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check listů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2013, Diplomová práca. 
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 Diplomová práca sa zaoberá automatizáciou vyhodnocovania check listov použitím 

expertného systému. Prvá kapitola je zameraná na analýzu rizík a prehľad jej metód. Druhá 

kapitola je venovaná konkrétne check listom, ich využitiu, tvorbe, vyhodnocovaniu 

a automatizácií. Tretia a štvrtá kapitola sa venujú expertným systémom a možnostiam 

reprezentácie znalostí využitím ontológie a UML jazyka. V piatej kapitole je na základe 

konkrétneho check listu navrhnutá ontológia, ktorá je využitá v báze faktov expertného 

systému. Je v nej tiež popísaný aj spôsob vyhodnocovania check listov expertným 

systémom, ktorý je výsledkom práce. 

 

 

ANOTATION 

VASIĽOVÁ, Mária.: Development of an Expert System for Evaluating the Risk Analysis 

Using Checklists. Ostrava: VSB – Technical Univerzity of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2013, Thesis. 

Key words: checklist, expert system, risk analysis 

This thesis deals with the automation of evaluating of checklists using expert system. The 

first chapter is focused on risk analysis and overview of its methods. The second chapter is 

devoted concretely to checklists, their usage, creation, evaluation and automation. The 

third and the fourth chapters deal with expert systems and possibilities of knowledge 

representation using ontology and UML language. In the fifth chapter ontology is created 

on the basis of concrete checklist, which is subsequently used in the knowledge base of 

expert system. Here is also described process of evaluating of checklists using expert 

system, which is the result of the thesis. 
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Úvod 

 

Check listy patria medzi najjednoduchšie, najrýchlejšie a najpoužívanejšie metódy 

hodnotenia rizík. Slúžia najmä na získavanie informácií o súčasnom stave bezpečnosti 

rôznych druhov objektov, prevádzok a zariadení. Predstavujú súbor otázok, na ktoré sa 

zvyčajne odpovedá áno alebo nie.  

Samotné ich použitie je teda relatívne nekomplikované, preto sa najčastejšie 

prevádza ručne, s použitím check listu v tlačenej forme. Tento postup však má určité 

nevýhody. Pri obsiahlejších check listoch môže ľahko dôjsť k vynechaniu nejakej otázky 

alebo zameneniu odpovedí.  

Problematické je aj ich vyhodnocovanie. Bežne používaný spôsob ich vyhodnotenia 

spočíva v spočítaní kladných odpovedí a vyjadrení ich percentuálneho zastúpenia 

vzhľadom k celkovému počtu otázok. Je očividné, že ručné počítanie odpovedí „áno“ nie 

je práve najoptimálnejšie.  

Riešením by mohla byť automatizácia check listov. Dobre nastavený systém by 

mohol nie len ustrážiť, či boli položené všetky otázky, ale aj ich jednoducho a rýchlo 

vyhodnotiť. Ďalšou výhodou automatizácie by mohlo byť usporiadanie kontrolného 

zoznamu tak, aby nebolo potrebné odpovedať na každú otázku, ak otázky spolu nejakým 

spôsobom súvisia.  

Expertné systémy umožňujú zachytiť a využiť znalosti, ktorými disponujú experti 

v rôznych oblastiach a ktoré získali počas dlhoročných skúseností. V oblasti bezpečnosti 

a analýzy rizík je často kladený dôraz práve na tieto expertné znalosti. Pri hodnotení stavu 

bezpečnosti dokáže skúsený expert odvodiť ďalšie informácie z už získaných údajov a na 

základe nich voliť ďalšie otázky, ktoré sú pre neho relevantné. 

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť pravidlá pre hodnotenie analýzy rizík 

prostredníctvom check listov a naplniť nimi expertný systém, ktorý by bol sám schopný 

odvodzovať ďalšie údaje a vhodne voliť postupnosť kladených otázok check listu. 

Východiskom pre vytvorenie pravidiel bude konkrétny check list, na základe 

ktorého budú odvodené všeobecné princípy pre prácu s check listami z pohľadu 

expertného systému.  
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Rešerš 

 

 V rámci štúdia materiálov som nezistila, že by bola problematika využitia 

expertných systémov pre hodnotenie analýzy rizík pomocou check listov riešená. Väčšina 

publikácií z oblasti bezpečnosti a analýzy rizík sa venuje check listom veľmi stručne, ako 

jednej z metód analýzy rizík, pričom nepopisuje podrobnejšie spôsob ich vyhodnocovania. 

Uvedené publikácie mi pomohli hlbšie preniknúť do princípov fungovania a tvorby check 

listov a expertných systémov. 

 

PROCHÁZKOVÁ, Dana, ŠESTÁK, Bedřich. Kontrolní seznamy a jejich aplikace v 

praxi: Nástroj rizikového inženýrství. 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006. 319 s. 

ISBN 80-7251-225-0. [1] 

 

 Táto publikácia v úvodnej časti zhŕňa teoretické poznatky spojené s kontrolnými 

zoznamami. Hlavným obsahom publikácie sú príklady kontrolných zoznamov slúžiacich 

na zisťovanie súčasného stavu úrovne bezpečnosti, kontrolu kompletnosti a posudzovanie 

úrovne bezpečnosti rôznych prevádzok, výkonných zložiek a verejnej správy. Záverečná 

kapitola je venovaná možnosti hodnotenia kontrolných zoznamov.  

 

JEŽKOVÁ, Pavlína. Metodika tvorby kontrolních seznamů. Ostrava, 2011. Diplomová 

práce Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství.[2] 

 

 Táto diplomová práca sa venuje problematike tvorby a hodnotenia kontrolných 

zoznamov. Autorka v nej popisuje metodiku tvorby, ktorá je v závere práce overená na 

konkrétnom príklade objektu administratívneho charakteru. 

 

GAWANDE, Atul. The Checklist Manifesto: How to Get Things Right. 1. vyd. New 

York, USA: Metropolitan Books, 2010. 164 s. ISBN 978-0-8050-9174-8.[3] 
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 V tejto publikácií autor, americký chirurg, vysvetľuje základné východiská 

a dôležitosť využívania kontrolných zoznamov nie len v lekárskej praxi. Popisuje postup 

zavedenia kontrolných zoznamov Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ktorých 

princípy vychádzali z kontrolných zoznamov využívaných v letectve a stavebníctve.  

