuzzy (nezřetelných) množin. Používá jazykový 

systém proměnných a souvislý interval pravdivostních hodnot v intervalu 〈0,1〉, tedy 

fuzzy množiny dovolují vícenásobné sdílení objektu ve více třídách s různým stupněm 

členství (Krajča, 2011). Stupeň členství nula znamená úplné nečlenství a jedna znamená 

úplné členství (Zadeh, 1965). 

Křivka, která každému vstupu přiřazuje hodnotu příslušnosti v intervalu 〈0,1〉,  

se nazývá funkce příslušnosti. Graficky reprezentuje míru náležitosti vstupu  

do jednotlivých jazykových proměnných. Nejjednodušší funkce příslušnosti jsou 

reprezentovány prostými lineárními křivkami – například trojúhelníková  

a lichoběžníková křivka. Dále se vyskytují funkce příslušnosti založené na tvaru 

Gaussovy funkce – například jednoduchá a oboustranná Gaussova křivka. V neposlední 

řadě existují i křivky sigmoidální či kvadratické a kubické polynomiální křivky. Výběr 

funkce příslušnosti záleží na konkrétní aplikaci (The MathWorks, Inc., 2019). Obr. 3.7 

znázorňuje obecnou trojúhelníkovou a Gaussovu funkci příslušnosti. 

 

 

 

Obr. 3.7: Obecná trojúhelníková (vlevo) a Gaussova (vpravo) funkce příslušnosti.  

Převzato z: The MathWorks, Inc., 2019. 

Obecná struktura fuzzy systému je znázorněna na Obr. 3.8. Fuzzifikace je proces, při 

kterém dochází k převedení číselně vyjádřených proměnných (resp. kvantitativní 

proměnné) na jazykové proměnné (resp. kvalitativní proměnné). Jinými slovy dochází 

k převodu vstupních dat na fuzzy množiny. Stupeň příslušnosti proměnné ve fuzzy 

množině je matematicky vyjádřen funkcí příslušnosti. Fuzzy inference je krok, ve kterém 

se definuje chování systému pomocí pravidel If-Then s určitou váhou. Defuzzifikace je 

poté proces, při kterém dochází k převodu získané jazykové proměnné na reálnou 

hodnotu (The MathWorks, Inc., 2019). 
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Obr. 3.8: Obecná struktura fuzzy systému. Autor, 2019. 

V předchozím odstavci byla zmíněna pravidla If-Then. Jedná se o fuzzy rozhodovací 

pravidla, která se skládají ze dvou částí. První částí je tzv. antecedent, který je tvořen 

vstupy, druhou částí je pak tzv. konsekvent, který představuje výstupy. Obecný tvar 

rozhodovacího pravidla lze zapsat ve tvaru: 

jestliže < fuzzy výrok > pak < fuzzy výrok >. 

Takto strukturovaná podmínka se někdy nazývá produkčním pravidlem. V aplikacích 

pracujících s fuzzy logikou je však více běžné používat označení If-Then pravidlo, které 

vychází z anglické podoby fuzzy rozhodovacího pravidla. If-Then pravidlo lze ilustrovat 

na následujícím příkladu: 

jestliže < kritérium X > = „výborný“, pak < kritérium Y > = (dobré 0,5; výborné 0,5). 

Interpretace pak zní: „ jestliže je X výborné, pak je Y dobré se stupněm důvěry 50 %  

a výborné se stupněm důvěry 50 %. “ Doplnění stupňů důvěry do fuzzy pravidel je opět 

určeno expertní komisí nebo na základě statistických analýz (Zhang, 2016). 

Za nejběžnější fuzzy metodologii lze označit inferenční systém Mamdani, jež 

předpokládá, že výstupní funkce příslušnosti je z fuzzy množiny. Fuzzy množina pak tedy 

existuje pro každou výstupní proměnnou a je třeba provést defuzzifikaci. Z dalších 

možných inferenčních systémů lze jmenovat například Sugeno, jež se od Mamdani 

metody zásadně odlišuje výstupními funkcemi příslušnosti – ty jsou totiž buď lineární, 

nebo konstantní (The MathWorks, Inc., 2019). 

3.3.1 Návrh fuzzy systémů 

Do návrhu vyhodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu na základě principů 

fuzzy logiky, resp. do tvorby fuzzy systémů bylo zahrnuto několik kritérií. Celý 

rozhodovací problém byl nejprve znázorněn pomocí hierarchické struktury. Tato 

struktura obsahuje všechna kritéria mající vliv na stanovený cíl, přičemž jejich uspořádání 

do jednotlivých úrovní postupuje od obecných ke konkrétním. Nejdříve je třeba zvolit 

cílový parametr vyhodnocení. Na další úroveň, tj. úroveň 1, se poté přiřadí obecná 

kritéria, která cílový parametr přímo ovlivňují. Tato kritéria jsou ale také ovlivněna 
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dalšími konkrétnějšími kritérii, jež poté tvoří další úroveň, tj. úroveň 2. Tímto způsobem 

je pak sestavena celá hierarchická struktura, která má lineární charakter. Navrženou 

hierarchickou strukturu prezentuje Tabulka 3.7. Jako cílový parametr vyhodnocení byla 

zvolena bezpečnost týmu. Ta je ovlivněna kompetentností každého člena týmu, což 

zohledňuje úroveň 1.  Na kompetentnosti jednotlivých členů se podílí tři  

kritéria – kvalifikace, zkušenost a míra stresové zátěže, jež dále tvoří úroveň 2. Nakonec, 

míra stresové zátěže je v rámci celé této práce hodnocena na základě čtyř fyziologických 

parametrů, které se v rámci hierarchické struktury nachází na úrovni 3.  

Tabulka 3.7: Hierarchická struktura bezpečnosti týmu. Autor, 2019. 

Cíl Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 

Bezpečnost týmu Pilot 1  Kvalifikace    
 Zkušenost    
 Míra stresové zátěže  Dechová frekvence  

Délka R-R intervalu  

Pohybová aktivita  

Vlhkost pokožky  

 Pilot 2  Kvalifikace   

  Zkušenost   

  Míra stresové zátěže Dechová frekvence  

Délka R-R intervalu  

Pohybová aktivita  

Vlhkost pokožky  

 ŘLP  Kvalifikace   

  Zkušenost   

  Míra stresové zátěže  Dechová frekvence  

Délka R-R intervalu  

Pohybová aktivita  

Vlhkost pokožky  

 LTZ Kvalifikace 

Zkušenost  

 

 

 

 

 

 Míra stresové zátěže  Dechová frekvence  

Délka R-R intervalu  

Pohybová aktivita  

Vlhkost pokožky  

Po vytvoření hierarchické struktury bylo třeba definovat fuzzy If-Then pravidla, 

kterých musí být dostatečné množství, aby mapovala celou strukturu a fuzzy systém 

správně fungoval. Navržená pravidla byla předložena expertní komisi Univerzity obrany 

v Brně za účelem doplnění příslušných stupňů důvěry. Úplný výčet pravidel je obsahem 

Přílohy D.  

Implementace navrženého fuzzy systému byla provedena v prostředí Matlab  

za použití knihovny Fuzzy Logic Toolbox. Pro vytvoření fuzzy systému je třeba definovat 

vstupní a výstupní proměnné, funkce příslušnosti v požadovaném rozsahu a fuzzy 
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pravidla s danou váhou. Jelikož je bezpečnost týmu závislá na kritériích různé úrovně, 

bylo potřeba vytvořit více fuzzy systémů, jež na sebe navazují. V této souvislosti je nutné 

zmínit, že míra stresové zátěže jednotlivých členů týmu, tedy kritéria na úrovni 3, byla 

určena na základě výstupů z první neuronové sítě popsané v kapitole 3.2.1. To znamená,  

že fuzzy systémy byly navrženy dva. Do prvního fuzzy systému vstupují tři  

proměnné – kvalifikace, zkušenost a míra stresové zátěže. Výstupem je jeden  

parametr – kompetentnost daného člena týmu jakožto jednotlivce. Tento systém byl 

pojmenován jako FIS kompetentnost a lze ho použít pro všechny čtyři členy týmu. 

Získané čtyři hodnoty kompetentnosti poté vstupují do druhého fuzzy systému, jehož 

výstupem je bezpečnost týmu vyjádřená v rozmezí jedna až pět.  

Schéma prvního fuzzy systému (kompetentnost) je znázorněno na Obr. 3.9. Systém 

má tři vstupní proměnné, jejichž stupeň příslušnosti k fuzzy množině je vyjádřen funkcí 

kopírující tvar Gaussovy křivky. Již bylo zmíněno, že míra stresové zátěže je zjištěna 

s pomocí umělé neuronové sítě, jejíž výstupy nabývají hodnot jedna, dva, tři, čtyři nebo 

pět. Pro konzistentnost fuzzy systému bylo nutné převzít tuto stupnici i pro zbývající dvě 

kritéria – tedy pro kvalifikaci a zkušenost. Tato dvě kritéria byla ohodnocena experty 

z Univerzity obrany v Brně, kteří se zúčastnili měření. Jestliže fuzzy systém pracuje 

s jazykovými proměnnými, bylo dále potřeba zvolit pro jednotlivé kvantitativní vstupy 

jejich slovní ekvivalenty. Opět z důvodu jednotnosti a přehlednosti použitých metod byla 

zvolena transformace, která již byla prezentována dříve v Tabulce 3.4. Do fuzzy systému 

bylo dále zadáno 39 fuzzy pravidel, jež byla definována pro tuto část hierarchické 

struktury (úroveň 2 → úroveň 1). Fuzzy systém má jednu výstupní proměnnou, která 

odpovídá kompetentnosti jednotlivce. Jelikož se jedná o inferenční systém typu 

Mamdani, funkce příslušnosti výstupní proměnné musí být vyjádřena fuzzy množinou. 

Zde konkrétně byla zvolena trojúhelníková funkce. Výstup fuzzy systému, tedy hodnota 

kompetentnosti jednotlivce, může nabývat hodnot jedna až pět. Interpretace výsledku, 

resp. získaných hodnot kompetentnosti jednotlivce se řídí Tabulkou 3.8.  

Tabulka 3.8: Interpretace výsledků kompetentnosti jednotlivce.  

Kompetentnost jednotlivce 

    1     2      3    4      5 

Slovní vyjádření 

   velmi dobrá dobrá průměrná slabá     velmi slabá 
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Obr. 3.9: Schéma fuzzy systému FIS kompetentnost. Autor, 2019. 

Schéma druhého fuzzy systému FIS bezpečnost týmu je znázorněno na Obr. 3.10. 

Systém přímo navazuje na FIS kompetentnost, což již vypovídá o jeho vstupních 

proměnných. Ty jsou čtyři a odpovídají získaným hodnotám kompetentnosti čtyř členů 

týmu – pilot 1, pilot 2, ŘLP a LTZ. Jako funkce příslušnosti vstupních proměnných byla 

opět zvolena Gaussova křivka. Do systému bylo dále zadáno 55 pravidel definovaných 

pro část hierarchické struktury úroveň 1 → cíl. Výstupní proměnná je jedna – bezpečnost 

týmu v rozmezí jedna až pět – s trojúhelníkovou funkcí příslušnosti, jedná se tedy opět  

o inferenční systém typu Mamdani. Na závěr je třeba dodat, že pro transformace 

kvalitativních a kvantitativních proměnných byla využita Tabulka 3.4 jako v případě 

prvního fuzzy systému. Konečná interpretace bezpečnosti týmu odpovídá Tabulce 3.5.  

 

Obr. 3.10: Schéma fuzzy systému FIS bezpečnost týmu. Autor, 2019. 

Celý proces vyhodnocení bezpečnosti týmu s využitím navržených fuzzy systémů je 

znázorněn na Obr. 3.11. Výsledky hodnocení jsou poté obsahem kapitoly 4.2. 
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Obr. 3.11: Schématické znázornění hodnocení bezpečnosti týmu pomocí fuzzy systémů.  

Autor, 2019. 

3.4 Závěr kapitoly 

Data pro účely této práce byla získána měřením fyziologických parametrů studentů 

Univerzity obrany v Brně během výcviku v simulačním prostředí letového provozu. 

Současně se měřil vždy čtyřčlenný tým složený z následujících pozic: pilot 1, pilot 2, ŘLP 

a LTZ. Měření probíhalo dle navržené metodiky s použitím biotelemetrického systému 

FlexiGuard. Hodnocenými fyziologickými parametry byly délka R-R intervalu, dechová 

frekvence, vlhkost pokožky a pohybová aktivita. Měření se zúčastnilo 28 subjektů, jelikož 

však každý absolvoval dva různé výcviky, bylo celkem získáno 56 záznamů dat. 

Z naměřených dat byly vybrány 60sekundové úseky pro události vzlet, pád, let  

a přistání, k nimž byly následně přiřazeny hodnoty míry stresové zátěže získané 

vyhodnocením standardních dotazníků. Do dalšího hodnocení byla zařazena data pouze 

z první série měření (tedy 28 záznamů dat, resp. sedm týmů). Zbylá data byla použita 

k realizaci a testování navržených metod. Rozdělení naměřených dat je pro přehlednost 

schematicky znázorněno na Obr. 3.12.  
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Obr. 3.12: Schématické znázornění rozdělení naměřených dat. Autor, 2019. 

Pro hodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu byly navrženy dvě metody – umělé 

neuronové sítě a fuzzy systémy. V rámci týmové struktury je však výhodné mít možnost 

vyhodnotit i jednotlivé členy, čemuž byl přizpůsoben návrh metod. K vyhodnocení míry 

stresové zátěže jednotlivce na základě naměřených fyziologických parametrů byla 

vytvořena umělá neuronová síť, jejíž výstupy dále vstupují do další neuronové sítě  

a do fuzzy systémů. Konečným výstupem obou metod je bezpečnost týmu. Celý proces 

vedoucí k vyhodnocení bezpečnosti týmu navrženými metodami je znázorněn  

na Obr. 3.13. Výsledky získané zpracováním dat dle uvedeného schematického postupu 

jsou obsahem navazující kapitoly. 

 

Obr. 3.13: Znázornění postupu hodnocení dat navrženými metodami. Autor, 2019. 
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4 Výsledky 

Do hodnocení, jehož výsledky jsou prezentovány v této kapitole, byly zahrnuty 

60sekundové záznamy fyziologických parametrů (délka R-R intervalu, dechová 

frekvence, vlhkost pokožky, pohybová aktivita) pro sledované fáze letu (vzlet, pád, let, 

přistání) od 28 subjektů z první série měření. Těchto 28 subjektů tvořilo celkem sedm 

čtyřčlenných týmů složených z pozic pilot 1, pilot 2, ŘLP a LTZ. 

Prezentované výsledky hodnocení jsou v rámci této kapitoly rozděleny do tří částí 

podle charakteru použitých metod. V první části jsou uvedeny výsledky šetření závislosti 

mezi fyziologickými parametry a subjektivní mírou stresové zátěže. V druhé části lze 

nalézt výsledky získaných pomocí navržených neuronových sítí, tedy vyhodnocené míry 

stresové zátěže jednotlivců a vyhodnocené bezpečnosti týmů. Obsahem třetí části jsou 

výsledky hodnocení získaných pomocí navržených fuzzy systémů, tedy vyhodnocené 

hodnoty kompetentnosti jednotlivců a vyhodnocené bezpečnosti týmů. Všechny tři části 

výsledků hodnocení jsou shrnuty v závěreční kapitole.  

4.1 Závislost mezi fyziologickými parametry a subjektivní 
mírou stresové zátěže 

Na základě vyhodnocených dotazníků bylo možné přiřadit jednotlivé míry stresové 

zátěže k naměřeným fyziologickým parametrům, a to pro různé fáze letu, resp. události 

vzlet, pád, let a přistání. Počet ohodnocení danou mírou stresové zátěže pro jednotlivé 

události a pro jednotlivé pozice je prezentován v Tabulce 4.1. V tabulce jsou pro dané 

skupiny uvedeny jen ty míry stresové zátěže, které se v rámci skupiny vyskytovaly. 

Z důvodu absence některých vyplněných údajů bylo do hodnocení v rámci této kapitoly 

zahrnuto 11 pilotů, sedm ŘLP a šest LTZ. Stupnice hodnocení míry subjektivní stresové 

zátěže odpovídá Tabulce 3.1. 

Tabulka 4.1: Počet ohodnocení danou mírou stresové zátěže na základě standardních dotazníků. 

Fáze letu Míra stresové 

zátěže 

Počet ohodnocení danou mírou stresové zátěže 

  Piloti ŘLP LTZ 

Vzlet 1 6 3 1 

 2 5 4 5 

Pád 1 - - 6 

 3 - 7 - 

 5 11 - - 

Let 1 11 7 6 

Přistání 1 5 3 3 

 2 6 4 3 
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Naměřená data, resp. 60sekundové záznamy fyziologických parametrů (délka R-R 

intervalu, dechová frekvence, vlhkost pokožky, pohybová aktivita) z jednotlivých 

událostí (vzlet, pád, let, přistání) byly seskupeny podle ohodnocené míry stresové zátěže, 

a to pro skupinu pilotů, ŘLP a LTZ. V těchto skupinách bylo poté provedeno statistické 

porovnání fyziologických parametrů – konkrétně bylo zjišťováno, zda existuje statisticky 

významný rozdíl mezi fyziologickými parametry, jež byly ohodnoceny danou mírou 

stresové zátěže. Zároveň byly zhodnoceny i statistické rozdíly mezi fyziologickými 

parametry, které sice byly (stále v rámci skupin piloti, ŘLP, LTZ) ohodnoceny stejnou 

mírou stresové zátěže, ale odpovídaly jiným událostem. K testování byl použit nepárový 

Wilcoxonův test na hladině významnosti 𝛼 = 0,05.  

Hodnocení fyziologických parametrů rozdělených podle míry stresové zátěže a podle 

daných událostí bylo provedeno také pomocí tzv. krabicových grafů (boxplotů), k jejichž 

vytvoření slouží stejnojmenná funkce integrovaná v Matlabu. Boxploty poskytují 

vizuální porovnání hodnot mediánů a kvartilů hodnoceného parametru pro dané skupiny. 

Součástí příloh na CD je složka Boxploty_4.1 obsahující obrázky boxplotů pro každý 

fyziologický parametr, níže na Obr. 4.1, 4.2 a 4.3 jsou prezentovány pouze tři vybrané 

boxploty pro délku R-R intervalu, a to v pořadí pro skupinu pilotů, ŘLP a LTZ.  V Příloze 

E jsou poté k těmto vybraným boxplotům uvedeny tabulky p-hodnot získaných  

na základě nepárového Wilcoxonova testu. Tabulky výsledných p-hodnot, resp. výsledky 

nepárového Wilcoxonova testu ke všem boxplotům lze nalézt v přílohách na CD  

ve složce Wilcoxonův_test_4.1. 
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Obr. 4.1: Boxplot pro medián délky R-R intervalu u pilotů pro stejné míry stresové zátěže a pro 

jednotlivé fáze letu. Červené křížky vyjadřují odlehlé hodnoty. 
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Obr. 4.2: Boxplot pro medián délky R-R intervalu u ŘLP pro stejné míry stresové zátěže a pro 

jednotlivé fáze letu. Červené křížky vyjadřují odlehlé hodnoty. 
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Obr. 4.3: Boxplot pro medián délky R-R intervalu u LTZ pro stejné míry stresové zátěže a pro 

jednotlivé fáze letu. Červené křížky vyjadřují odlehlé hodnoty. 
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Pro každou skupinu fyziologických parametrů ohodnocených stejnou mírou stresové 

zátěže a zároveň rozlišených pro různé fáze letu v rámci skupin pilotů, ŘLP a LTZ byly 

spočítány statistické charakteristiky: medián, maximum, minimum, první a třetí kvartil. 

Hodnoty těchto statistických parametrů jsou prezentovány v následujících čtyřech 

Tabulkách 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 v pořadí pro délku R-R intervalu, dechovou frekvenci, 

vlhkost pokožky a pohybovou aktivitu. 

     Tabulka 4.2: Srovnání statistických výsledků pro délku R-R intervalu pro různé míry subjektivní 

stresové zátěže a fáze letu pro skupinu pilotů, ŘLP a LTZ. 

Pozice Míra 

stresové 

zátěže (-) 

Fáze letu Medián 

(ms) 

Maximum 

(ms) 

Minimum 

(ms) 

První 

kvartil 

(ms) 

Třetí 

kvartil 

(ms) 

Piloti 1 vzlet 814 916 458 770 866 

 1 přistání 826 918 442 764 866 

 1 let 840 916 516 794 878 

 2 vzlet 714 914 408 670 756 

 2 přistání 724 866 400 680 770 

 5 pád 550 894 400 514 584 

ŘLP 1 vzlet 844 916 684 810 882 

 1 přistání 784 912 402 736 828 

 1 let 824 918 410 756 876 

 2 vzlet 672 918 402 556 764 

 2 přistání 674 918 400 634 780 

 3 pád 630 916 400 574 740 

LTZ 1 vzlet 744 918 594 696 780 

 1 přistání 704 874 516 644 746 

 1 let 720 884 574 674 760 

 1 pád 708 912 404 672 746 

 2 vzlet 656 928 356 610 696 

 2 přistání 668 920 480 610 734 
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Tabulka 4.3: Srovnání statistických výsledků pro dechovou frekvenci pro různé míry subjektivní 

stresové zátěže a fáze letu pro skupinu pilotů, ŘLP a LTZ. 

Pozice Míra 

stresové 

zátěže (-) 

Fáze 

letu 

Medián 

(dechů/min) 

Maximum 

(dechů/min) 

Minimum 

(dechů/min) 

První 

kvartil 

(dechů/min) 

Třetí 

kvartil 

(dechů/min) 

Piloti 1 vzlet 13 19 12 12 15 

 1 přistání 14 19 12 13 14 

 1 let 12 16 11 11 14 

 2 vzlet 16 17 16 15 16 

 2 přistání 16 19 13 16 18 

 5 pád 23 24 12 18 23 

ŘLP 1 vzlet 12 14 12 12 13 

 1 přistání 13 17 11 11 15 

 1 let 14 15 12 12 14 

 2 vzlet 14 17 13 14 15 

 2 přistání 19 19 16 18 19 

 3 pád 17 24 14 17 20 

LTZ 1 vzlet 13 14 12 13 14 

 1 přistání 14 18 12 13 16 

 1 let 12 14 12 12 13 

 1 pád 12 14 12 12 13 

 2 vzlet 14 16 13 13 15 

 2 přistání 15 18 12 13,5 17 

   Tabulka 4.4: Srovnání statistických výsledků pro vlhkost pokožky pro různé míry subjektivní 

stresové zátěže a fáze letu pro skupinu pilotů, ŘLP a LTZ. 

Pozice Míra stresové 

zátěže (-) 

Fáze 

letu 

Medián 

(%) 

Maximum 

(%) 

Minimum 

(%) 

První 

kvartil (%) 

Třetí 

kvartil (%) 

Piloti 1 vzlet 35 45 27 29 40 

 1 přistání 28 44 26 26 33 

 1 let 35 46 27 30 36 

 2 vzlet 40 74 31 38 50 

 2 přistání 39 52 29 31 49 

 5 pád 36 54 33 36 44 

ŘLP 1 vzlet 31 33 31 31 32 

 1 přistání 33 44 28 29 38 

 1 let 32 44 29 30 43 

 2 vzlet 41 59 35 37 45 

 2 přistání 40 57 32 33 50 

 3 pád 35 48 31 33 36 

LTZ 1 vzlet 34 35 32 33 35 

 1 přistání 34 41 30 32 38 

 1 let 33 64 29 31 39 

 1 pád 35 52 32 34 39 

 2 vzlet 46 54 38 43 51 

 2 přistání 42 48 37 39 45 
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Tabulka 4.5: Srovnání statistických výsledků pro pohybovou aktivitu pro různé míry subjektivní 

stresové zátěže a fáze letu pro skupinu pilotů, ŘLP a LTZ. 

Pozice Míra 

stresové 

zátěže (-) 

Fáze letu Medián 

(mm/s) 

Maximum 

(mm/s) 

Minimum 

(mm/s) 

První 

kvartil 

(mm/s) 

Třetí 

kvartil 

(mm/s) 

Piloti 1 vzlet 52 174 0 44 77 

 1 přistání 48 158 0 18 61 

 1 let 40 132 0 24 53 

 2 vzlet 101 173 0 76 134 

 2 přistání 114 190 0 81 149 

 5 pád 104 192 0 73 156 

ŘLP 1 vzlet 150 167 6 112 143 

 1 přistání 108 174 2 114 140 

 1 let 106 169 9 77 131 

 2 vzlet 125 189 154 100 151 

 2 přistání 179 192 166 162 188 

 3 pád 194 196 143 168 186 

LTZ 1 vzlet 121 198 2 77 172 

 1 přistání 34 114 0 5 134 

 1 let 61 193 0 26 75 

 1 pád 75 292 0 58 91 

 2 vzlet 128 172 2 107 150 

 2 přistání 125 198 0 62 179 
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4.2 Umělé neuronové sítě 

Vytvoření a učení umělých neuronových sítí bylo provedeno dle postupů navržených 

v kapitole 3.2.1. To tedy znamená, že k učení první neuronové sítě, jejímž výstupem je 

míra stresové zátěže jednotlivce, byl použit trénovací data set, resp. vstupní matice  

o velikosti 3600 × 4 a cílová matice o velikosti 3600 × 5. Úspěšnost učení sítě je 

vyjádřena čtyřmi konfuzními maticemi, jež jsou prezentovány na Obr. 4.4.  Konfuzní 

matice slouží k vizuálnímu hodnocení správné a chybné klasifikace v procesu učení, 

validace a testování neuronové sítě, a to ve smyslu porovnání získaných výstupů 

s výstupy známými. Hodnoty v zelených políčkách značí počet, resp. procenta správné 

klasifikace, hodnoty v červených políčkách naopak značí chybnou klasifikaci. Konfuzní 

matice dále v šedých a modrých políčkách uvádí celkovou procentuální úspěšnost 

zařazení do jednotlivých tříd – zeleným písmem jsou označeny správné klasifikace, 

červeným chybné klasifikace. Ve čtvrté matici, na obrázku vpravo dole, jsou sečteny 

hodnoty z konfuzních matic pro učení (vlevo nahoře), validaci (vpravo nahoře)  

a testování (vlevo dole). Z konfuzních matic je zřejmé, že úspěšnost učení, validace  

a testování neuronové sítě se pohybovala nad 96 %. 

 

Obr. 4.4: Konfuzní matice pro první neuronovou síť. 
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Také byl v jednotlivých procesech určen výkon neuronové sítě vyjádřen střední 

kvadratickou odchylkou (MSE). Výkon, resp. MSE při učení byl 0,1815, při validaci 

0,1848, a při testování 0,1836. Celkový výkon první neuronové sítě je 0,1823. 

Pomocí první neuronové sítě byly vyhodnoceny 60sekundové záznamy 

fyziologických parametrů (délka R-R intervalu, dechová frekvence, vlhkost pokožky, 

pohybová aktivita) z jednotlivých událostí (vzlet, pád, let, přistání) pro 28 subjektů  

na pozicích pilot 1, pilot 2, ŘLP a LTZ. Získané míry stresové zátěže jsou součástí příloh 

na CD ve složce Neuronová síť 1. Z důvodu velkého rozsahu však nebylo možné je 

přehledně uvést a interpretovat v rámci této kapitoly, proto byla zvolena prezentace 

formou středních hodnot, které jsou uvedeny v Tabulce 4.6. Z tabulky lze vyvodit,  

že míra stresové zátěže většinou vzrostla při pádu, naopak v letu nabývala nejmenších 

hodnot. Za povšimnutí také stojí výsledné hodnoty pro ŘLP, které jsou často vyšší než 

čtyři. Celkově jsou však výsledky poměrně rozmanité. Stupnice hodnocení odpovídá 

Tabulce 3.1, tedy míra stresové zátěže roste od jedné (žádná zátěž) do pěti (značná zátěž). 

Tabulka 4.6: Střední hodnoty míry stresové zátěže získaných pomocí první neuronové sítě. 

    Tým Pozice      Vzlet       Pád       Let    Přistání 

1 Pilot 1 4,9 5,0 3,0 5,0 

 Pilot 2 1,0 1,2 1,0 1,1 

 ŘLP 3,9 5,0 5,0 5,0 

 LTZ 2,9 3,2 1,5 2,4 

2 Pilot 1 1,0 1,1 1,0 1,0 

 Pilot 2 1,4 1,7 1,0 1,0 

 ŘLP 5,0 4,8 4,3 4,8 

 LTZ 3,1 5,0 1,9 5,0 

3 Pilot 1 2,2 3,1 2,1 2,1 

 Pilot 2 2,5 3,0 2,3 3,0 

 ŘLP 5,0 5,0 3,0 5,0 

 LTZ 3,7 2,8 1,5 2,9 

4 Pilot 1 1,7 1,8 1,5 1,5 

 Pilot 2 1,5 1,5 1,2 1,3  

 ŘLP 1,0 2,6 1,5 1,0 

 LTZ 1,0 5,0 1,0 2,2 

5 Pilot 1 1,6 1,9 1,4 1,6 

 Pilot 2 1,1 2,2 1,1 1,1 

 ŘLP 4,5 4,4 4,3 4,3 

 LTZ 4,6 4,6 3,0 4,4 

6 Pilot 1 4,9 4,9 4,9 4,9 

 Pilot 2 4,9 4,9 3,0 3,0 

 ŘLP 1,9 3,9 1,6 3,8 

 LTZ 2,0 2,3 1,0 2,0 

7 Pilot 1 4,5 5,0 2,7 2,7 

 Pilot 2 1,9 4,5 1,9 1,9 

 ŘLP 4,0 3,5 4,0 3,7 

 LTZ 2,1 2,7 2,1 2,7 
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K učení druhé neuronové sítě, jejímž výstupem je bezpečnost týmu vyhodnocená na 

základě míry stresové zátěže pro pilota 1, pilota 2, ŘLP a LTZ, byl použit trénovací data 

set skládající se ze vstupní matice 625 × 4 a cílové matice 625 × 5. Úspěšnost učení je 

opět znázorněna pomocí čtyř konfuzních matic na Obr. 4.5. V případě učení a validace  

se celková úspěšnost pohybovala okolo 96 %, při testování však byla úspěšnost  

nižší – necelých 90 %.  

 

Obr. 4.5: Konfuzní matice pro druhou neuronovou síť. 
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Pro druhou neuronovou síť byl rovněž určen výkon jednotlivých procesů pomocí 

střední kvadratické odchylky. Výkon pro učení byl 0,1352, pro validaci 0,1489 a pro 

testování 0,1383. Celkový výkon druhé neuronové sítě je 0,1378. 