 

MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga, LAŽANSKÝ, Jiří. Umělá inteligence (1). 

1. vyd. Praha: Academia, 1993. 264 s. ISBN 80-200-0496-3. [4] 

 

 V úvodnej kapitole tejto knihy - učebnice, ako ju označili  autori, je 

charakterizovaná umelá inteligencia ako vedná disciplína. Ďalšie kapitoly sa venujú 

jednotlivým oblastiam umelej inteligencie, ako je napríklad reprezentácia a využívanie 

znalostí, riešenie úloh a ďalšie. 

 

MAŘÍK, Vladimír et al. Umělá inteligence (2). 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 373 s. 

5476. ISBN 80-200-0504-8.[5] 

 

 V druhom diely autori popisujú metódy spracovávania a využívania rôznych typov 

údajov a dát počítačmi. Tri kapitoly publikácie sú v venované expertným systémom. Prvá 

vysvetľuje základnú filozofiu tvorby týchto systémov, druhá sa venuje neurčitosti 

v expertných systémoch a tretia sa zameriava na rôzne oblasti, v ktorých je možné tieto 

systémy využívať. 

 

SCHMULLER, Joseph. Myslíme v jazyku UML. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s 

r. o., 2001. ISBN 80-247-0029-8.[6] 

 

 Cieľom tejto publikácie je vysvetliť základy jazyka UML, ktorý pomáha 

zachycovať všeobecnú predstavu o fungovaní systému a následne ju interpretovať všetkým 

zainteresovaným. V prvých kapitolách sú vysvetlené základné pojmy jazyka UML, 

v ďalších sú popísané diagramy, ktoré jazyk UML vytvára. Z hľadiska diplomovej práce je 

dôležitý najmä diagram činností, ktorý je popísaný v kapitole 11. 
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KELEMEN, Jozef et al. Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, spol. s r. o., 1999. 252 s. ISBN 80-7169-501-7.[7] 

  

 V prvých kapitolách autori popisujú základné charakteristiky expertných systémov 

a spôsob ich tvorby.  Ďalšia časť sa venuje tvorbe konkrétneho expertného systému na 

hodnotenie bánk na základe rôznych ukazovateľov a preferencií klientov. Záver publikácie 

je venovaný možnostiam reprezentácie neurčitosti a neistote v expertných systémov 

prostredníctvom využitia teórie fuzzy množín.  

 

STANFORD CENTER FOR BIOMEDICAL INFORMATICS RESEARCH. 

Protégé [online]. 2013 [cit. 2013-03-11]. Dostupné z: http://protege.stanford.edu/ [8] 

 

 Protégé je opensourcový editor pre vytváranie ontológií. Web okrem samotného 

programu obsahuje aj rozsiahlu dokumentáciu a návody pre prácu v tomto software.  

  

http://protege.stanford.edu/
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1 Analýza a hodnotenie rizík 

  

Hlavnou prioritou súčasnej spoločnosti je zaistenie udržateľného rozvoja. To je 

možné len vďaka zvyšovaniu bezpečnosti a zabezpečeniu ochrany  chránených záujmov. 

Medzi tieto chránené záujmy patria najmä životy a zdravie ľudí, majetok, infraštruktúra 

a životné prostredie. [9] Vzťah medzi bezpečnosťou, chránenými záujmami a udržateľným 

rozvojom je znázornený na obrázku č. 1.  

 

Obrázok 1Súčasné pojatie bezpečnosti a udržateľného rozvoja (Zdroj: [9] ) 

  

Bezpečnosť je stav, v ktorom je systém schopný odolávať známym 

a predvídateľným vnútorným a vonkajším hrozbám, ktoré môžu negatívne pôsobiť proti 

jednotlivým prvkom, prípadne celému systému, tak, aby bola zachovaná štruktúra systému, 

jeho stabilita, spoľahlivosť a správanie v súlade s účelom. [10] 

 Aby bolo možné tento stav dosiahnuť a udržiavať, je potrebné v prvom rade poznať 

všetky riziká, ktoré majú schopnosť ho narušiť. Na to slúži hodnotenie rizík, ktorého 

základným prvkom je analýza rizík. Výstupom hodnotenia rizík je prehľad všetkých 

zdrojov rizík, ktoré môžu ohroziť konkrétny chránený záujem, pravdepodobnosť vzniku 

tohto ohrozenia a veľkosť možných dopadov. Na základe pravdepodobnosti vzniku 

a veľkosti dopadov sa prostredníctvom rôznych metód, metodík, legislatívnych ustanovení 

alebo expertných úsudkov vymedzujú riziká, ktoré sú neprijateľné. Pre tieto riziká sa 
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hľadajú technické a organizačné opatrenia, ktoré znížia pravdepodobnosť vzniku, veľkosť 

dopadov, resp. oboje, na akceptovateľnú úroveň. 

 Zásady analýzy, hodnotenia a riadenia rizík je možné podľa [9] zhrnúť takto: 

1. Zaistiť monitoring javu, ktorého riziká chceme určiť. Jeho cieľom je získať 

objektívne a spoľahlivé dáta.  

2. Previesť interpretáciu dát vierohodnými a spoľahlivými metódami na základe 

spoľahlivých a vierohodných modelov. 

3. Určiť charakteristiky javu, t.j. veľkosť javu, ktorú je možné očakávať za stanovený 

časový interval, početnosť javu, podstata či príčina vzniku javu, miesto výskytu 

javu, dynamika jeho rozvoja a veľkosť dopadov. 

4. Určiť dopady javu v danom mieste pre veličinu ohrozenie, ktorá je definovaná 

prijatým štandardom a podľa miestnych zraniteľností stanoviť riziká ich veľkosti. 

5. Určiť neprijateľné riziká a znížiť zraniteľnosti, ktoré sú ich príčinou, ak to je 

možné, alebo aspoň pripraviť technické a organizačné opatrenia na zmiernenie 

dopadov javu v prípade výskytu. Z hľadiska požiadaviek na zdroje sa stanovuje 

postupné prevádzanie nákladných technických opatrení podľa vecných priorít. 