Druhá neuronová síť poté byla použita k vyhodnocení bezpečnosti všech sedmi 

týmů, a to při jednotlivých událostech vzlet, pád, let a přistání. Opět z důvodu velkého 

rozsahu jsou výsledky v Tabulce 4.7 prezentovány středními hodnotami získaných 

bezpečností týmu. Z výsledků je patrné, že se celkově bezpečnost týmu pohybovala 

nejčastěji okolo hodnoty tři. Dále z tabulky vyplývá, že při pádu je bezpečnost nižší, v letu 

naopak většinou nejvyšší. Pro vzlet a přistání nelze vyvodit jednotný závěr, neboť  

se hodnoty blížily buď bezpečnosti při pádu, nebo v letu. Jako stabilně nejbezpečnější 

vyšel tým číslo 4. Nezprůměrované výsledky lze nalézt v přílohách na CD ve složce 

Neuronová síť 2. Interpretace výsledných hodnot odpovídá Tabulce 3.5, tedy bezpečnost 

týmu klesá od jedné (velmi dobrá) k pěti (velmi slabá). 

Tabulka 4.7: Střední hodnoty bezpečností týmů pro jednotlivé fáze letu získaných pomocí 

druhé neuronové sítě. 

Tým Vzlet Pád Let Přistání 

1 2,8 3,2 2,8 3,0 

2 2,9 3,0 2,9 3,1 

3 3,3 3,4 2,7 3,0 

4 2,2 3,0 2,1 2,2 

5 3,0 3,3 2,2 3,0 

6 3,3 3,7 3,3 3,3 

7 3,1 3,2 3,0 3,0 

 

Pro statistické zhodnocení získaných výsledků byl nejprve použit Kruskal-Wallisův 

test na 5% hladině významnosti. Bylo testováno, zda existuje statisticky významný rozdíl 

mezi hodnotami bezpečností týmů při událostech vzlet, pád, let a přistání. Výsledná  

p-hodnota vyšla menší než 0,05, tedy lze tvrdit, že mezi testovanými skupinami 

bezpečností týmů existují statisticky významné rozdíly.  

Také byly porovnávány hodnoty bezpečnosti (dohromady pro všechny události) mezi 

jednotlivými týmy. K tomuto testování byl použit nepárový Wilcoxonův test  

na 5% hladině významnosti, výsledné p-hodnoty jsou prezentovány v Tabulce 4.8. 

Z tabulky je patrné, že byly dokázány čtyři statisticky významné rozdíly (p < 0,05) mezi 

bezpečností týmů, konkrétně se bezpečnost týmu číslo 6 odlišuje od týmu  

číslo 1, 2, 4 a 7.  
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Tabulka 4.8: Výsledky statistického porovnání bezpečnosti mezi jednotlivými týmy na základě 

nepárového Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti. 

Tým 1 2 3 4 5 6 7 

1 x 1,00 0,51 0,17 0,86   0,03* 0,40 

2 1,00 x 0,40 0,20 0,66   0,03* 0,17 

3 0,51 0,40 x 0,09 0,57 0,40 0,91 

4 0,17 0,20 0,09 x 0,29   0,03* 0,09 

5 0,86 0,66 0,57 0,29 x 0,11 0,66 

6   0,03*   0,03* 0,40   0,03* 0,11 x   0,03* 

7 0,40 0,17 0,91 0,09 0,66   0,03* x 

*- statisticky významný rozdíl (p < 0,05) 

Hodnoty bezpečnosti týmu získaných pomocí neuronových sítí bylo možné dále 

porovnat s expertními hodnotami, jež jsou uvedeny v Tabulce 4.9. Expertní odhady byly 

získány z Univerzity obrany v Brně.  

Tabulka 4.9: Expertní odhady bezpečností týmů při jednotlivých fázích letu. 

Tým Vzlet Pád Let Přistání 

1 3 4 3 3 

2 3 4 3 3 

3 3 4 2 3 

4 2 2 2 2 

5 3 3 2 3 

6 3 4 3 3 

7 3 4 2 3 

 

K porovnání hodnot bezpečností týmů při jednotlivých událostech vzlet, pád, let, 

přistání získaných pomocí neuronových sítí a z expertních odhadů byl použit Wilcoxonův 

test na 5% hladině významnosti. Výsledky tohoto testování jsou uvedeny v Tabulce 4.10. 

Z tabulky je patrné, že všechny čtyři p-hodnoty jsou větší než 0,05, tedy nebyl dokázán 

statisticky významný rozdíl mezi hodnotami bezpečností týmů z neuronové sítě  

a z expertních posudků při daných událostech. 

Tabulka 4.10: Výsledky statistického porovnání bezpečností týmů z neuronové sítě  

a z expertních posudků na základě Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti. 

Vzlet Pád Let Přistání 

0,66 0,14 0,33 0,73 
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 K dalšímu nezávislému ověření správného vyhodnocení bezpečností týmů byly 

obě navržené neuronové sítě postupně aplikovány na data od 12 subjektů (třech týmů) 

z druhé série měření, která nebyla použita pro učení neuronových sítí ani pro jiné 

hodnocení. Naměřené fyziologické parametry byly opět vybrány z 60 sekund záznamu 

pro vzlet, pád, let a přistání. Střední hodnoty výsledných bezpečností těchto třech týmů 

jsou uvedeny v Tabulce 4.11.  Pro tyto týmy byly rovněž vyhodnoceny expertní odhady 

bezpečnosti, jež jsou v tabulce pro snadné srovnání prezentovány v závorkách vedle 

středních hodnot získaných výsledků z neuronových sítí. Hodnoty bezpečností tří týmů 

při vzletu, pádu, letu a přistání z neuronových sítí a z expertních posudků byly testovány 

pomocí Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti. Výsledné p-hodnoty jsou 

uvedeny v Tabulce 4.12. Z tabulky vyplývá, že nebyl dokázán statisticky významný 

rozdíl mezi testovanými skupinami, neboť p-hodnoty jsou větší než 0,05. 

Tabulka 4.11: Střední hodnoty a expertní odhady (v závorkách) bezpečností týmů pro 

jednotlivé fáze letu získaných pomocí neuronových sítí pro tři nezávislé týmy. 

Tým Vzlet Pád Let Přistání 

1 2,1 (2) 2,9 (3) 2,1 (2) 2,2 (2) 

2 3,0 (3) 3,7 (4) 2,8 (3) 3,0 (3) 

3 3,1 (3) 3,8 (4) 2,0 (2) 2,1 (2) 

Tabulka 4.12: Výsledky statistického porovnání bezpečností tří nezávislých týmů z neuronové 

sítě a z expertních posudků na základě Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti. 

Vzlet Pád Let Přistání 

0,70 0,30 1,00 0,60 
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4.3 Fuzzy systémy 

Na základě postupů navržených v kapitole 3.3.1 byly v prostředí Matlab vytvořeny 

dva fuzzy systémy. První fuzzy systém vyhodnocuje kompetentnost jednotlivce  

na základě tří vstupních parametrů, kterými jsou kvalifikace, zkušenost a míra stresové 

zátěže získaná pomocí první neuronové sítě. Fuzzy systémem byla vyhodnocena 

kompetentnost 28 subjektů na jednotlivých pozicích pro vzlet, pád, let a přistání. Pro 

všechny subjekty byla kvalifikace ohodnocena stupněm tři (průměrná) a zkušenost 

stupněm čtyři (slabá), a to podle rozhodnutí instruktorů z Univerzity obrany v Brně. 

Výsledné hodnoty kompetentnosti daných subjektů jsou prezentovány v Tabulce 4.13. 

Stupnice hodnocení odpovídá Tabulce 3.8, tedy kompetentnost klesá od jedné  

(velmi dobrá) do pěti (velmi slabá). Z výsledků je zřejmé, že se kompetentnost všech 

členů týmu pohybuje okolo hodnoty tři (průměrná), a to pro všechny fáze letu.  

Tabulka 4.13: Hodnoty kompetentnosti jednotlivců pro jednotlivé fáze letu získaných pomocí 

prvního fuzzy systému. 

    Tým Pozice      Vzlet       Pád       Let      Přistání 

1 Pilot 1 3,6 3,6 3,4 3,6 

 Pilot 2 3,0 3,0 3,0 3,0 

 ŘLP 3,5 3,6 3,6 3,6 

 LTZ 3,4 3,4        3,1        3,1 

2 Pilot 1 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Pilot 2 3,1 3,0 3,0 3,0 

 ŘLP 3,6 3,5 3,6 3,6 

 LTZ 3,4 3,6 3,0 3,6 

3 Pilot 1 3,0 3,4 3,0 3,0 

 Pilot 2 3,2 3,4 3,1 3,4 

 ŘLP 3,6 3,6 3,6 3,6 

 LTZ 3,5 3,4 3,1 3,4 

4 Pilot 1 3,0 3,0 3,1 3,1 

 Pilot 2 3,1 3,1 3,0 3,1 

 ŘLP 3,0 3,2 3,0 3,1 

 LTZ 3,0 3,6 3,0 3,0 

5 Pilot 1 3,0 3,1 3,1 3,1 

 Pilot 2 3,0 3,0 3,0 3,0 

 ŘLP 3,5 3,5 3,5 3,5 

 LTZ 3,6 3,6 3,4 3,5 

6 Pilot 1 3,6 3,6 3,6 3,6 

 Pilot 2 3,6 3,6 3,4 3,6 

 ŘLP 3,0 3,5 3,1 3,5 

 LTZ 3,6 3,6 3,6 3,6 

7 Pilot 1 3,5 3,6 3,3 3,3 

 Pilot 2 3,0 3,5 3,0 3,0 

 ŘLP 3,5 3,5 3,5 3,5 

 LTZ 3,0 3,3 3,0 3,3 
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Druhý fuzzy systém sloužil k vyhodnocení bezpečnosti týmu na základě čtyř 

vstupních parametrů: kompetentnost pilota 1, pilota 2, ŘLP a LTZ, které byly získány 

pomocí prvního fuzzy systému. Výsledné hodnoty bezpečnosti jsou uvedeny v Tabulce 

4.14. Interpretace výsledných hodnot opět odpovídá Tabulce 3.5, tedy bezpečnost týmu 

klesá od jedné (velmi dobrá) k pěti (velmi slabá). Z výsledků vyplývá, že bezpečnost 

týmu je nejslabší při pádu, avšak v souhrnu se hodnoty pro jednotlivé fáze letu příliš 

neliší. Jako stabilně nejbezpečnější vyšel tým číslo 6. 

Tabulka 4.14: Hodnoty bezpečností týmů pro jednotlivé fáze letu získaných pomocí druhého 

fuzzy systému. 

Tým Vzlet Pád Let Přistání 

1 2,8 2,8 2,8 2,8 

2 2,9 3,2 2,7 2,9 

3 2,9 3,0 2,8 2,9 

4 3,1 3,4 2,8 3,1 

5 2,7 2,9 2,7 2,7 

6 2,7 2,6 2,6 2,7 

7 2,9 3,0 2,8 2,8 

 

Pro statistické zhodnocení získaných výsledků byl nejprve použit Kruskal-Wallisův 

test na 5% hladině významnosti. Bylo testováno, zda existuje statisticky významný rozdíl 

mezi hodnotami bezpečností týmů při událostech vzlet, pád, let a přistání. Výsledná  

p-hodnota vyšla 0,13, tedy větší než 0,05. To znamená, že na 5% hladině významnosti 

nebyl dokázán rozdíl mezi hodnotami bezpečnosti týmu pro dané události. 

Také byly porovnány rozdíly mezi výběry hodnot bezpečnosti (dohromady pro 

všechny události) mezi jednotlivými týmy, k čemuž byl použit nepárový Wilcoxonův test 

na 5% hladině významnosti. Výsledky hodnocení jsou prezentovány v Tabulce 4.15. 

V tabulce lze nalézt tři p-hodnoty menší než 0,05, což znamená, že ve třech případech  

se bezpečnost týmu celkově pro všechny události statisticky významně lišila od ostatních 

týmů.  Konkrétně se tým 6 odlišoval od týmu 1, 3 a 4. 

Tabulka 4.15: Výsledky statistického porovnání bezpečnosti mezi jednotlivými týmy na 

základě nepárového Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti. 

Tým 1 2 3 4 5 6 7 

1 x 0,14 0,14 0,14 0,14   0,03* 0,45 

2 0,14 x 1,00 0,43 0,37 0,09 0,86 

3 0,14 1,00 x 0,26 0,11   0,03* 0,91 

4 0,14 0,43 0,26 x 0,06   0,03* 0,20 

5 0,14 0,37 0,11 0,06 x 0,29 0,11 

6   0,03* 0,09   0,03*   0,03* 0,29 x 0,29   

7 0,45 0,86 0,91 0,20 0,11 0,29 x 

*- statisticky významný rozdíl (p < 0,05) 
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Získané výsledky bylo možné stejně jako v případě neuronových sítí porovnat 

s expertními posudky bezpečnosti hodnocených týmů. Přestože jsou odhady totožné 

s hodnotami v Tabulce 4.8, jsou z důvodu přehlednosti a snadnějšího porovnání uvedeny 

znovu, a to v Tabulce 4.16.  

Tabulka 4.16: Expertní odhady bezpečností týmů při jednotlivých fázích letu. 

Tým Vzlet Pád Let Přistání 

1 3 4 3 3 

2 3 4 3 3 

3 3 4 2 3 

4 2 2 2 2 

5 3 3 2 3 

6 3 4 3 3 

7 3 4 2 3 

 

Porovnání hodnot z fuzzy systémů a z expertních posudků bylo provedeno pomocí 

Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti. Výsledky testu jsou prezentovány 

v Tabulce 4.17. Z tabulky je patrné, že nebyl dokázán statisticky významný rozdíl mezi 

hodnotami bezpečnosti týmu z fuzzy systémů a z expertních posudků, neboť jsou 

všechny p-hodnoty větší než 0,05. 

Tabulka 4.17: Výsledky statistického porovnání bezpečností tří nezávislých týmů z neuronové 

sítě a z expertních posudků na základě Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti. 

Vzlet Pád Let Přistání 

0,15 0,06 0,70 0,12 

 

4.4 Závěr kapitoly 

Do hodnocení byla zahrnuta naměřená data z první série měření, resp. 60sekundové 

záznamy fyziologických parametrů (délka R-R intervalu, dechová frekvence, vlhkost 

pokožky, pohybová aktivita) pro sledované události (vzlet, pád, let, přistání)  

od 28 subjektů.  

V první části hodnocení naměřených dat byla zkoumána závislost mezi 

fyziologickými parametry a subjektivní mírou stresové zátěže. Hodnoty míry stresové 

zátěže pro dané fáze letu byly získány vyhodnocením standardních dotazníků a poté byly 

přiřazeny k odpovídajícím záznamům naměřených fyziologických parametrů. Pomocí 

Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti bylo dokázáno, že existuje statisticky 

významný rozdíl mezi hodnotami fyziologických parametrů ohodnocených stejnou mírou 

stresové zátěže a také, že existuje statisticky významný rozdíl mezi hodnotami 
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fyziologických parametrů ohodnocených stejnou mírou stresové zátěže ale pro jiné fáze 

letu. Hodnocení bylo provedeno pro každý ze čtyř fyziologických parametrů, a to vždy 

zvlášť pro skupinu pilotů, ŘLP a LTZ. K hodnocení uvedených skupin byly také 

vytvořeny boxploty. Na základě spočtených statistických charakteristik pro skupiny 

fyziologických parametrů ohodnocených stejnou mírou stresové zátěže a zároveň 

rozlišených pro různé fáze letu v rámci skupin pilotů, ŘLP a LTZ bylo zjištěno,  

že s rostoucí mírou stresové zátěže se zkracuje délka R-R intervalu a roste dechová 

frekvence. Pro hodnoty vlhkosti pokožky a pohybové aktivity nebyla vyvozena 

jednoznačná souvislost s mírou stresové zátěže.  