Pre analýzu a hodnotenie rizík existuje množstvo metód. Výber vhodnej metódy pre 

daný prípad závisí na cieli, pre ktorý má byť výsledok použitý, kvalite a dostupnosti 

potrebných dát a nárokov na presnosť výsledku. 

Vo všeobecnosti môžeme tieto metódy rozdeliť na: 

1. Kvalitatívne – využívajú slovné vyjadrenie pre popis následkov 

a pravdepodobnosti javov. Používajú sa často ako vstupné analýzy pre určenie 

rizík a v prípadoch, ak dáta potrebné pre kvantitatívnu analýzu nie sú 

dostatočné, prípadne ak nie je potrebná podrobná analýza. 

2. Kvantitatívne – využívajú plne numerické vyjadrenie pre hodnotenie následkov 

a pravdepodobnosti. Kvalita výsledkov závisí na presnosti a úplnosti vstupných 

dát a údajov.  

3. Semi-kvantitatívne – pre vyjadrenie miery následkov a pravdepodobnosti 

vzniku nežiaducich javov sa používajú kvalitatívne škály, pričom pre samotné 

škálovanie sa používa numerická úroveň následkov a pravdepodobnosti. 

Cieľom je dosiahnuť podrobnejšiu priorizáciu rizík s možnosťou ich 

porovnávania.  
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Stručný prehľad najznámejších a najpoužívanejších metód je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 1): 

Tabuľka 1Metódy analýzy a hodnotenia rizík (Spracované podľa [9] ) 

Slovenský názov Anglický názov Popis 

Kontrolný zoznam Check list Zoznamy kontrolných otázok generované na 
základe zoznamu charakteristík sledovaného 

systému. 

Bezpečnostná 

kontrola 

Safety Audit Postup, pri ktorom sa hľadajú rizikové situácie na 

základe súboru stanovených rizikových situácií 
a navrhujú sa opatrenia na zvýšenie bezpečnosti. 

Čo sa stane keď What - If Slúži na hľadanie možných dopadov rôznych 

mimoriadnych udalostí prostredníctvom kladenia 
si otázok typu „Čo sa stane keď...?“ skupinou 

skúsených ľudí na základe diskusie. 

Predbežná analýza 

ohrozenia 

Preliminary Hazard 
Analysis 

Postup na vyhľadávanie nebezpečných stavov, 
ich príčin a dopadov a ich zaradenie do vopred 

stanovených kategórií. Predstavuje súbor rôznych 

techník pre posúdenie rizika. 

Analýza ohrozenia a 

prevádzkyschopnosti 

Hazard Operation 
Process 

Tímová expertná metóda slúžiaca na identifikáciu 
scenárov potenciálneho rizika prostredníctvom 

tzv. vodiacich slov. 

Analýza stromu 

udalostí 

Event Tree Analysis Postup sledujúci priebeh procesu od iniciačnej 
udalosti cez konštruované udalosti vždy na 

základe dvoch možností – priaznivé a 

nepriaznivé. 

Analýza porúch 

a ich dopadov 

Failure Mode and 
Effect Analysis 

Je založená na rozbore spôsobov vzniku porúch 
a ich dôsledkov, ktorý umožňuje hľadanie 

dopadov a príčin na základe systematicky 

vymedzených porúch zariadení. 

Analýza stromu 

porúch 

Fault Tree Analysis Systematický spätný rozbor udalostí za využitia 

reťazca príčin, ktoré môžu viesť k vybranej 

vrcholovej udalosti. 

Analýza príčin 

a dopadov 

Causes and 

Consequences 

Analysis 

Kombinácia analýzy stromu porúch a analýzy 

stromu udalostí. Zobrazuje vzťahy medzi 

koncovými stavmi nehody a jej základnými 

príčinami. 

2 V ďalšej kapitole sa budem podrobnejšie venovať metóde check listov, ich 

charakteristike, princípom ich tvorby, spôsobom vyhodnocovania a možnej 

automatizácií.
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2 Check listy 

 

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, check listy (kontrolné zoznamy) sú 

jednou z metód pre analýzu a hodnotenie rizík. Radia sa medzi jednoduché metódy, 

pretože umožňujú veľmi rýchlo získať prehľad o súčasnom stave bezpečnosti. Sú 

použiteľné v najrôznejších druhoch odvetví.  

Check listy predstavujú zoznam kontrolných otázok. Na tieto otázky poverený 

pracovník na základe informácií o hodnotenom objekte, prevádzke alebo systéme 

odpovedá „áno“ alebo „nie“, prípadne „neaplikovateľné“ a „potreba viac informácií.“  

Check listy kontrolujú [2]: 

 kvalitu systému – či skutočnosť zodpovedá požiadavkám, ktoré sú 

stanovené určitými pravidlami, predpismi, smernicami, legislatívou a pod, 

 kompletnosť systému – či postupné na seba nadväzujúce kroky sú plnené 

pri vykonávaní určitej činnosti.  

Metóda check listov je dôležitá ako spôsob, ktorým je možné analyzovať zložité 

a náročné problémy a porovnávať ich s vopred pripraveným záznamom. Je vhodná pri 

zisťovaní problémov, ku ktorým už došlo. Jej nedostatkom je, že neposkytuje dostatočnú 

predstavu o rizikách, ktoré by mohli vzniknúť v iných možných situáciách. [11] 

 

2.1 Využitie check listov 

 

V zahraničí sa check listy využívajú najmä v letectve, medicíne (zvlášť v chirurgii) 

a v stavebníctve, najmä pri stavbe mrakodrapov a iných veľkých projektov. Všetko sú to 

oblasti význačné vysokou komplexnosťou. Slúžia ako komunikačný ale aj riadiaci 

prostriedok a ako kontrola vykonaných činností, ktoré je potrebné spraviť v určenej 

časovej postupnosti. Check listy v týchto oblastiach existujú pre každodenné rutinné 

činnosti, ale aj pre mimoriadne a nečakané situácie.[3] 

U nás sú check listy najviac využívané v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a požiarnej ochrane. Vyplývajú  prevažne z legislatívy, ktorá v týchto oblastiach 

stanovuje jednoznačné podmienky. Okrem toho sa s check listami stretávame napríklad 
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v práci veliteľa JPO pri zásahu. [12] Veľmi často sa využívajú aj pri projektovaní, ale sú 

aplikovateľné v každom štádiu života daného procesu.  