V druhé části hodnocení byla pomocí dvou neuronových sítí určena bezpečnost týmu 

na základě naměřených fyziologických parametrů. První neuronová síť sloužila 

k vyhodnocení míry stresové zátěže jednotlivců pro sledované fáze letu. Celkem tedy 

bylo určeno 112 hodnot. Získané míry stresové zátěže pro jednotlivé členy týmu (pilot 1, 

pilot 2, ŘLP a LTZ) pak představovaly vstupní hodnoty pro druhou neuronovou síť, 

jejímž výstupem byla bezpečnost týmu. Celkem bylo určena bezpečnost sedmi týmů  

ve čtyřech fázích letu, tedy 28 hodnot. Bezpečnost týmu se nejčastěji pohybovala okolo 

hodnoty 3 (průměrná). Na základě Wilcoxonova testu byly nalezeny čtyři statisticky 

významné rozdíly mezi bezpečnostmi týmů. Pro ověření správnosti získaných výsledků 

bylo provedeno jejich porovnání s expertními odhady a také byla pomocí navržených 

neuronových sítí vyhodnocena dosud nepoužitá data od 12 subjektů. Bylo zjištěno,  

že neuronové sítě poskytují dobré výsledky.   

Ve třetí části hodnocení byla určena bezpečnost týmu na základě naměřených 

fyziologických parametrů pomocí dvou fuzzy systémů. První fuzzy systém určil 

kompetentnost jednotlivců pro dané fáze letu ze tří vstupních hodnot – z kvalifikace,  

ze zkušenosti a z míry stresové zátěže vyhodnocené první neuronovou sítí. Celkem tedy 

bylo získáno 112 hodnot. Získané hodnoty kompetentnosti se nejčastěji pohybovaly 

v rozmezí od 3 (průměrná) do 4 (slabá). Druhým fuzzy systémem byla vyhodnocena 

bezpečnost sedmi týmů ve čtyřech fázích letu, tedy bylo určeno 28 hodnot. Bezpečnost 

týmu se ve většině případů pohybovala v rozmezí 2,5 (dobrá/průměrná) až 3 (průměrná). 

Na základě Wilcoxonova testu byly nalezeny tři statisticky významné rozdíly mezi 

bezpečnostmi týmů. Získané výsledky byly porovnány s expertními odhady. Bylo 

zjištěno, že fuzzy systémy vykazují dobré výsledky.   
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5 Diskuse 

V rámci této diplomové práce byly navrženy metody pro hodnocení zatížení  

a bezpečné struktury týmu v protivzdušné obraně na základě fyziologických parametrů 

naměřených pomocí biotelemetrického systému FlexiGuard. Výběr metod byl proveden 

na základě rešerše, konkrétně se jednalo o návrh umělých neuronových sítí a systémů 

založených na principech fuzzy logiky. Metody byly implementovány v prostředí Matlab 

a poté aplikovány na data získaná měřením 28 subjektů.  

5.1 Metody záznamu a předzpracování dat 

Měření bylo realizováno dle postupu uvedeného v kapitole 3.1.2 na Katedře letectva 

a letecké techniky Univerzity obrany v Brně během výcviku v simulačním prostředí 

letového provozu. Měřil se vždy čtyřčlenný tým na pozicích pilot 1, pilot 2, ŘLP (řídící 

letového provozu) a LTZ (letecké technické zabezpečení). V rámci experimentu bylo 

třeba zohlednit několik zásadních aspektů, aby bylo možné později provést hodnocení 

naměřených dat. Nepochybně nejdůležitějším bodem bylo zaznamenávání přesného času, 

kdy byly zahájeny požadované úkony dle scénáře. Tyto záznamy – společně s časovými 

údaji z měřicího systému – umožnily přiřazení naměřených parametrů k jednotlivým 

činnostem. Dále bylo nutné zajistit synchronizaci scénářů pro jednotlivé pozice,  

a to zejména ve smyslu vybraných fází letu (vzlet, pád, let, přistání). To bylo důležité 

s ohledem na skutečnost, že měření bylo provedeno za účelem hodnocení bezpečnosti 

týmu při dané události, v opačném případě by naměřená data jednotlivých členů při 

nesynchronizovaných scénářích letu nebyla relevantní. Nakonec lze zmínit, že při výběru 

měřených subjektů bylo dbáno na to, aby zhruba odpovídala úroveň jejich zkušenosti. 

Navržené metody toto sice nevyžadují, avšak byla tím zajištěna rovnost podmínek 

měření, a především se tím vyloučil vliv větší či menší zkušenosti na hodnoty naměřených 

fyziologických parametrů.  

K měření fyziologických parametrů byl použit měřicí systém FlexiGuard popsaný 

v kapitole 3.1.1. Systém umožňuje bezdrátový přenos naměřených dat, která lze 

vizualizovat v reálném čase na zobrazovacím zařízení a zároveň lze data uložit pro 

pozdější offline analýzu. Pro účely této práce byly vybrány čtyři fyziologické parametry, 

jež byly dále předmětem hodnocení: délka R-R intervalu, dechová frekvence, vlhkost 

pokožky a pohybová aktivita.  

Měření se zúčastnilo 28 subjektů (22 mužů a 6 žen). Podle postupu měření ovšem 

každý subjekt absolvoval dva různé výcviky (různé pozice), proto bylo celkem 

k dispozici 56 záznamů dat. Do hodnocení bezpečnosti týmu však byla zahrnuta data 

pouze z první série měření (tedy 28 záznamů dat odpovídajících sedmi týmům).  
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Data z druhé série měření byla použita pro učení neuronových sítí (16 záznamů dat)  

a pro ověření navržených metod (12 záznamů dat).  

Na základě časových údajů z měřicího systému a ze záznamů od instruktorů byly 

z naměřených dat vybrány úseky, které odpovídaly událostem vzlet, pád a přistání. Tyto 

fáze byly vybrány, neboť jsou nejrizikovější v rámci celého letového provozu. Rovněž 

byl vybrán úsek pro letovou fázi, ve které dle scénáře nebyla požadována žádná činnost. 

Délka vybraných záznamů byla 60 sekund. Tato délka byla zvolena proto, neboť  

se jednalo o nejdelší vyskytující se úsek pro všechny naměřené záznamy. Vybrané úseky 

musely mít stejnou délku s ohledem na správnost a relevantnost statistického hodnocení. 

Toto předzpracování bylo provedeno pro všech 56 záznamů dat.  Do hodnocení nebo pro 

účely navržených metod byly tedy vždy použity 60sekundové záznamy naměřených 

fyziologických parametrů (délka R-R intervalu, dechová frekvence, vlhkost pokožky  

a pohybová aktivita) pro vzlet, pád, let a přistání.  

Součástí měření bylo rovněž vyplňování standardních dotazníků. Dotazníky byly 

vyplňovány vždy před a po výcviku, přičemž otázky byly voleny tak, aby bylo možné 

vyhodnotit míru subjektivní stresové zátěže při vybraných fázích letu (vzlet, pád, 

přistání). Návrh a vyhodnocení dotazníků provedla paní doktorka Mgr. et Mgr. Iveta   

Fajnerová, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví, v práci jsou proto prezentovány 

pouze získané výsledky vyhodnocení. Stupnice hodnocení míry subjektivní stresové 

zátěže odpovídá Tabulce 3.1, jedná se tedy o pětistupňovou škálu. Z důvodu jednotnosti 

a přehlednosti pak byly všechny dále použité stupnice rovněž pětistupňové. Výběr stupnic 

byl také konzultován s odborníky z Univerzity obrany v Brně, přičemž pět stupňů bylo 

vyhodnoceno jako optimálních. Vyhodnocené míry stresové zátěže byly poté přiřazeny 

k vybraným 60sekundovým záznamům fyziologických parametrů pro vzlet, pád, let  

a přistání. Záznamy s přiřazenou mírou stresové zátěže z první série měření byly 

předmětem hodnocení, jehož výsledky jsou prezentovány v kapitole 4.1. Záznamy 

s přiřazenou mírou stresové zátěže z druhé série měření byly použity pro učení první 

umělé neuronové sítě a pro ověření správného fungování neuronových sítí a fuzzy 

systémů.  

Celý proces rozdělení naměřených dat lze shrnout následovně. Měření se zúčastnilo 

28 subjektů, které tvořily sedm čtyřčlenných týmů složených z pozic pilot 1, pilot 2, ŘLP 

a LTZ. Každý z 28 měřených subjektů absolvoval dva různé výcviky, resp. byl měřen 

dvakrát. Celkem tedy bylo naměřeno 56 záznamů dat. Ze všech naměřených dat byly 

vybrány 60sekundové úseky čtyř fyziologických parametrů (délka R-R intervalu, 

dechová frekvence, vlhkost pokožky, pohybová aktivita) pro události vzlet, pád, let, 

přistání a byly k nim přiřazeny hodnoty míry stresové zátěže získané vyhodnocením 

standardních dotazníků. Takto zpracovaná data z první série měření (tedy data od 28 

subjektů, resp. sedmi týmů) byla hodnocena navrženými metodami. Zpracovaná data 

z druhé série měření byla použita pro učení první neuronové sítě (data od 16 subjektů, 
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resp. čtyř týmů) a pro ověření správného fungování neuronových sítí a fuzzy systémů 

(data od 12 subjektů, resp. tří týmů). Zjednodušené schéma postupu rozdělení 

naměřených dat je znázorněno na Obr. 3.12. 

5.2 Návrh metod pro hodnocení dat 

První z navržených metod se týkala návrhu umělých neuronových sítí. Na základě 

cílů této práce musely metody předpokládat naměřené fyziologické parametry jako 

vstupní hodnoty, přičemž požadovaným výstupem byla bezpečnost týmu. Tento 

požadavek byl splněn, navíc s jedním mezistupněm, který umožňoval vyhodnocení míry 

stresové zátěže jednotlivce. To se jeví jako velice výhodné zejména pro používání v praxi. 

Možnost sledování stavu jednotlivců v rámci týmu totiž znamená okamžité nalezení 

nejrizikovějšího či nejslabšího článku, což umožňuje rychlou a efektivní reakci. To pak 

vede k udržení co nejvyšších hodnot bezpečnosti týmu. Z tohoto důvodu byly navrženy 

dvě neuronové sítě, jak je uvedeno v kapitole 3.2.1. V rámci návrhu bylo důležité co 

nejlépe sestavit trénovací data sety. Pro první neuronovou síť (viz Obr. 3.5), jejímž 

výstupem je míra stresové zátěže jednotlivce určená ze čtyř vstupních fyziologických 

parametrů, byla sestavena vstupní matice 3600 × 4 a k ní odpovídající cílová matice 

3600 × 5. Pro tyto účely byla použita data (resp. 60sekundové úseky fyziologických 

parametrů pro vzlet, pád, let a přistání) získaná měřením 16 subjektů (tedy čtyř týmů) 

z druhé série měření, a to včetně přiřazených hodnot míry stresové zátěže – ta pak sloužila 

zejména pro sestavení cílové matice. Jelikož byla data měřena s vzorkovací frekvencí 

10 Hz, obsahoval každý 60sekundový záznam 600 hodnot, tedy 10 hodnot pro jednu 

sekundu. Vzhledem k tomu, že po analýze dat bylo zjištěno, že se 10 naměřených hodnot 

v rámci jedné sekundy téměř neměnilo, byl z těchto 10 hodnot spočten medián. 

Šedesátisekundový záznam byl tak reprezentován 60 hodnotami pro každý fyziologický 

parametr. Použití mediánu namísto všech naměřených hodnot bylo také zvoleno  

na základě experimentálních učeních sítě a porovnávání získaných výsledků. Do vstupní 

matice byla data vybrána tak, aby byla rovnoměrně zastoupena podle jednotlivých 

pozic, jednotlivých událostí a podle ohodnocené míry stresové zátěže. Cílová matice  

o velikosti 3600 × 5 byla sestavena tak, aby binárně vyjadřovala příslušnost dané čtveřice 

vstupů k dané míře stresové zátěže. Stupnice hodnocení míry stresové zátěže odpovídá 

Tabulce 3.1. Statistické charakteristiky fyziologických parametrů klasifikovaných  

do jednotlivých tříd, resp. hodnoty ve vstupní matici jsou uvedeny v Tabulce 3.2. 

Z tabulky je patrné, že zcela chybí zařazení do třídy 4. To je způsobeno tím, že zařazení 

do tříd bylo provedeno adekvátně k ohodnoceným mírám stresové zátěže na základě 

vyhodnocených dotazníků, kde však stupeň 4 nebyl vyhodnocen pro žádný subjekt. Tento 

nedostatek je nepochybně jednou z limitací metody. V prostředí Matlab poté bylo 

provedeno nastavení parametrů neuronové sítě, které jsou uvedeny v Tabulce 3.3. Výběr 

parametrů byl proveden na základě oficiálních materiálů MathWorks k Neural Network 

Toolbox, dále podle oficiálních diskusních stránek MathWorks a článků, kde byla řešena 
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obdobná problematika. Konečné hodnoty parametrů však byly zvoleny především  

na základě experimentálního učení a testování. Úspěšnosti učení, validace a testování 

neuronové sítě jsou znázorněny pomocí konfuzních matic na Obr. 4.4. Matice vizuálně 

znázorňují správnost, resp. chybovost klasifikace při jednotlivých procesech,  

a to z hlediska porovnání výstupů ze sítě se vstupy známými. Z matic vyplývá,  

že neuronová síť provedla klasifikaci správně ve více než 96 %, což lze považovat  

za velmi uspokojivý výsledek. Druhým parametrem hodnotícím úspěšnost neuronové sítě 

byl její výkon vyjádřený střední kvadratickou odchylkou, přičemž platí, že čím více  

se střední kvadratická odchylky blíží nule, tím menší je chybovost. Celkový výkon první 

neuronové sítě byl 0,1823, což lze rovněž považovat za dobrý výsledek.  

Druhá neuronová síť (viz Obr. 3.6) je navržená tak, že jako své vstupy předpokládá 

míry stresové zátěže pro pilota 1, pilota 2, ŘLP a LTZ. Výstupem sítě je bezpečnost týmu, 

jež je opět vyjádřena pomocí pětistupňové škály, jež odpovídá Tabulce 3.5. Je tedy 

zřejmé, že pro sestavení trénovacího data setu bylo nutné najít všechny možné kombinace 

hodnot míry stresové zátěže, přičemž záleželo na pořadí. Celkem bylo nalezeno  

625 kombinací, které poté přímo tvořily vstupní matici, jejíž velikost tedy byla 625 × 4. 