Využitie check listov nie je veľmi efektívne v prípadoch, kde je potrebné odhaliť aj 

dopady vyšších rádov (t.j. sekundárnych, terciárnych, atď.) alebo vzťahy medzi 

jednotlivými dopadmi. [1] Check listy nedokážu identifikovať iné zdroje rizika, ako tie, 

ktoré sú v nich uvedené. 

 

2.2 Tvorba check listov 

 

Aby bola analýza prostredníctvom check listov relevantná, musia byť na ich tvorbu 

kladené určité nároky. V prvom rade je nutné poznať oblasť analýzy a otázkami pokryť 

všetky dôležité aspekty a vlastnosti. Jednotlivé otázky by mali byť jednoznačné a logicky 

usporiadané. 

Podľa [1] je pri vytváraní check listov dôležité rešpektovať tieto nároky: 

1. Check list je logicky usporiadaný a pre zisťovaný problém úplný súbor 

otázok, ktorými sa zisťuje stav. 

2. Otázky check listu sú vzájomne nezávislé, transparentné a majú jasnú 

vypovedajúcu hodnotu. 

3. Odpovede na jednotlivé otázky check listu sa hodnotia určeným 

hodnotovým systémom (napr. 0 alebo 1, áno alebo nie, klasifikácia 0 až 5, 0 

až 10 a pod.). 

4. Výsledok je súčet, vážený súčet, medián alebo modus podľa prijatých 

pravidiel.  

Z hľadiska kvalifikovanosti u check listov rozhoduje [1]: 

 úplnosť a poradie otázok, 

 spôsob a kritéria hodnotenia a váhy jednotlivých otázok, 

 spôsob a kritéria hodnotenia a váhy súboru otázok. 

Na základe týchto nárokov a požiadaviek bol v [2] navrhnutý tento postup pre tvorbu 

check listov: 
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1. Zhromaždenie dát pre účely check listu – Identifikácia rizík systému na základe 

analýzy rizík, štatistík a dokumentácií o nehodách, poruchách v minulosti, 

konzultácií s odborníkmi, inšpekciou, a pod. 

2. Zoradenie rizík podľa priority nebezpečnosti – Riziku na prvom mieste je treba 

venovať najväčšiu pozornosť a investovať najviac financií na organizačné 

a technické opatrenia.  

3. Každému riziku priradiť oblasť bezpečnosti, tzn. takú oblasť bezpečnosti, z ktorej 

hľadiska bude nutná kontrola už existujúcich opatrení alebo návrh ďalších 

potrebných opatrení. 

4. Stanovenie cieľa kontroly a podľa toho zvolenie cieľu hodnotenia – Typ 

hodnotenia je nutné poznať vopred, aby sa na základe typu hodnotenia prispôsobila 

tvorba otázok. 

5. Vytvorenie súborov otázok – Jeden súbor otázok predstavuje jednu oblasť 

bezpečnosti. 

6. Tvorba otázok odborníkmi v posudzovanom systéme – Otázky sú vytvárané na 

základe: 

 charakteristík sledovaného systému, 

 nedostatkov a rozdielov so štandardami, normami, smernicami, 

a pod. 

 potenciálnych dopadov a škôd. 

Otázky musia byť položené jasne a výstižne, vo vhodnom na seba nadväzujúcom 

logickom poradí, vzájomne nezávislé, transparentné a s jasnou vypovedacou 

schopnosťou. 

7. Vyhodnotenie check listov podľa zvoleného vhodného typu hodnotenia. 

8. Zaradenie do vopred vytvorenej klasifikačnej stupnice (nemusí to platiť pri rôznych 

typoch hodnotenia). 

9. Tvorba opatrení na základe výsledkov check listu. 

10. Návrh zavedenia integrálnej bezpečnosti do podmienok systému či organizácie. 
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2.3 Hodnotenie check listov 

 

Hodnotenie check listu znamená posúdenie odpovedí na súbor otázok check listu, 

pomocou jedného alebo viacerých kritérií, ktoré odrážajú hodnotový systém 

spoločnosti.[1] Vytvorenie a voľba a vhodných kritérií je často zložitejšia ako samotné 

zostavenie check listu. Je preto nutné, aby ich vytváral tím expertov so skúsenosťami 

v danej oblasti. Vhodnosť kritérií závisí hlavne na cieli, ku ktorému má analýza 

prostredníctvom check listu viesť.  

Štruktúra procesu hodnotenia závisí podľa [1] na týchto faktoroch: 

1. Čo je hodnotené. 

2. Kedy je to hodnotené, resp. vzhľadom k akému časovému okamihu je to 

hodnotené. 

3. Ako, t.j. na základe akých kritérií, je to hodnotené a pre čo je to hodnotené. 

Výsledkom procesu hodnotenia systému check listom by malo byť ohodnotenie 

súčasného stavu systému. Najčastejšie sa používa rozdelenie do piatich kategórií (Veľmi 

dobrý, Dobrý, Dostačujúci, Nízky, Veľmi nízky) podľa percentuálneho vyjadrenia počtu 

kladných odpovedí vzhľadom k celkovému počtu otázok. Intervaly pre toto rozdelenie by 

mal určovať odborník, ktorý kontrolný zoznam vyhodnocuje. Príklad klasifikácie je 

uvedený v tabuľke (Tabuľka 2). 

 

Tabuľka 2Kategórie rozdelenia kladných odpovedí a hodnotenia stavu systému (Zdroj: [2]) 

Kladné odpovede [%] Hodnotenie stavu systému 

100 – 95 Veľmi dobrý 

94 – 70 Dobrý 

69 – 50 Dostačujúci 

49 – 20 Nízky 

20 a menej Veľmi nízky 
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2.3.1 Typy hodnotenia 

Existuje mnoho postupov pre vyhodnocovanie check listov. Základné typy 

hodnotenia sú uvedené v nasledujúcej časti. 

 

1. Prvý typ hodnotenia 

Pri tomto type hodnotenia je na každú otázku zodpovedané odpoveďou „áno“ alebo 

„nie“ a následne je počet kladných odpovedí percentuálne vyjadrený v závislosti na 

celkovom počte odpovedí. 

V rámci tohto hodnotenia je možné využiť aj váhový koeficient. Týmto 

koeficientom môžeme rozlíšiť význam otázok pre posudzovaný systém. 