Pro sestavení cílové matice byl vytvořen fuzzy systém, jež určil bezpečnosti týmu  

na základě daných čtyřmístných kombinací. K tomu bylo třeba definovat 20 fuzzy 

rozhodovacích pravidel, do kterých byly expertní komisí z Univerzity obrany v Brně 

doplněny stupně důvěry. Všech 625 výstupů fuzzy systému poté bylo převedeno  

do binárního vyjádření příslušnosti do třídy jedna, dva, tři, čtyři nebo pět, čímž byla 

sestavena cílová matice 625 × 5. Nastavení parametrů sítě bylo provedeno v prostředí 

Matlab a odpovídalo údajům v Tabulce 3.6. Dané parametry byly zvoleny na základě 

stejných kritérií jako v případě první neuronové sítě.  Úspěšnosti učení, validace  

a testování druhé neuronové sítě jsou znázorněny opět pomocí konfuzních matic  

na Obr. 4.5. Z matice vyplývá, že neuronová síť v procesu učení provedla správnou 

klasifikaci ve více než 96 %, v procesu validace ve více než 95 %. O něco horší výsledek 

byl dosažen při testování sítě, neboť správná klasifikace byla provedena v necelých 89 % 

případů. Celková úspěšnost sítě však byla vyšší než 95 %, což lze hodnotit velmi 

pozitivně. Za dobrý výsledek lze považovat i celkový výkon neuronové sítě vyjádřený 

střední kvadratickou odchylkou, která vyšla 0,1378.  

Druhá z navržených metod se týkala návrhu fuzzy systémů. Požadovaným výstupem 

byla opět bezpečnost týmu vyhodnocená na základě čtyř vstupních parametrů (délka  

R-R intervalu, dechová frekvence, vlhkost pokožky a pohybová aktivita). Hierarchická 

struktura, podle které byly sestaveny jednotlivé fuzzy systémy, je uvedena v Tabulce 3.7. 

Z tabulky vyplývá, že fyziologické parametry se nachází na úrovni 3 a dohromady dávají 

míru stresové zátěže jednotlivce, tedy jedno ze tři kritérií na úrovni 2. Jelikož však byla 

míra stresové zátěže vyhodnocena první neuronovou sítí, stačilo ke konečnému 

vyhodnocení bezpečnosti týmu vytvořit dva fuzzy systémy namísto tří. Fuzzy systémy 

byly navrženy tak, jak je uvedeno v kapitole 3.3.1. První fuzzy systém (viz Obr. 3.9) 
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sloužil k vyhodnocení kompetentnosti jednotlivců, což je opět velmi výhodné z hlediska 

identifikace rizikových článků týmů. Oproti neuronové síti byla do hodnocení 

jednotlivce, vedle míry stresové zátěže, zahrnuta ještě dvě kritéria – kvalifikace  

a zkušenost. Pro tento fuzzy systém bylo definováno 39 rozhodovacích pravidel,  

do kterých byly expertní komisí z Univerzity v Brně doplněny stupně důvěry. 

K hodnocení kompetentnosti jednotlivce byla opět použita pětistupňová stupnice 

odpovídající Tabulce 3.8. Druhý fuzzy systém (viz Obr. 3.10) jako své vstupní hodnoty 

předpokládá kompetentnosti čtyř členů týmu (pilot 1, pilot 2, ŘLP a LTZ) v rozmezí  

od jedné do pěti, na základě kterých vyhodnocuje bezpečnost týmu. Bezpečnost týmu lze 

interpretovat podle Tabulky 3.5. Pro druhý fuzzy systém bylo definováno  

55 rozhodovacích pravidel, doplnění stupňů důvěry bylo opět provedeno expertní komisí 

z Univerzity obrany v Brně. Celý proces vyhodnocení bezpečnosti týmu pomocí 

navržených fuzzy systémů je schematicky znázorněn na Obr. 3.11.  

Pro výběr metod statistického hodnocení bylo třeba ověřit, zda mají naměřená data 

normální rozdělení, k čemuž byl použit Shapiro-Wilkův test. Na základě tohoto testu 

normální rozdělení dokázáno nebylo, proto musely být pro hodnocení vybrány 

neparametrické testy. Konkrétně byl použit Kruskal-Wallisův test a nepárový 

Wilcoxonův test.  

Postup hodnocení dat navrženými metodami lze shrnout následovně. Na základě 

naměřených dat, resp. z 60sekundových úseků čtyř fyziologických parametrů (délka R-R 

intervalu, dechová frekvence, vlhkost pokožky, pohybová aktivita) byla pomocí první 

neuronové sítě určena míra stresové zátěže jednotlivých členů týmu (pilot 1, pilot 2, ŘLP 

a LTZ), a to pro události vzlet, pád, let a přistání. Výstupy z první neuronové sítě poté 

tvořily vstupy do druhé neuronové sítě, jež sloužila k vyhodnocení bezpečnosti týmu. 

Zároveň výstupy z první neuronové sítě tvořily vstupy také pro první fuzzy systém 

vyhodnocující kompetentnost jednotlivce na základě míry stresové zátěže, kvalifikace  

a zkušenosti. Výsledné hodnoty kompetentnosti pro jednotlivé členy týmu vstupovaly  

do druhého fuzzy systému, který sloužil k určení bezpečnosti týmu. Zjednodušené 

schéma postupu hodnocení dat je znázorněno na Obr. 3.13. U naměřených dat na základě 

Shapiro-Wilkova testu nebylo potvrzeno normální rozdělení, proto byly pro statistické 

hodnocení vybrány neparametrické testy.  

5.3 Výsledky hodnocení závislosti mezi fyziologickými 
parametry a mírou stresové zátěže 

Výsledky hodnocení dat lze rozdělit do tří částí, jimž odpovídá členění kapitoly 4. 

V první části hodnocení byla zkoumána závislost mezi fyziologickými parametry  

a subjektivní mírou stresové zátěže získanou na základě vyhodnocení standardních 

dotazníků (viz kapitola 4.1). Do tohoto hodnocení byla zařazena data z první série měření, 

resp. 60sekundové úseky naměřených fyziologických parametrů (délka R-R intervalu, 
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dechová frekvence, vlhkost pokožky, pohybová aktivita) od 24 subjektů (11 pilotů, sedm 

ŘLP a šest LTZ), ke kterým byly přiřazeny vyhodnocené míry stresové zátěže.  Pro zbylé 

čtyři subjekty nemohlo být provedeno vyhodnocení dotazníků, neboť nebyly vyplněny 

všechny otázky. Tabulka 4.1 uvádí počet ohodnocení danou mírou stresové zátěže pro 

jednotlivé fáze letu. Z tabulky vyplývá, že vzlet a přistání bylo na všech pozicích 

hodnoceno mírou jedna nebo dvě. Letová fáze byla dle očekávání ohodnocena mírou 

jedna. Pád byl v případě pilotů hodnocen nejvyšší mírou stresové zátěže (pět), u ŘLP 

průměrnou (tři) a u LTZ žádnou (jedna).  Celkově tedy lze konstatovat, že pro subjekty 

na stejných pozicích při jednotlivých událostech byly vyhodnocená míra stresové zátěže 

velmi podobná až totožná.  

Pro vyšetření závislosti mezi fyziologickými parametry a subjektivní mírou stresové 

zátěže bylo provedeno statistické hodnocení pomocí nepárového Wilcoxonova testu  

na 5% hladině významnosti. Bylo testováno, zda existuje statisticky významný rozdíl 

mezi skupinami fyziologických parametrů (resp. 60sekundových úseků) ohodnocených 

danou mírou stresové zátěže. Zároveň bylo testováno i to, zda se statisticky významně 

liší skupiny fyziologických parametrů ohodnocených stejnou mírou stresové zátěže ale 

pro jiné události. Toto hodnocení bylo provedeno vždy zvlášť pro každý ze čtyř 

fyziologických parametrů v rámci skupiny pilotů, ŘLP a LTZ.  Tabulky prezentující 

všechny výsledky tohoto statistického testování jsou součástí příloh na CD ve složce 

Wilcoxonův_test_4.1. Z důvodu velkého rozsahu však nebyly prezentovány  

v rámci kapitoly 4.1. V příloze E jsou poté uvedeny alespoň tři ukázkové tabulky 

získaných p-hodnot pro délku R-R intervalu pro piloty, ŘLP a LTZ. Na základě výsledků 

statistického hodnocení ovšem lze souhrnně tvrdit, že na 5% hladině významnosti byly 

dokázány statisticky významné rozdíly mezi hodnotami fyziologických parametrů 

ohodnocených danou mírou stresové zátěže. Statisticky významné rozdíly byly dokázány 

i mezi skupinami fyziologických parametrů ohodnocených stejnou mírou stresové zátěže 

avšak z různých událostí. Uvedené závěry platí pro všechny čtyři fyziologické parametry 

pro piloty, ŘLP a LTZ.  

Pro vizuální porovnání testovaných souborů fyziologických parametrů byly 

vytvořeny krabicové grafy (boxploty). Celkem bylo vytvořeno 12 boxplotů – jeden 

boxplot pro každý fyziologický parametr pro skupinu pilotů, ŘLP a LTZ, jež jsou 

k dispozici v přílohách na CD ve složce Boxploty_4.1. V rámci kapitoly 4.1 jsou 

prezentovány tři ukázkové grafy pro délku R-R intervalu pro piloty, ŘLP a LTZ,  

a to v pořadí na Obr. 4.1, 4.2 a 4.3. Na vodorovné ose jsou hodnoty míry stresové zátěže, 

avšak jen ty, které se v rámci skupiny vyskytovaly. Na svislé ose jsou poté hodnoty 

daného fyziologického parametru, v případě prezentovaných obrázků se tedy o jedná  

o hodnoty délky R-R interval v milisekundách. Z Obr. 4.1, prezentujícího boxplot pro 

délku R-R intervalu pro piloty, je patrné, že při pádu, jež odpovídal míře stresové zátěže 

pět, byl nejmenší medián naměřených hodnot délky R-R intervalu. Pro míru stresové 

zátěže dvě při vzletu a přistání byly mediány délky R-R intervalu vyšší a pro míru stresové 
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zátěže jedna při vzletu, přistání a v letu nabývaly mediány délky R-R intervalu největších 

hodnot. To odpovídá předpokladu, že při nižší míře stresové zátěže bude délka R-R 

intervalu větší. Na Obr. 4.2 je prezentován boxplot pro délku R-R intervalu pro ŘLP.  

U této skupiny dat se vyskytovaly míry stresové zátěže jedna (vzlet, přistání, let), dvě 

(vzlet a přistání) a tři (pád). Z obrázku je patrné, že čím nižší byla míra stresové zátěže, 

tím větší byl medián hodnot délky R-R intervalu. Na Obr. 4.3 je prezentován boxplot pro 

délku R-R intervalu pro LTZ. U této skupiny dat se vyskytovaly míry stresové zátěže 

jedna (vzlet, pád, přistání, let) a dvě (vzlet, přistání). Mediány délek R-R intervalu  

se jeví poměrně vyrovnaně. Z prezentovaných boxplotů tedy lze vyvodit, že mediány 

hodnot délky R-R intervalu se liší pro jednotlivé míry stresové zátěže, což bylo ověřeno 

i již zmíněným Wilcoxonovým testem. Rozdíly mezi skupinami dat ohodnocených 

stejnou mírou stresové zátěže pro různé události nejsou z boxplotů příliš zřejmé. Zejména 

v některých případech se vizuálně zdá, že si mediány odpovídají, avšak na základě  

p-hodnot získaných Wilcoxonovým testem existuje statisticky významný rozdíl i mezi 

nimi. Jak již bylo zmíněno, výsledné p-hodnoty týkající se prezentovaných boxplotů lze 

nalézt v Příloze E. 

V kapitole 4.1 jsou dále uvedeny čtyři tabulky, které nabízí srovnání statistických 

charakteristik pro jednotlivé fyziologické parametry pro různé míry subjektivní stresové 

zátěže a fáze letu pro skupinu pilotů, ŘLP a LTZ. Statistické charakteristiky byly 

konkrétně medián, maximum, minimum, první a třetí kvartil. Tabulka 4.2 prezentuje 

výsledky pro délku R-R intervalu. Hodnoty mediánů potvrzují výše diskutovaná tvrzení 

vyplývající z boxplotů, tedy že pro nižší míru stresové zátěže je medián hodnot délky  

R-R intervalu větší. Na základě přesných hodnot mediánů lze lépe porovnat rozdíly mezi 

skupinami ohodnocených stejnou mírou stresové zátěže z různých událostí. Obzvláště 

v některých případech se mediány nezdají být příliš rozlišné, což by mohlo vést 

k mylnému závěru, že mezi nimi neexistuje statisticky významný rozdíl, stejně jako  

na základě vizuálního hodnocení boxplotů. Tabulka 4.3 obsahuje srovnání statistických 

charakteristik pro dechovou frekvenci. Z hodnot mediánů je patrné, že se dechová 

frekvence zvyšovala s rostoucí mírou stresové zátěže, což opět odpovídá teoretickému 

předpokladu. Pro míru stresové zátěže jedna byl medián dechové frekvence 12, 13 nebo 

14 dechů/min, pro míru stresové zátěže dvě 14, 15 nebo 16 dechů/min, pro míru stresové 

zátěže tři 17 dechů/min a konečně pro míru stresové zátěže pět 23 dechů/min. Tabulka 

4.4 obsahuje statistické charakteristiky pro vlhkost pokožky. Na rozdíl od předchozích 

dvou fyziologických parametrů však nelze z výsledků vyvodit jednotný závěr. Dalo by  

se přepokládat, že pro rostoucí míru stresové zátěže se hodnota vlhkosti pokožky bude 

zvyšovat, neboť se jedinec bude intenzivněji potit. Tento předpoklad je splněn v případě 

míry stresové zátěže jedna a dva. Pro míry stresové zátěže tři a pět však vlhkost pokožky 

nabývá hodnot srovnatelných s mírou stresové zátěže jedna. Tuto skutečnost by nejspíše 

bylo možné vysvětlit tak, že vlhkost pokožky se tolik dynamicky nemění, proto 

hodnocený časový úsek (60 sekund) nebyl dostatečný pro úplný rozvoj tohoto parametru. 
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Tabulka 4.5 prezentuje srovnání statistických charakteristik pro pohybovou aktivitu.  

Ze získaných výsledků nelze vyvodit žádné tvrzení dávající do souvislosti hodnoty 

pohybové aktivity a míru stresové zátěže. 

První část výsledků, resp. kapitolu 4.1 lze shrnout následovně. Na základě 

naměřených (60sekundových úseků) fyziologických parametrů (délka R-R intervalu, 

dechová frekvence, vlhkost pokožky, pohybová aktivita) z událostí vzlet, pád, let  

a přistání byla zkoumána závislost mezi fyziologickými parametry a subjektivní mírou 

stresové zátěže získanou vyhodnocením standardních dotazníků. Do hodnocení bylo 

zahrnuto 11 pilotů, sedm ŘLP a šest LTZ. Ke statistickému hodnocení byl použit 

Wilcoxonův test na 5% hladině významnosti, jímž bylo testováno, zda existují statisticky 

významné rozdíly mezi skupinami fyziologických parametrů ohodnocených stejnou 

mírou stresové zátěže, a také mezi skupinami fyziologických parametrů ohodnocených 

stejnou mírou stresové zátěže, ale z různých událostí. Na základě výsledných p-hodnot 

byly dokázány statisticky významné rozdíly mezi všemi testovanými skupinami. 

Hodnocení rozdílu skupin bylo dále provedeno pomocí boxplotů. Pro dané skupiny byly 

také určeny statistické charakteristiky medián, maximum, minimum, první a třetí kvartil. 

S rostoucí mírou stresové zátěže hodnoty mediánů délky R-R klesaly, v případě dechové 

frekvence se hodnoty mediánů zvyšovaly. Z hodnot mediánů vlhkosti pokožky  

a pohybové aktivity nelze jednoznačně určit jejich závislost na míře stresové zátěže. 