Postupy pre obe možnosti sú znázornené na obrázku (Obrázok 2). 

 

 

Obrázok 2 Postup prvého hodnotenia check listu (Zdroj: [2], upravené) 
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2. Druhý typ hodnotenia 

Tento typ hodnotenia, znázornený na obrázku (Obrázok 3) nadväzuje na prvý typ, 

ale je vhodný ak chceme získať jeden výsledok z viacerých check listov.  

Každý check list sa najprv vyhodnotí samostatne, podľa prvého typu. Podľa 

zaradenia v klasifikačnej stupnici sa im priradia body, ktoré sa sčítajú a následne vydelia 

počtom check listov. Tým sa získa výsledok pre celý posudzovaný systém. 

 

 

Obrázok 3 Postup druhého typu hodnotenia check listov (Zdroj:[2], upravené) 
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3. Tretí typ hodnotenia 

V tomto type hodnotenia (Obrázok 4) sa najprv stanoví tzv. cieľový indikátor, ktorý 

predstavuje určitý súbor činností v posudzovanom systéme. Namiesto položenia otázky sa 

stanoví parameter z cieľového indikátora.  

Pre tento parameter je stanovená smernica pre priradenie bodov a váha vyjadrujúca 

dôležitosť parametra. Váhy sa priradzujú tak, aby celkový súčet váh všetkých parametrov 

bol rovný vopred zvolenému číslu. Každému parametru sa priradí počet bodov podľa 

zvolenej stupnice (napr. 1 až 10) a vypočíta sa vážený priemer ako súčin váh a počtu 

bodov. Súčet vážených priemerov všetkých parametrov v cieľovom identifikátore je 

výsledkom hodnotenia.  

 

Obrázok 4 Postup tretieho typu hodnotenia check listov (Zdroj:[2], upravené) 
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4. Štvrtý typ hodnotenia 

Tento typ hodnotenia je používaný v prípadoch, keď odpoveď na otázku check listu 

nie je „áno“ a „nie“, ale vyžaduje sa slovná odpoveď.  

Táto odpoveď je klasifikovaná známkou od 1 do 5 (1 znamená najhoršia, 5 

najlepšia). Sčítajú sa známky pre všetky otázky a výsledný súčet sa zaradí do vopred 

pripravenej klasifikačnej stupnice (Obrázok 5).  

 

 

Obrázok 5 Postup štvrtého typu hodnotenia check listov (Zdroj: [2], upravené) 

 

2.4 Automatizácia check listov 

 

Relatívna jednoduchosť použitia  a hodnotenia check listov vytvára priestor pre ich 

automatizáciu. Výhodou automatického nasadenia check listov je rýchle vyhodnotenie, 

ktoré nevyžaduje prítomnosť experta, pretože program „urobí všetku prácu.“ Takisto 

umožňuje opakované použitie, prakticky hneď po prevedení nejakých ochranných opatrení, 
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prípadne použitie viacerých typov hodnotenia. To zvyšuje aktuálnosť informácií o stave 

bezpečnosti systému a znižuje náklady potrebné na analýzu. 

 Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej časti, najväčšou nevýhodou check listov je, 

že nedokážu odhaliť riziká, ktoré nie sú zahrnuté pri ich tvorbe a riziká ďalších rádov. 

Tento nedostatok môže pri automatickom využití check listov ešte vzrásť.  

 V oblasti bezpečnosti je všeobecne kladený veľký dôraz na znalosti a skúsenosti 

expertov. Preto by aj pri vyhodnocovaní check listov bolo vhodné využiť systém, ktorý 

dokáže zachytiť a využiť tieto znalosti. V ďalších kapitolách sa preto budem venovať 

možnostiam reprezentácie znalostí a expertným systémom. 
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3 Expertné systémy 

 

Presná definícia pojmu expertný systém nie vymedzená. Niekoľko možných definícií je 

uvedených v [7]: 

 počítačový systém hľadajúci riešenia problému vo vnútri istého súboru tvrdení 

alebo istého zoskupenia znalostí, ktoré boli formulované expertmi pre danú 

špecifickú oblasť, 

 systém založený na reprezentácií znalostí expertov, ktoré využíva k riešeniu daných 

problémov, 

 systém vzájomne kooperujúcich programov pre riešenie vymedzenej triedy úloh, 

ktoré sú v jednotlivých problémových triedach obvykle riešené expertmi, 

 počítačový systém vybavený znalosťami experta – odborníka na špecifickú 

problémovú oblasť, ktorý je v rozsahu týchto znalostí schopný uskutočňovať 

rozhodnutia s rýchlosťou a kvalitou rovnajúcou sa prinajmenšom priemernému 

špecialistovi. 

Niekedy sa používa širší pojem – znalostné systémy. Pod týmto pojmom sa chápu 

rôzne počítačové systémy, ktoré spracovávajú poznatky so znalosťou problematiky, 

ktorej sa týkajú. Znalosti, ktoré využívajú môžeme označiť ako všeobecné. Expertné 

systémy sú programové systémy, ktoré využívajú vhodne reprezentované poznatky 

špecialistov pre riešenie komplikovaných problémov, ktoré obvykle vyžadujú 

expertízu. Naviac, od expertných systémov sa vyžaduje schopnosť vysvetliť dôvody, 

ktoré ich doviedli k riešeniam. Platí teda, že každý expertný systém je znalostným 

systémom, ale znalostný systém nemusí mať všetky znaky expertného systému. [7, 13] 

Základné prvky expertného systému sú: 

 báza znalostí, 

 báza faktov, 

 inferenčný mechanizmus, 

 I/O rozhranie, 

 vysvetľovací modul,  

 modul pre získavanie znalostí. 
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3.1 Báza znalostí 

 

Báza znalostí obsahuje znalosti dôležité pre oblasť, pre ktorú je expertný systém 

určený. Zachytáva širokú škálu znalostí od najvšeobecnejších, učebnicových až k úzko 

špecializovaným, od všeobecne známych až k znalostiam súkromným, od exaktne 

dokázaných až k neistým heuristikám (t.j. nedokázané znalosti, ktoré expert získal 

dlhodobou praxou a často mu pomáhajú pri riešení podobných problémov). [14] 

Znalosti experta sa vyvíjajú a rozrastajú, preto je na bázu znalostí kladená požiadavka 

na jej vysokú modularitu tak, aby bolo možné jednoducho pridávať ďalšie znalosti. Musí 

byť tiež transparentná a čitateľná pre experta, ale aj pre ďalších odborných pracovníkov, 

ktorý by sa prostredníctvom nej mohli učiť znalostiam experta. [5] 

Medzi najčastejšie používané prostriedky na reprezentáciu znalostí patrí matematická 

logika, pravidlá, rozhodovacie stromy, sémantické siete, rámce a objekty. 

 

3.2 Inferenčný mechanizmus 

 

Inferenčný mechanizmus je sústava kooperujúcich programov zabezpečujúcich 

procedurálnu zložku činnosti  expertného systému. Napodobňuje schopnosť špecialistu 

uvažovať. Sú v ňom implementované všeobecné poznatky o spôsoboch riešenia 

problémov, o odvodzovaní nových poznatkov zo starých a o spôsoboch komunikácie 

s užívateľom, ktoré sú nezávislé na riešenej problematike. [7] 

Najčastejšie používané sú pravidlové expertné systémy, teda také, v ktorých sú znalosti 

reprezentované v podobe pravidiel IF – THEN (ak – potom). 

 

3.3 Typy expertných systémov 

 

Z hľadiska charakteru riešených úloh môžeme expertné systémy podľa [5] rozdeliť na: 

 Diagnostické expertné systémy – ich úlohou je prevádzať efektívnu interpretáciu 

dát s cieľom určiť, ktorá z hypotéz z vopred stanovenej množiny cieľových hypotéz 
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najlepšie korešponduje s reálnymi dátami týkajúcimi sa daného konkrétneho 

prípadu. 

 Plánovacie expertné systémy – riešia úlohy, pri ktorých je známy cieľ riešenia 

a počiatočný stav a systém má využitím dát o konkrétnom riešenom prípade nájsť 

optimálnu postupnosť krokov, ktorými je možné dosiahnuť cieľ. 

 Hybridné expertné systémy – vyznačujú sa kombinovanou architektúrou, pretože 

využívajú princípy diagnostických aj plánovacích systémov. 

Z hľadiska obsahu bázy môžeme expertné systémy deliť na [14]: 

 prázdne (tzv. puzdrá) – ich báza znalostí je prázdna, 

 problémovo orientované – báza znalostí obsahuje znalosti z určitej oblasti. 

 

3.4 Výhody a nevýhody použitia expertných systémov 

 

Výhody použitia expertných systémov[15]: 

 schopnosť riešiť zložité problémy, 

 dostupnosť expertíz a znížené náklady na ich prevedenie, 

 trvalosť a opakovateľnosť expertíz, 

 tréningový nástroj pre začiatočníkov v danej oblasti, 

 kontinuálne poskytovanie kvalitných výsledkov,  

 jednoznačné zdôvodnenie svojich výrokov, 

 uchovávanie znalostí odchádzajúcich odborníkov. 

Nevýhody použitia expertných systémov [15]: 

 nebezpečenstvo zlyhania v zmenených podmienkach, 

 ľudský expert z danej oblasti nedokáže vložiť svoje vedomosti do expertného 

systému priamo, je odkázaný na prostredníka, 

 ľudský expert nedokáže popísať všetky aspekty, ktoré sa podieľajú na jeho 

rozhodnutí, 

 ľudský expert niekedy nedokáže popísať všetky aspekty, ktoré sa podieľajú na jeho 

rozhodnutí, 
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 ľudský expert niekedy nedokáže zdôvodniť svoje rozhodnutia, pretože vyplývajú 

z jeho praxe, 

 ľudský expert má ďalšie vlastnosti, ktoré nie je možné premietnuť do expertného 

systému, a jeho rozhodovanie ovplyvňujú aj ďalšie znalosti, ktoré na prvý pohľad 

nesúvisia s danou problematikou, 

 neschopnosť poznať medze svojej použiteľnosti. 

 

3.5 CLIPS 

 

Systém CLIPS (C Language Integrated Production System) je voľne dostupné 

prostredie pre tvorbu pravidlových a/alebo objektových expertných systémov. Bol 

vytvorený v roku 1984 v Johnsonovom vesmírnom stredisku NASA. [16] 

Medzi kľúčové vlastnosti systému CLIPS patrí [7]: 

 Reprezentácia znalostí – umožňuje manipuláciu so znalosťami rôzneho typu, 

pričom podporuje pravidlové, objektové a procedurálne programovanie. 

 Prenosnosť (portabilita) – je napísaný v jazyku C, čo umožňuje jeho prenosnosť 

a maximálnu rýchlosť v rôznych operačných systémoch. 

 Interaktívne prostredie – ponúka interaktívne, textovo orientované vývojové 

prostredie, ktoré zahŕňa pomôcky pre ladenie programov, on-line nápovedu 

a integrovaný editor. 

 Plná dokumentácia – v rámci systému CLIPS je poskytnutá rozsiahla 

dokumentácia vrátane referenčnej príručky a sprievodcu pre u 
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4 Reprezentácia znalostí 

 

Expertné systémy, popísané  v predchádzajúcej kapitole, obsahujú a využívajú znalosti 

expertov a odborníkov na rôznej úrovni. Tieto znalosti je potrebné vodným spôsobom 

zachytiť a reprezentovať.  

Ak chceme skúmať a popísať správanie reálneho sveta, nie sme schopní zaoberať sa 

jeho všetkými možnými prejavmi. Preto obvykle vymedzíme určitú časť, ktorá nás 

zaujíma, tú označíme ako objekt, a zvyšok nazveme okolie. Objekt a okolie navzájom 

interagujú. Systémy, ktoré sa správajú inteligentne, dokážu predvídať prejavy okolia 

a dôsledky svojich zásahov do neho. Sú vybavené istým modelom okolia. Údaje, ktoré 

slúžia na konštrukciu takýchto modelov, sa nazývajú znalosti. Reprezentácia znalostí patrí 

medzi najdôležitejšie a zároveň najzložitejšie časti umelej inteligencie. Vznikla a rozvíja sa 

na základe potreby vytvárať efektívnejšie inteligentné systémy. [4]  

Znalosti by mali byť reprezentované tak, aby reprezentácia [5]: 

 bola pre danú oblasť dostatočne prirodzená a pritom expresívna, 

 umožnila aplikáciu efektívnych deduktívnych prostriedkov,  

 zabezpečovala rýchly prístup k položkám v báze znalostí a báze dát. 