5.4 Výsledky hodnocení dat z umělých neuronových sítí 

Druhá část výsledků hodnocení dat prezentuje výstupy získané navrženými 

neuronovými sítěmi (viz kapitola 4.2). Nejprve bylo provedeno hodnocení míry stresové 

zátěže jednotlivce, ke kterému slouží první neuronová síť. Ta byla postupně aplikována 

na všechna naměřená data, resp. na všechny 60sekundové záznamy fyziologických 

parametrů (délka R-R intervalu, dechová frekvence, vlhkost pokožky, pohybová aktivita) 

pro dané fáze letu (vzlet, pád, let, přistání) od 28 subjektů měření. Opět se jednalo o data 

z první série měření. Již dříve bylo zmíněno, že s danou vzorkovací frekvencí bylo pro 

každou sekundu naměřeno deset hodnot fyziologických parametrů. Do první neuronové 

sítě však byl z deseti hodnot sekundového záznamu spočten medián tak, aby byl 

60sekundový úsek reprezentován 60 hodnotami, a nikoliv 600. Bylo tak učiněno ze tří 

důvodů. Zaprvé, po analýze naměřených dat bylo zjištěno, že se hodnoty v rámci jedné 

sekundy tak dynamicky nemění, resp. nezměnily se desetkrát za sekundu. Zadruhé,  

po konzultaci s praxí (Univerzita obrany v Brně) bylo vyhodnoceno, že není nutné 

sledovat míru stresové zátěže desetkrát za sekundu. Posledním důvodem byla rychlost 

zpracování dat. Vstupní data pro každý hodnocený 60sekundový záznam fyziologických 

parametrů pro danou událost tedy měla velikost 60 × 4. Pro všechna vstupní data bylo 

důležité dodržet pořadí fyziologických parametrů tak, aby bylo shodné s pořadím 

v trénovacím data setu. Výstupem první neuronové sítě byla matice 60 × 5 vyjadřující 

příslušnost k dané míře stresové zátěže dle Tabulky 3.1. Jelikož bylo celkem 
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vyhodnoceno 112 záznamů dat (28 subjektů, čtyři fáze letu), nebylo možné výsledky 

prezentovat v rámci kapitoly 4.2. Ze získaných 60 hodnot míry stresové zátěže pro každý 

ze 112 záznamů byla tedy spočtena střední hodnota, a to i z důvodu snadnější interpretace 

a porovnání výsledků. Spočtené střední hodnoty míry stresové zátěže jsou obsahem 

Tabulky 4.6. Z výsledků vyplývá, že při pádu byly míry stresové nejvyšší. Nelze však 

stanovit jednu hodnotu míry stresové zátěže typickou pro pád, neboť míry stresové zátěže 

byly nejvyšší při pádu v kontextu porovnání hodnot pro ostatní fáze letu u daného 

jednotlivce, celkově ale byly míry stresové zátěže u jednotlivců v rámci daného týmu 

poměrně rozlišné. Dále lze konstatovat, že pro dané jedince představovaly vzlet a přistání 

srovnatelnou stresovou zátěž. Pozoruhodným výsledkem jsou vysoké míry stresové 

zátěže pro většinu ŘLP. Zejména při pádu byly mnohdy vyšší než u pilotů. Také u LTZ 

lze pozorovat, že míry stresové zátěže byly nejvyšší při pádu, přestože se jich pád letadla 

nijak přímo netýkal. LTZ mají na starost technické zabezpečení pozemních prostor letiště, 

zejména runwayí, proto by je pád letadla v letovém prostoru neměl ovlivnit. To, že je pád 

letadla – z hlediska míry stresové zátěže – ovlivnil, může být vysvětleno tím, že při 

absolvování výcviku spolu všichni členi týmu komunikovali.  

Po získání výstupů z první neuronové sítě bylo provedeno hodnocení bezpečnosti 

týmu pomocí druhé neuronové sítě. Druhá neuronová síť byla postupně aplikována  

na hodnoty míry stresové zátěže čtyř členů týmu pro danou událost.  K tomu bylo použito 

všech 60 hodnot, nikoliv jen jejich střední hodnota. Vstupní data pro každou hodnocenou 

událost daného týmu pak tedy měla velikost 60 × 4. Opět bylo důležité dodržet stejné 

pořadí jako v trénovacím data setu. Jelikož bylo hodnoceno sedm týmů při čtyřech 

událostech, bylo celkem získáno 28 výstupů o velikosti 60 × 5. Výstupem neuronové byla 

matice 60 × 5 vyjadřující příslušnost k dané hodnotě bezpečnosti týmu. Stupnice 

hodnocení odpovídá Tabulce 3.5, tedy hodnota jedna znamená nejvyšší bezpečnost, 

naopak hodnota pět značí bezpečnost nejnižší. Opět z důvodu velkého rozsahu výsledků 

a pro jejich přehlednější zhodnocení jsou v rámci kapitoly 4.2 prezentovány střední 

hodnoty získaných hodnot bezpečností týmu, a to v Tabulce 4.7. Z výsledků je patrné,  

že se bezpečnost týmu pro všechny události pohybovala kolem hodnoty tři (průměrná).  

To však lze vyhodnotit jako vcelku očekáváný výsledek, pokud se vezmou v úvahu 

hodnoty míry stresové zátěže jednotlivců v Tabulce 4.6. Z této tabulky je totiž patrné,  

že míry stresové zátěže u jednotlivých členů týmů nabývaly takových hodnot,  

že se vlastně doplňovaly. To lze ilustrovat například na týmu číslo 1. U pilota 1 byly 

hodnoty vysoké (4,9; 5,0; 3,0; 5,0), u pilota 2 však zase nízké (1,0; 1,2; 1,0; 1,1). Na první 

pohled už je možné vidět, že tyto hodnoty se vzájemně vyruší zhruba na jejich průměr, 

tedy na hodnotu kolem 3. U zbylých dvou členů je situace obdobná. U ŘLP byly míry 

stresové zátěže vysoké (3,9; 5,0; 5,0; 5,0), u LTZ nižší (2,9; 3,2; 1,5; 2,4). Průměr těchto 

hodnot se pohybuje nad číslem 3. Tento jev lze v menší či větší míře pozorovat u všech 

týmů, proto nabývají výsledné hodnoty bezpečností týmu hodnoty okolo 3. Toto 

hodnocení samozřejmě není zcela korektní, avšak dobře slouží pro vysvětlení získaných 
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výsledků. Nakonec lze konstatovat, že na základě hodnocení dat neuronovými sítěmi byl 

při vzletu nejvíce bezpečný tým 4, při pádu tým 2 a 4 a při přistání tým 4. 

Dále bylo provedeno statistické hodnocení získaných výsledků. Nejprve bylo 

testováno, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi bezpečností týmů při událostech 

vzlet, pád, let a přistání. Testovány tedy byly čtyři výběry, přičemž každý výběr 

obsahoval hodnoty bezpečnosti všech sedmi týmů pro danou ze čtyř událostí. 

K vyhodnocení byl použit Kruskal-Wallisův test na 5% hladině významnosti. Výsledná 

p-hodnota vyšla menší než 0,05, tedy bylo dokázáno, že mezi testovanými výběry existují 

statisticky významné rozdíly. V rámci dalšího statistického hodnocení bylo zjišťováno, 

zda se od sebe liší hodnoty bezpečností mezi jednotlivými týmy. K tomuto testování byl 

použit nepárový Wilcoxonův test na 5% hladině významnosti.  Výsledné p-hodnoty jsou 

prezentovány v Tabulce 4.8. Z tabulky je patrné, že byly nalezeny čtyři statisticky 

významné rozdíly (p < 0,05) mezi bezpečnostmi týmů, konkrétně se bezpečnost týmu 

číslo 6 odlišuje od týmu 1, 2, 4 a 7. Z tabulky 4.7 vyplývá, že u týmu 6 byly hodnoty 

bezpečnosti pro všechny události nejvyšší, tedy byl nejméně bezpečný. 

Pro nezávislé ověření správného fungování neuronových sítí bylo provedeno 

srovnání získaných hodnot bezpečnosti týmu s expertními odhady z Univerzity obrany 

v Brně, jež jsou uvedeny v Tabulce 4.9. K porovnání byl použit Wilcoxonův test  

na 5% hladině významnosti, jehož výsledky jsou prezentovány v Tabulce 4.10. Testovány 

byly postupně dvojice výběrů, přičemž jeden výběr zahrnoval vždy všech sedm hodnot 

bezpečnosti týmů pro danou událost vyhodnocených neuronovými sítěmi a druhý výběr 

zahrnoval sedm hodnot bezpečnosti týmů pro danou událost vyhodnocených expertní 

komisí. Jelikož jsou získané p-hodnoty větší než 0,05, lze konstatovat, že nebyl dokázán 

statisticky významný rozdíl mezi hodnotami bezpečností týmů při jednotlivých 

událostech vzlet, pád, let, přistání získaných pomocí neuronových sítí a z expertních 

odhadů. Pro další ověření správného vyhodnocení daných sedmi týmů neuronovými 

sítěmi byla vyhodnocena data od 12 subjektů z druhé série měření, která nebyla 

předmětem žádného jiného hodnocení ani nebyla použita pro učení první neuronové sítě. 

Střední hodnoty výsledných bezpečností těchto třech týmů pro události vzlet, pád, let, 

přistání jsou uvedeny v Tabulce 4.11. V tabulce jsou dále vedle těchto hodnot 

v závorkách uvedeny hodnoty expertních odhadů bezpečnosti pro naměřená data  

od daných subjektů. Pomocí Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti bylo 

testováno, zda mezi uvedenými dvojicemi výběrů hodnot existují statisticky významné 

rozdíly. Získané výsledky jsou prezentovány v Tabulce 4.12. Z tabulky vyplývá, že nebyl 

dokázán statisticky významný rozdíl mezi testovanými dvojicemi výběrů, neboť  

p-hodnoty jsou větší než 0,05. Tím tedy bylo ověřeno, že neuronová síť i v případě jiných 

dat vykazuje správné výsledky, resp. výsledky, které odpovídají expertním posudkům.  
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Druhou část výsledků, resp. kapitolu 4.2 lze shrnout následovně. Z 60sekundových 

záznamů fyziologických parametrů (délka R-R intervalu, dechová frekvence, vlhkost 

pokožky, pohybová aktivita) pro události vzlet, pád, let, přistání od 28 subjektů byly 

spočteny mediány z každé sekundy záznamu. Každý ze 112 záznamů tedy obsahoval 

60 × 4 hodnot, které byly vyhodnoceny první neuronovou sítí. Tím bylo získáno 

odpovídajících 112 matic 60 × 5 vyjadřující míru stresové zátěže. V rámci této práce jsou 

výsledky prezentovány pomocí střední hodnoty. Bylo zjištěno, že míra stresové zátěže je 

nejvyšší při pádu. Obecně nejvyšší hodnoty se vyskytovaly u ŘLP. Výstupy z první 

neuronové sítě poté tvořily vstupy do druhé neuronové sítě, čímž bylo získáno 28 hodnot 

bezpečnosti sedmi týmů pro dané čtyři události. Získané hodnoty se nejčastěji 

pohybovaly okolo hodnoty 3. Byly dokázány čtyři statisticky významné rozdíly 

v hodnotách bezpečnosti mezi týmy. Pomocí porovnání získaných výsledků s expertními 

hodnotami a pomocí vyhodnocení dalších dosud nepoužitých dat od 12 subjektů bylo 

zjištěno, že neuronové sítě vykazují dobré výsledky. 

5.5 Výsledky hodnocení dat z fuzzy systémů 

Třetí část výsledků hodnocení dat prezentuje výstupy získané navrženými fuzzy 

systémy (viz kapitola 4.3). Nejprve bylo provedeno hodnocení kompetentnosti 

jednotlivce, k čemuž slouží první fuzzy systém. Vstupní data byla tvořena vždy třemi 

hodnotami, přičemž bylo nutné dodržet pořadí hodnot podle návrhu (viz Obr. 3.9). První 

hodnota odpovídala kvalifikaci, druhá hodnota zkušenosti a třetí míře stresové zátěže. 

Jelikož byl výběr měřených subjektů proveden tak, aby byli měření jedinci srovnatelní 

z hlediska kvalifikace a zkušenosti, byla pro všechna hodnocení zadána hodnota  

3 (průměrná) pro kvalifikaci a 4 (slabá) pro zkušenost. V případě míry stresové zátěže, 

tedy třetí vstupní hodnoty, bylo využito vlastní podstaty fuzzy logiky, proto byla míra 

stresové zátěže zadávána jako střední hodnota z 60 hodnot vyhodnocených neuronovou 

sítí. Pomocí fuzzy systému byla postupně vyhodnocena kompetentnost pro všech  

28 subjektů při daných událostech vzlet, pád, let, přistání, tedy celkem bylo získáno  

112 hodnot, které jsou prezentovány v Tabulce 4.13. Stupnice hodnocení odpovídá 

Tabulce 3.8. Z výsledků je patrné, že se hodnoty kompetentnosti pro všechny události 

pohybují v rozmezí od 3 (průměrná) do 4 (slabá). Podobnost hodnot kompetentností pro 

subjekty hodnocení lze vysvětlit tím, že dva ze tří vstupních parametrů byly pro všechny 

stejné. Na základě výsledků v tabulce nelze tvrdit, že by kompetentnost jednotlivců byla 

nejnižší při pádu, jako tomu bylo v případě hodnot míry stresové zátěže získaných z první 

neuronové sítě (viz Tabulka 4.6). To je však dáno vlivem zohledněné kvalifikace  

a zkušenosti a rovněž nastavenými rozhodovacími pravidly.  

Po získání výstupů z prvního fuzzy systému bylo provedeno hodnocení bezpečnosti 

týmu pomocí druhého fuzzy systému. Vstupní data byla tvořena vždy čtyřmi hodnotami 

kompetentnosti pro pilota 1, pilota 1, ŘLP a LTZ získaných použitím prvního fuzzy 

systému. Opět bylo důležité dodržet pořadí vstupních hodnot podle návrhu  
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(viz Obr. 3.10). Celkem bylo získáno 28 hodnot bezpečnosti sedmi týmů pro události 

vzlet, pád, let a přistání. Výsledky jsou prezentovány v Tabulce 4.14. Stupnice hodnocení 

odpovídá Tabulce 3.5. Z výsledků lze vyvodit, že hodnoty bezpečnosti se pro daný tým 

při pádu zvýšily, tedy že bezpečnost týmu byla nižší než při ostatních fázích letu. Celkově 

se hodnoty pohybovaly nejčastěji v rozmezí 2,5 až 3. To tedy znamená,  

že na základě vyhodnocených kompetentností, které byly v průměru horší než 3 (měly 

vyšší hodnoty), byla získána bezpečnost týmu naopak lepší než 3. Tento na první pohled 

paradoxní výsledek je ovšem dán nastavenými rozhodovacími pravidly, resp. tím, 

že na výslednou bezpečnost týmu měla hodnota kompetentnosti jinou míru vlivu podle 

toho, o jakou pozici se jednalo. Nakonec lze konstatovat, že na základě hodnocení dat 

fuzzy systémy byl při vzletu nejvíce bezpečný tým 5 a 6, při pádu tým 6 a při přistání tým 

5 a 6. 