Približne od 70. rokov 20. storočia sa začali vyvíjať dva smery snažiace sa o zachytenie 

štruktúry reálneho sveta pomocou tried usporiadaných do hierarchie, ktorým je možné 

priradzovať objekty alebo inštancie.  Prvý z nich využíva terminológiu odvodenú od 

výrazu objekt. Tento smer vyústil k vzniku jednotného jazyka pre oblasť analýzy – 

grafického UML. Druhý smer, založený na tzv. rámcoch, slúžil ako jeden z prístupov 

k reprezentácií znalostí v umelej inteligencii. V 90. rokoch sa posunul k problematike 

zdieľania a opätovného používania znalostí, čo viedlo k potrebe jednotnej sémantiky 

pojmov modelom, pre ktorý bol zavedený pojem ontológia. 

 

4.1 Ontológia 

 

Samotný pojem ontológia pochádza z filozofie, kde predstavuje náuku o bytí resp. 

univerzálnu sústavu znalostí popisujúcich objekty, javy a zákonitosti sveta tak, ako 

existujú, nezávisle na ľudskom usudzovaní. Používanie tohto pojmu v informatike 
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vychádza z druhej možnosti: popisuje to, čo existuje a teda môže byť reprezentované 

v znalostnom systéme. [17] 

Definíciu pojmu ontológia v informatike zaviedol T. Gruber [18], ktorý ju definuje ako 

explicitnú špecifikáciu konceptualizácie. Konceptualizácia je určitý abstraktný 

a zjednodušený pohľad na svet alebo jeho časť, ktorú chceme reprezentovať. Zahŕňa 

objekty, koncepty a entity a vzťahy medzi nimi. 

Medzi základné spôsoby využitia ontológií patria [17]: 

 podpora porozumenia medzi ľuďmi, 

 podpora komunikácie medzi počítačovými systémami, 

 uľahčenie návrhu znalostne orientovaných aplikácií. 

Najvýznamnejším spomedzi ontologických jazykov v súčasnosti je jazyk OWL (Web 

Ontology Language) vytvorený skupinou W3C (World Wide Web Consortium). Exituje 

v troch dialektoch: OWL Lite, OWL DL a OWL Full, ktoré sa odlišujú vyjadrovacou silou 

a náročnosťou na odvodzovacie prostriedky. [17] 

Opensourcový editor Protégé [8] je systémom pre definíciu ontológií. Naviac obsahuje 

rozširujúci modul, ktorý umožňuje previesť ontológie do formy využiteľnej v báze faktov 

expertného systému v prostredí CLIPS. 

OWL ontológie využívajú podobné komponenty ako program Protégé, ale majú trošku 

odlišnú terminológiu. OWL ontológia pozostáva z indivíduí, vlastností a tried, v Protégé sú 

pre tieto prvky využívané pojmy inštancie, sloty a triedy. 

 

4.1.1 Trieda 

V jazyku OWL sú triedy interpretované ako množiny obsahujúce indivíduá. Sú 

charakterizované prostredníctvom formálnych (matematických) popisov, ktoré vyjadrujú 

presné požiadavky na členstvo v triede. Jedná sa teda o súbor indivíduí s rovnakými 

vlastnosťami. [19] 

Triedy sú hierarchizované, existujú nadtriedy (rodič) a podtriedy (potomok), pričom 

medzi nimi platia pravidla dedičnosti. Obmedzenie hodnôt vlastností sa dedí zo 

všeobecnejšej nadtriedy na špeciálnejšiu podtriedu. 

OWL umožňuje pracovať s pomenovanými a anonymnými triedami. Pomenovaná 

triedy je identifikovaná svojim názvom. Anonymná trieda zodpovedá logickému výrazu 

nad pomenovanými alebo inými anonymnými triedami. [20] Pre jednotlivé triedy je možné 
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definovať aj to, či sú konkrétne alebo abstraktné. Abstraktné triedy môžu slúžiť len ako 

rodičia ďalších tried, nie je možné vytvárať ich inštancie.[21] 

Medzi ľubovoľnými dvoma triedami je možné definovať subsumpciu, ekvivalenciu 

alebo disjunkciu.    

V Protégé sú všetky triedy hierarchicky odvodené od základnej triedy nazývanej 

THING. Táto trieda je abstraktná a teda nemôžu existovať žiadne jej inštancie. 

 

4.1.2 Indivíduum 

Indivíduum (jedinec, objekt) v ontológií, podobne ako v reálnom svete, predstavuje 

objekt z určitého oboru záujmu. Je inštanciou triedy, do ktorej patrí, ale jeho existencia je 

nezávislá na akejkoľvek triede. Môže byť priradený jednej, ale aj viacerým triedam.  

Hranice medzi triedou a indivíduom nie sú jednoznačné. Triedy sú určitými 

abstrakciami, ktoré sa nemenia často a sú pomerne stabilné. Indivídua majú naopak 

dynamickejší charakter, menia sa v čase a sú konkrétnejšie ako triedy. [15] 

 

4.1.3 Vlastnosť 

Vlastnosť (slot v Protégé) predstavuje binárny vzťah medzi indivíduami, teda vlastnosť 

spája dve indivíduá dokopy. Zodpovedajú vzťahom v jazyku UML. Môžeme vymedziť ich 

definičný obor, obor hodnôt  a ďalšie všeobecné matematické charakteristiky – tranzitivita, 

symetria, subsumpcia, ekvivalencia a inverzita. 

Základné delenie vlastností je na [19]: 

 objektové – vytvárajú vzťahy medzi dvoma indivíduami, 

 datatypové – spájajú indivíduá s hodnotou, ktorá je určitého typu, 

 anotačné – umožňujú pridať ďalšie informácie k triedam, indivíduám, 

objektovým a datatypovým vlastnostiam vo forme metadát. 

 

4.2 Jazyk UML 

 

UML (Unified Modeling Language, Jednotný jazyk pre modelovanie) je štandardná 

notácia pre modelovanie objektov reálneho sveta ako prvý krok vo vývoji metodiky 

objektovo orientovaných návrhov. [22] 
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Jazyk UML pomáha zachycovať všeobecnú predstavu o systéme a tým uľahčuje jej 

odovzdávanie ďalším zainteresovaným osobám podieľajúcim sa na vývoji systému. 

Používa sa pri tom daný súbor symbolov a schém (diagramov), pričom jednotlivé 

diagramy slúžia na rôzne účely a tým umožňujú skúmať systém z rôznych hľadísk. [6] 

Štandardné UML diagramy sú: diagram tried, diagram objektov, diagram prípadov 

použitia, diagram stavov (stavový diagram), diagram sekvencií, diagram činností,  diagram 

komponent a diagram nasadenia. 

Pri definícií ontológie v Protégé bude užitočné využiť najmä tried a diagram činností, 

preto sa v ďalšej časti budem podrobne venovať len týmto dvom typom diagramov jazyka 

UML. 

 

4.2.1 Diagram tried  

Trieda je kategória alebo skupina vecí, ktoré majú podobné vlastnosti a rovnaké alebo 

podobné správanie. [6] Tieto triedy sú odvodené od reálneho sveta a zahŕňajú objekty, 

ktoré majú určité spoločné prvky. Chápanie triedy v jazyku UML sa teda nelíši od triedy 

v ontológii. 

Diagram tried znázorňuje, ako navzájom spolu súvisia rôzne entity (ľudia, veci, dáta). 

Znázorňuje teda statickú štruktúru systému. [23] 

V jazyku UML triedu znázorňuje obdĺžnik, ktorý je rozdelený do troch častí. Horná 

časť obsahuje meno triedy, prostredná časť vlastnosti triedy a v dolnej časti sa nachádzajú 

operácie, ktoré je možné s danou triedou prevádzať. Existuje aj skrátená notácia triedy, 

ktorú predstavuje obyčajný obdĺžnik s názvom triedy. (Obrázok 6).  

 

Obrázok 6 Ikona triedy v jazyku UML 

 

Samotný diagram tried sa skladá z mnohých takýchto obdĺžnikov spojených čiarami, 

ktoré predstavujú vzájomne vzťahy medzi triedami. Tieto vzťahy objasňujú, ako sú pojmy 
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slovnej zásoby vzájomne spojené, čím získame bližší obraz o časti modelovaného sveta. 

Pre znázornenie týchto vzťahov využíva jazyk UML tri druhy väzieb (Obrázok 7)[6, 21]: 

 Asociácia – predstavuje bežný, pojmový typ väzby medzi triedami a graficky je 

znázornená čiarou. Je možné ju pomenovať a naznačiť smer väzby, pre lepšiu 

orientáciu v grafe. Môžeme definovať aj násobnosť (kardinalitu) väzby, ktorá 

vyjadruje počet inštancií triedy, ktoré sa vzťahujú k počtu inštancií asociovanej 

triedy. Počet inštancii môže byť vyjadrený konkrétnym číslom (napr. 1), 

intervalom (napr. 0..3) alebo symbolom 1..*, ktorý znamená, že na takto 

označenom konci väzby musí existovať aspoň jedna inštancia. 

 Generalizácia (zovšeobecnenie) – zachytáva vzťahy medzi triedou rodičom 

a potomkom. Trieda potomok dedí vlastnosti a operácie po rodičovi a môže 

obsahovať aj ďalšie vlastnosti. Všeobecne platí, že rodičovská trieda je 

všeobecnejšia ako jej podtrieda a môže mať viacerých potomkov. Graficky je 

táto väzba znázornená šípkou.  

 Agregácia – využíva sa, ak sa trieda skladá z ďalších tried. Vyjadruje vlastne 

asociáciu typu „je súčasťou.“ Graficky je znázornená čiarou ukončenou 

kosoštvorcom. 

 

Obrázok 7 Väzby medzi triedami v jazyku UML 

 

4.2.2 Diagram činností 

Diagram činností v jazyku UML je veľmi podobný vývojovým diagramom. Zachytáva 

kroky, rozhodovania a vetvenie sekvencií. Hodí sa predovšetkým na reprezentáciu operácií 

a procesov. [6] 

Diagram činností modeluje procesy ako činnosti, ktoré sa skladajú z uzlov vzájomne 

prepojených hranami. 

Existujú tri typy uzlov [24] 

 akčné uzly – reprezentujú samostatné a v rámci činnosti nedeliteľné jednotky, 



26 

 

 riadiace uzly – ich úlohou je riadiť cestu vo vnútri činnosti, 

 objektové uzly - zastupujú objekty. 

Najpoužívanejším akčným uzlom je tzv. call action node, ktorý inicializuje aktivitu, 

správanie alebo operáciu. Je znázornený obdĺžnikom s okrúhlymi rohmi, podobne ako pri 

stavovom diagrame, ale je užší.  

Medzi riadiace uzly patria počiatočné uzly, koncové uzly a uzly rozhodnutia. Uzol 

rozhodnutia má jednu vstupnú hranu a niekoľko výstupných hrán. Daný výstup bude 

zvolený podľa toho, ktorá zo vzájomne sa vylučujúcich kontrolných podmienok bude 

splnená. Naopak, uzol zlúčenia môže mať niekoľko vstupných, ale len jednu výstupnú 

hranu. Používa sa predovšetkým pre zjednotenie vetiev diagramu činností, ktoré boli 

predtým uzlom rozhodnutia rozdelené. Okrem týchto riadiacich uzlov existujú aj uzly 

rozvetvenia a spojenia, ktoré umožňujú znázorniť paralelne prebiehajúce procesy.[24] 

Symboly pre jednotlivé uzly sú znázornené na obrázku (Obrázok 8). 

 

Obrázok 8 Prvky diagramu činností (Zdroj: [24] ) 

Diagram činností sa hodí aj pre popísanie činnosti, ktoré prislúchajú jednotlivým 

rolám. Plocha diagramu sa potom rozdelí na paralelné dráhy. Každá dráha zodpovedá 

jednej role a zakresľujú sa do nej činnosti, ktoré táto rola vykonáva. Do diagramu činností 

je možné doplniť aj symboly z iných diagramov a vytvoriť tak hybridný diagram. [6] 
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5 