Dále bylo provedeno statistické hodnocení získaných výsledků obdobně jako 

v případě neuronových sítí.  Nejprve bylo pomocí Kruskal-Wallisova testu na 5% hladině 

významnosti testováno, zda existuje statisticky významný rozdíl mezi hodnotami 

bezpečností týmů při událostech vzlet, pád, let a přistání. Výsledná p-hodnota vyšla 0,13, 

tedy větší než 0,05, což znamená, že na 5% hladině významnosti nebyl dokázán rozdíl 

mezi hodnotami bezpečnosti týmu pro dané události. Poté byl použit nepárový 

Wilcoxonův test na 5% hladině významnosti pro ověření toho, zda se statisticky 

významně liší bezpečnosti týmů (testovaná skupina vždy zahrnovala čtyři  

hodnoty – jednu pro každou událost) mezi sebou. Výsledky testování jsou uvedeny 

v Tabulce 4.15. Ve třech případech vyšla p-hodnota menší než 0,05. Konkrétně se tým  

číslo 6 odlišoval od týmu 1, 3 a 4. 

Pro nezávislé ověření správného fungování fuzzy systémů sítí bylo opět provedeno 

srovnání získaných hodnot bezpečnosti týmu s expertními odhady z Univerzity obrany 

v Brně, jež jsou uvedeny v Tabulce 4.17. K porovnání byl použit Wilcoxonův test  

na 5% hladině významnosti. Výsledné p-hodnoty jsou prezentovány v Tabulce 4.18. 

Testovány byly postupně dvojice výběrů, přičemž jeden výběr zahrnoval vždy všech 

sedm hodnot bezpečnosti týmů pro danou událost vyhodnocených fuzzy systémy  

a druhý výběr zahrnoval sedm hodnot bezpečnosti týmů pro danou událost 

vyhodnocených expertní komisí. Z výsledků vyplývá, že nebyl dokázán statisticky 

významný rozdíl mezi hodnotami bezpečnosti týmů z fuzzy systémů a z expertních 

posudků, neboť všechny p-hodnoty jsou vyšší než 0,05. Lze tedy konstatovat, že navržené 

systémy vykazují dobré výsledky, resp. výsledky shodné s expertními odhady.  

Třetí část výsledků, resp. kapitolu 4.3 lze shrnout následovně. Prvním fuzzy 

systémem byla vyhodnocena kompetentnost 28 subjektů pro události vzlet, pád, let  

a přistání. Vstupními parametry byly: kvalifikace ohodnocena stupněm 3, zkušenost 

ohodnocena stupněm 4 a střední hodnota míry stresové zátěže získaná na základě výstupů 

první neuronové sítě. Celkem bylo získáno 112 hodnot kompetentností jednotlivců. 

Hodnoty si byly podobné a pohybovaly se v rozmezí od 3 do 4. Na základě hodnot 
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kompetentností pro pilota 1, pilota 2, ŘLP a LTZ byla druhým fuzzy systémem 

vyhodnocena bezpečnost týmu při daných událostech. Hodnoty se většinou pohybovaly 

v rozmezí od 2,5 do 3. Byly dokázány tři statisticky významné rozdíly v hodnotách 

bezpečnosti mezi týmy. Pomocí porovnání získaných výsledků s expertními hodnotami 

bylo zjištěno, že fuzzy systémy vykazují dobré výsledky. 

5.6 Závěr kapitoly 

Pro závěrečné porovnání získaných hodnot bezpečnosti týmů z neuronových sítí  

a z fuzzy systému slouží Tabulka 6.1 shrnující výsledky dosažené oběma metodami. 

K vizuálnímu porovnání byl vytvořen boxplot (viz Příloha F). Z tabulky vyplývá,  

že hodnoty bezpečnosti týmů pro jednotlivé události byly danými metodami určeny 

podobně. V případě neuronových sítí se hodnoty pohybovaly okolo 3, v případě fuzzy 

systémů nejčastěji v rozmezí 2,5 až 3. Obecně tedy dosahovaly o něco nižších hodnot 

(tedy větší bezpečnosti) výstupy z fuzzy systémů.  

Do hodnocení pomocí fuzzy systémů byly oproti neuronovým sítím zahrnuty další 

dva parametry – kvalifikace a zkušenost. Jelikož však byly do experimentu vybráni 

jedinci se stejnou kvalifikací a zkušeností, jejichž naměřená data byla podkladem pro 

učení neuronové sítě, lze předpokládat, že potom i neuronová síť tyto parametry 

v podstatě respektovala.  

Na základě hodnot v Tabulce 6.1 a boxplotu by bylo možné tvrdit, že neuronové sítě 

a fuzzy systémy poskytují rovnocenné výsledky. Aby toto tvrzení však bylo relevantní, 

bylo provedeno statistické porovnání výsledků pomocí Wilcoxonova testu na 5% hladině 

významnosti. Získané p-hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 6.2. Pro všechny čtyři události 

byly p-hodnoty větší 0,05, tedy nebyl dokázán statisticky významný rozdíl mezi 

hodnotami bezpečnosti týmů z neuronových sítí a z fuzzy systémů. Závěrem je, že byla 

dokázána rovnocennost výsledků z neuronových sítí a z fuzzy systémů. 

Tabulka 6.1: Srovnání dosažených výsledků bezpečnosti týmu pro dané události pomocí 

neuronových sítí (NS) a fuzzy systémů (FS). 

       Vzlet      Pád       Let        Přistání 

Tým NS       FS NS       FS NS       FS NS       FS 

1 2,8 2,8 3,2 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 

2 2,9 2,9 3,0 3,2 2,9 2,7 3,1 2,9 

3 3,3 2,9 3,4 3,0 2,7 2,8 3,0 2,9 

4 2,2 3,1 3,0 3,4 2,1 2,8 2,2 3,1 

5 3,0 2,7 3,3 2,9 2,2 2,7 3,0 2,7 

6 3,3 2,7 3,7 2,6 3,3 2,6 3,3 2,7 

7 3,1 2,9 3,2 3,0 3,0 2,8 3,0 2,8 
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Tabulka 6.2: Výsledky statistického porovnání výstupů z neuronové sítě a z fuzzy systémů 

pomocí Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti. 

Vzlet Pád Let Přistání 

0,26 0,09 0,71 0,10 

 

Limitací navržených metod je skutečnost, že první neuronová síť nebyla naučená  

na míru stresové zátěže 4. Tento nedostatek byl způsoben tím, že sestavení trénovacího 

data setu bylo závislé na výsledcích vyhodnocení standardních dotazníků, ve kterém  

se ohodnocení stupněm 4 nevyskytovalo v žádném případě.  

Jelikož bylo zjištěno, že míra stresové zátěže jednotlivců nabývá v rámci celé týmové 

struktury velmi rozdílných hodnot, nelze považovat bezpečnost týmu za konstantní. 

Z tohoto důvodu je pro praxi doporučeno tento parametr sledovat. 
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6  Závěr 

Pro hodnocení zatížení a bezpečné struktury týmu v protivzdušné obraně byly 

navrženy dvě umělé neuronové sítě a dva fuzzy systémy. Metody předpokládaly jako 

vstupní hodnoty fyziologické parametry, konečným výstupem byla hodnota bezpečnosti 

týmu. Obě metody navíc umožňovaly vyhodnotit stav jednotlivce v rámci týmové 

struktury. Navržené neuronové sítě a fuzzy systémy byly implementovány v prostředí 

Matlab a aplikovány na data získaná měřením 28 subjektů, resp. sedmi čtyřčlenných 

týmů.   

Měření probíhalo na Univerzitě obrany v Brně během výcviku v simulačním 

prostředí letového provozu. Současně se měřil vždy čtyřčlenný tým na pozicích pilot 1, 

pilot 2, řídící letového provozu a letecké technické zabezpečení. K měření fyziologických 

parametrů byl použit biotelemetrický systém FlexiGuard. Celkem bylo získáno  

56 záznamů dat od 28 subjektů, neboť každý jedinec byl měřen dvakrát. Pro hodnocení 

navrženými metodami byly vybrány naměřené hodnoty délky R-R intervalu, dechové 

frekvence, vlhkosti pokožky a pohybové aktivity. Tyto fyziologické parametry byly 

sledovány pro čtyři fáze letu: vzlet, pád, let a přistání, které byly rozlišeny pro všechna 

hodnocení, ať už v rámci jednotlivců nebo týmů.  

Součástí měření bylo vyplňování standardních dotazníků, na jejichž základě byla 

vyhodnocena míra subjektivní stresové zátěže pro sledované fáze letu. Zpracování 

standardních dotazníků bylo provedeno paní doktorkou Mgr. et Mgr. Ivetou Fajnerovou, 

Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví. Na základě získaných hodnot byla vyšetřena 

závislost mezi fyziologickými parametry a subjektivní mírou stresové zátěže. Bylo 

zjištěno, že s rostoucí mírou stresové zátěže se zkracuje délka R-R intervalu a roste 

dechová frekvence. Pro hodnoty vlhkosti pokožky a pohybové aktivity nebyla vyvozena 

jednoznačná souvislost s mírou stresové zátěže.  

První ze dvou navržených neuronových sítí sloužila k určení míry stresové zátěže 

jednotlivce na základě čtyř naměřených fyziologických parametrů. S uvážením rozlišení 

čtyř fází letu bylo získáno 112 hodnot, přičemž nejvyšší míry stresové zátěže  

se vyskytovaly při pádu. Pomocí druhé neuronové sítě byla vyhodnocena bezpečnost 

týmu při sledovaných událostech, a to s využitím určených hodnot míry stresové zátěže 

pro jednotlivé členy týmů. Celkem bylo určeno 28 hodnot bezpečnosti týmů, které  

se shodně pohybovaly okolo hodnoty 3, což dle zvolené stupnice představuje bezpečnost 

průměrnou.  

Míry stresové zátěže určené první neuronovou sítí byly jedním ze tří vstupních 

parametrů fuzzy systému vyhodnocujícího kompetentnost jednotlivce. Zbylými dvěma 

parametry byly kvalifikace a zkušenost. Prvním fuzzy systémem bylo získáno 112 hodnot 

pro dané fáze letu, jež se nejčastěji pohybovaly v rozmezí od 3 (průměrná) do 4 (slabá). 
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Druhý fuzzy systém vyhodnotil 28 hodnot bezpečnosti týmů, které typicky nabývaly 

hodnot od 2,5 (dobrá/průměrná) do 3 (průměrná).  

Po porovnání hodnot bezpečnosti týmů získaných z neuronových sítí a z fuzzy 

systémů pomocí Wilcoxonova testu na 5% hladině významnosti bylo zjištěno, že obě 

metody poskytují rovnocenné výsledky.  
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Příloha A: Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

 

Hodnocení fyziologických dat obsluhy systémů PVO 
  

Měření probíhá za účelem výzkumu “Hodnocení fyziologických dat obsluhy systémů 

PVO“. 

 

Cílem tohoto výzkumu je vývoj systému a metod pro měření a kvantitativního hodnocení 

fyziologických data obsluh systémů protivzdušné obrany, jakými jsou piloti, řídící 

letového provozu a technici pozemního zabezpečení. V rámci výzkumu probíhá měření 

zdravých subjektů a stanovení norem a pilotních výsledků měřených fyziologických dat 

(tělesná teplota, tepová frekvence, pohybová aktivita, intenzita pocení) s předpokladem 

vědecké presentace. Účast osob ve výzkumu je dobrovolná a nehonorovaná. Měření 

probíhá neinvazivně, bez medikace, jakéhokoliv vlivu na subjekt a bez jakýchkoliv 

důsledků na zdraví subjektu. Výzkum probíhá bez jakékoliv odpovědnosti měřených 

osob. Výzkumu se účastní do 50 zdravých osob. 

 

V rámci měření subjekt vykonává standardní výcvik na výcvikovém simulátoru – 

trenažéru systému PVO pod dozerem lektora. Komerční systém FlexiGuard pro 

monitorování fyziologických dat je připevněn na hrudníku měřeného subjektu elastickým 

snímatelným pásem se suchým zipem. Systém FlexiGuard ani metodika měření nemá 

žádný vliv na subjekt po ukončení měření. Subjekt může na svou žádost přerušit měření 

a ukončit měření své osoby bez jakýchkoliv pozdějších důsledků.    

 

Pro účely práce jsou zjišťovány pouze údaje: věk, výška těla a tělesná hmotnost, jiné 

osobní údaje nejsou zjišťovány. Naměřená data budou ihned po jejich pořízení 

anonymizována. Anonymizované záznamy budou uchovány jako důvěrné, v míře 

zaručené právními předpisy, a veřejně znepřístupněny. Všechny veřejně přístupné 

výstupy z výzkumu a jeho analýzy budou citovány anonymně a bude s nimi nakládáno 

bez vazby na Vaši osobu. 

 

Souhlasím účastí na měření pro účely výše popsaného výzkumného projektu. 

 

 

 

V ....................................... 

Dne ................................... 

 

Podpis účastníka:       

 

Pracoviště výzkumníka:  FBMI ČVUT v Praze 

Podpis výzkumníka:  doc. Ing. Patrik Kutílek, Ph.D. 

Bc. Barbora Adamová 

Bc. Veronika Kotolová 

Bc. Michaela Hourová 

Bc. Pavel Král 
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Příloha B: Souhlas etické komise FBMI 
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Příloha C: Rozhodovací pravidla pro druhou 
neuronovou síť 

1. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 velmi dobrá, pak bezpečnost týmu je velmi 

dobrá 0,9; dobrá 0,1. 

2. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 dobrá, pak bezpečnost týmu je dobrá 0,9; 

velmi dobrá 0,05; průměrná 0,05. 

3. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 průměrná, pak bezpečnost týmu průměrná 

0,9; dobrá 0,05; slabá 0,05. 

4. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 slabá, pak bezpečnost týmu je slabá 0,9; 

velmi slabá 0,05; průměrná 0,05; 

5. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 velmi slabá, pak bezpečnost týmu je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,1. 

6. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 velmi dobrá, pak bezpečnost týmu je velmi 

dobrá 0,9; dobrá 0,1. 

7. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 dobrá, pak bezpečnost týmu je dobrá 0,9; 

velmi dobrá 0,05; průměrná 0,05. 

8. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 průměrná, pak bezpečnost týmu průměrná 

0,9; dobrá 0,05; slabá 0,05. 

9. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 slabá, pak bezpečnost týmu je slabá 0,9; 

velmi slabá 0,05; průměrná 0,05; 

10. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 velmi slabá, pak bezpečnost týmu je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,2. 

11. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP velmi dobrá, pak bezpečnost týmu je velmi 

dobrá 0,7; dobrá 0,2; průměrná 0,1. 

12. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP dobrá, pak bezpečnost týmu je dobrá 0,7; 

velmi dobrá 0,15; slabá 0,15. 

13. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP průměrná, pak bezpečnost týmu je průměrná 

0,7; dobrá 0,15; slabá 0,15. 

14. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP slabá, pak bezpečnost týmu je slabá 0,7; 

průměrná 0,15; velmi slabá 0,15. 

15. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP velmi slabá, pak bezpečnost týmu je velmi 

slabá 0,7; slabá 0,2; průměrná 0,1. 

16. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ velmi dobrá, pak bezpečnost týmu je velmi 

dobrá 0,5; dobrá 0,3; průměrná 0,2. 

17. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ dobrá, pak bezpečnost týmu je dobrá 0,5; 

velmi dobrá 0,3; průměrná 0,2. 

18. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ průměrná, pak bezpečnost týmu je průměrná 

0,5; dobrá 0,3; slabá 0,2. 

19. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ slabá, pak bezpečnost týmu je slabá 0,5; 

průměrná 0,3; velmi slabá 0,2. 

20. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ velmi slabá, pak bezpečnost týmu je velmi 

slabá 0,5; slabá 0,3; průměrná 0,2. 
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Příloha D: Rozhodovací pravidla pro fuzzy 
systémy 

úroveň 2 → úroveň 1 

1. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 velmi dobrá, pak kompetentnost pilota 1 

je velmi dobrá 0,8; dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

2. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 dobrá, pak kompetentnost pilota 1 je dobrá 

0,8; průměrná 0,1; slabá 0,1.  

3. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 průměrná, pak kompetentnost pilota 1 je 

průměrná 0,8; dobrá 0,1; slabá 0,1. 

4. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 slabá, pak kompetentnost pilota 1 je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,1. 

5. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 1 velmi slabá, pak kompetentnost pilota 1 je 

velmi slabá 0,9; slabá 0,1. 

6. Jestliže je zkušenost pilota 1 velmi dobrá, pak kompetentnost pilota 1 je velmi 

dobrá 0,9; dobrá 0,1. 

7. Jestliže je zkušenost pilota 1 dobrá, pak kompetentnost pilota 1 je dobrá 0,8; velmi 

dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

8. Jestliže je zkušenost pilota 1 průměrná, pak kompetentnost pilota 1 je průměrná 

0,9; dobrá 0,05; slabá 0,05. 

9. Jestliže je zkušenost pilota 1 slabá, pak kompetentnost pilota 1 je slabá 0,9; 

průměrná 0,05; velmi slabá 0,05. 

10. Jestliže je zkušenost pilota 1 velmi slabá, pak kompetentnost pilota 1 je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,1.  

11. Jestliže je kvalifikace pilota 1 velmi dobrá, pak kompetentnost pilota 1 je velmi 

dobrá 0,9; dobrá 0,1. 

12. Jestliže je kvalifikace pilota 1 dobrá, pak kompetentnost pilota 1 je dobrá 0,8; 

velmi dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

13. Jestliže je kvalifikace pilota 1 průměrná, pak kompetentnost pilota 1 je půměrná 

0,8; dobrá 0,1;  slabá 0,1. 

14. Jestliže je kvalifikace pilota 1 slabá, pak kompetentnost pilota 1 je slabá 0,9; 

průměrná 0,05; velmi slabá 0,05. 

15. Jestliže je kvalifikace pilota 1 velmi slabá, pak kompetentnost pilota 1 je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,1. 

16. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 velmi dobrá, pak kompetentnost pilota 2 

je velmi dobrá 0,8; dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

17. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 dobrá, pak kompetentnost pilota 2 je dobrá 

0,8; průměrná 0,1; slabá 0,1.  
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18. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 průměrná, pak kompetentnost pilota 2 je 

průměrná 0,8; dobrá 0,1; slabá 0,1. 

19. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 slabá, pak kompetentnost pilota 2 je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,1. 

20. Jestliže je míra stresové zátěže pilota 2 velmi slabá, pak kompetentnost pilota 2 je 

velmi slabá 0,9; slabá 0,1. 

21. Jestliže je zkušenost pilota 2 velmi dobrá, pak kompetentnost pilota 2 je velmi 

dobrá 0,9; dobrá 0,1. 

22. Jestliže je zkušenost pilota 2 dobrá, pak kompetentnost pilota 2 je dobrá 0,8; velmi 

dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

23. Jestliže je zkušenost pilota 2 průměrná, pak kompetentnost pilota 2 je průměrná 

0,9; dobrá 0,05; slabá 0,05. 

24. Jestliže je zkušenost pilota 2 slabá, pak kompetentnost pilota 2 je slabá 0,9; 

průměrná 0,05; velmi slabá 0,05. 

25. Jestliže je zkušenost pilota 2 velmi slabá, pak kompetentnost pilota 2 je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,1.  

26. Jestliže je kvalifikace pilota 2 velmi dobrá, pak kompetentnost pilota 2 je velmi 

dobrá 0,9; dobrá 0,1. 

27. Jestliže je kvalifikace pilota 2 dobrá, pak kompetentnost pilota 2 je dobrá 0,8; 

velmi dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

28. Jestliže je kvalifikace pilota 2 průměrná, pak kompetentnost pilota 2 je půměrná 

0,8; dobrá 0,1;  slabá 0,1. 

29. Jestliže je kvalifikace pilota 2 slabá, pak kompetentnost pilota 2 je slabá 0,9; 

průměrná 0,05; velmi slabá 0,05. 

30. Jestliže je kvalifikace pilota 2 velmi slabá, pak kompetentnost pilota 2 je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,1. 

31. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP velmi dobrá, pak kompetentnost ŘLP je velmi 

dobrá 0,8; dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

32. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP dobrá, pak kompetentnost ŘLP je dobrá 0,8; 

průměrná 0,1; slabá 0,1.  

33. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP průměrná, pak kompetentnost ŘLP je 

průměrná 0,8; dobrá 0,1; slabá 0,1. 

34. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP slabá, pak kompetentnost ŘLP je velmi slabá 

0,9; slabá 0,1. 

35. Jestliže je míra stresové zátěže ŘLP velmi slabá, pak kompetentnost ŘLP je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,1. 

36. Jestliže je zkušenost ŘLP velmi dobrá, pak kompetentnost ŘLP je velmi dobrá 

0,9; dobrá 0,1. 

37. Jestliže je zkušenost ŘLP dobrá, pak kompetentnost ŘLP je dobrá 0,8; velmi 

dobrá 0,1; průměrná 0,1. 
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38. Jestliže je zkušenost ŘLP průměrná, pak kompetentnost ŘLP je průměrná 0,9; 

dobrá 0,05; slabá 0,05. 

39. Jestliže je zkušenost ŘLP slabá, pak kompetentnost ŘLP je slabá 0,9; průměrná 

0,05; velmi slabá 0,05. 

40. Jestliže je zkušenost ŘLP velmi slabá, pak kompetentnost ŘLP je velmi slabá 0,9; 

slabá 0,1.  

41. Jestliže je kvalifikace ŘLP velmi dobrá, pak kompetentnost ŘLP je velmi dobrá 

0,9; dobrá 0,1. 

42. Jestliže je kvalifikace ŘLP dobrá, pak kompetentnost ŘLP je dobrá 0,8; velmi 

dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

43. Jestliže je kvalifikace ŘLP průměrná, pak kompetentnost ŘLP je půměrná 0,8; 

dobrá 0,1;  slabá 0,1. 

44. Jestliže je kvalifikace ŘLP slabá, pak kompetentnost ŘLP je slabá 0,9; průměrná 

0,05; velmi slabá 0,05. 

45. Jestliže je kvalifikace ŘLP velmi slabá, pak kompetentnost ŘLP je velmi slabá 

0,9; slabá 0,1. 

46. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ velmi dobrá, pak kompetentnost LTZ je velmi 

dobrá 0,8; dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

47. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ dobrá, pak kompetentnost LTZ je dobrá 0,8; 

průměrná 0,1; slabá 0,1.  

48. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ průměrná, pak kompetentnost LTZ je 

průměrná 0,8; dobrá 0,1; slabá 0,1. 

49. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ slabá, pak kompetentnost LTZ je velmi slabá 

0,9; slabá 0,1. 

50. Jestliže je míra stresové zátěže LTZ velmi slabá, pak kompetentnost LTZ je velmi 

slabá 0,9; slabá 0,1. 

51. Jestliže je zkušenost LTZ velmi dobrá, pak kompetentnost LTZ je velmi dobrá 

0,9; dobrá 0,1. 

52. Jestliže je zkušenost LTZ dobrá, pak kompetentnost LTZ je dobrá 0,8; velmi 

dobrá 0,1; průměrná 0,1. 

53. Jestliže je zkušenost LTZ průměrná, pak kompetentnost LTZ je průměrná 0,9; 

dobrá 0,05; slabá 0,05. 

54. Jestliže je zkušenost LTZ slabá, pak kompetentnost LTZ je slabá 0,9; průměrná 

0,05; velmi slabá 0,05. 

55. Jestliže je zkušenost LTZ velmi slabá, pak kompetentnost LTZ je velmi slabá 0,9; 

slabá 0,1.  

56. Jestliže je kvalifikace LTZ velmi dobrá, pak kompetentnost LTZ je velmi dobrá 

0,9; dobrá 0,1. 

57. Jestliže je kvalifikace LTZ dobrá, pak kompetentnost LTZ je dobrá 0,8; velmi 

dobrá 0,1; průměrná 0,1. 
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58. Jestliže je kvalifikace LTZ průměrná, pak kompetentnost LTZ je průměrná 0,8; 

dobrá 0,1; slabá 0,1. 

59. Jestliže je kvalifikace LTZ slabá, pak kompetentnost LTZ je slabá 0,9; průměrná 

0,05; velmi slabá 0,05. 

60. Jestliže je kvalifikace LTZ velmi slabá, pak kompetentnost LTZ je velmi slabá 

0,9; slabá 0,1. 

úroveň 1 → cíl 

1. Jestliže je kompetentnost pilota 1 velmi dobrá, pak bezpečnost týmu je velmi 

dobrá 0,9; dobrá 0,1. 

2. Jestliže je kompetentnost pilota 1 dobrá, pak bezpečnost týmu je dobrá 0,9; velmi 

dobrá 0,05; průměrná 0,05. 

3. Jestliže je kompetentnost pilota 1 průměrná, pak bezpečnost týmu je průměrná 

0,9; dobrá 0,05; slabá 0,05. 

4. Jestliže je kompetentnost pilota 1 slabá, pak bezpečnost týmu je slabá 0,9; velmi 

slabá 0,05; průměrná 0,05; 

5. Jestliže je kompetentnost pilota 1 velmi slabá, pak bezpečnost týmu je velmi slabá 

0,9; slabá 0,1. 

6. Jestliže je kompetentnost pilota 2 velmi dobrá, pak bezpečnost týmu je velmi 

dobrá 0,9; dobrá 0,1. 

7. Jestliže je kompetentnost pilota 2 dobrá, pak bezpečnost týmu je dobrá 0,9; velmi 

dobrá 0,05; průměrná 0,05. 

8. Jestliže je kompetentnost pilota 2 průměrná, pak bezpečnost týmu je průměrná 

0,9; dobrá 0,05; slabá 0,05. 

9. Jestliže je kompetentnost pilota 2 slabá, pak bezpečnost týmu je slabá 0,9; velmi 

slabá 0,05; průměrná 0,05; 

10. Jestliže je kompetentnost pilota 2 velmi slabá, pak bezpečnost týmu je velmi slabá 

0,9; slabá 0,1. 

11. Jestliže je kompetentnost ŘLP velmi dobrá, pak bezpečnost týmu je velmi dobrá 

0,7; dobrá 0,2; průměrná 0,1. 

12. Jestliže je kompetentnost ŘLP dobrá, pak bezpečnost týmu je dobrá 0,7; velmi 

dobrá 0,15; slabá 0,15. 

13. Jestliže je kompetentnost ŘLP průměrná, pak bezpečnost týmu je průměrná 0,7; 

dobrá 0,15; slabá 0,15. 

14. Jestliže je kompetentnost ŘLP slabá, pak bezpečnost týmu je slabá 0,7; průměrná 

0,15; velmi slabá 0,15. 

15. Jestliže je kompetentnost ŘLP velmi slabá, pak bezpečnost týmu je velmi slabá 

0,7; slabá 0,2; dobrá 0,1. 

16. Jestliže je kompetentnost LTZ velmi dobrá, pak bezpečnost týmu je velmi dobrá 

0,5; dobrá 0,3; průměrná 0,2. 
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17. Jestliže je kompetentnost LTZ dobrá, pak bezpečnost týmu je dobrá 0,5; velmi 

dobrá 0,3; průměrná 0,2. 

18. Jestliže je kompetentnost LTZ průměrná, pak bezpečnost týmu je průměrná 0,5; 

dobrá 0,3; slabá 0,2. 

19. Jestliže je kompetentnost LTZ slabá, pak bezpečnost týmu je slabá 0,5; průměrná 

0,3; velmi slabá 0,2. 

20. Jestliže je kompetentnost LTZ velmi slabá, pak bezpečnost týmu je velmi slabá 

0,5; slabá 0,5. 
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Příloha E: Statistické vyhodnocení k boxplotům 

Piloti 
1 1 1 2 2 5 

vzlet přistání let vzlet přistání pád 

1 vzlet x < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* 

1 přistání < 0,01* x < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* 

1 let < 0,01* < 0,01* x < 0,01* < 0,01* < 0,01* 

2 vzlet < 0,01* < 0,01* < 0,01* x < 0,01* < 0,01* 

2 přistání < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* x < 0,01* 

5 pád < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* x 

*- statisticky významný rozdíl (p < 0,05) 

ŘLP 
1 1 1 2 2 3 

vzlet přistání let vzlet přistání pád 

1 vzlet x < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* 

1 přistání < 0,01* x < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* 

1 let < 0,01* < 0,01* x < 0,01* < 0,01* < 0,01* 

2 vzlet < 0,01* < 0,01* < 0,01* x < 0,01* < 0,01* 

2 přistání < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* x < 0,01* 

3 pád < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* x 

*- statisticky významný rozdíl (p < 0,05) 

LTZ 
1 1 1 1 2 2 

vzlet přistání let pád vzlet přistání 

1 vzlet x < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* 

1 přistání < 0,01* x < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* 

1 let < 0,01* < 0,01* x < 0,01* < 0,01* < 0,01* 

1 pád < 0,01* < 0,01* < 0,01* x < 0,01* < 0,01* 

2 vzlet < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* x < 0,01* 

2 přistání < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* x 

*- statisticky významný rozdíl (p < 0,05) 
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Příloha F: Boxplot porovnávající výsledky 
z neuronových sítí a z fuzzy systémů 
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Příloha G: Obsah přiloženého CD 

Abstrakt česky 

Abstrakt anglicky 

Klíčová slova (česky i anglicky) 

Zadání diplomové práce 

Kompletní diplomová práce 

Seznam přiložených složek a souborů: 

Neuronová síť 1 

Neural_Network_1.m – neuronová síť 1 implementovaná v prostředí Matlab. 

input1.xlsx – vstupní matice trénovacího data setu. 

target1.xlsx – cílová matice trénovacího data setu. 

trénovací_data_set_1.xlsx – kompletní trénovací data set včetně popisu.  

Výsledky hodnocení – kompletní výsledky vyhodnocené míry stresové zátěže pro 

jednotlivce včetně vybraných naměřených dat. 

Neuronová síť 2 

Neural_Network_2.m – neuronová síť 2 implementovaná do prostředí Matlab. 

input2.xlsx – vstupní matice trénovacího data setu. 

target2.xlsx – cílová matice trénovacího data setu. 

trénovací_data_set_2.xlsx – kompletní trénovací data set včetně popisu.  

Výsledky hodnocení – kompletní výsledky vyhodnocených hodnot bezpečnosti 

týmu. 

FIS_train_2.fis – fuzzy systém vyhodnocující bezpečnost týmu pro účely 

sestavení trénovacího data setu pro druhou neuronovou síť. 

kompetentnost.fis – fuzzy systém vyhodnocující kompetentnost jednotlivce 

implementovaný v prostředí Matlab. 

bezpecnost.fis – fuzzy systém vyhodnocující bezpečnost týmu implementovaný v 

prostředí Matlab. 

Boxploty_4.1 – obrázky krabicových grafů pro hodnocené fyziologické parametry.  

Wilcoxonův_test_4.1 – kompletní výsledky Wilcoxonova testu pro testování existence 

statisticky významných rozdílů mezi skupinami fyziologických parametrů ohodnocených 

stejnou mírou stresové zátěže včetně rozlišených fází letu. 


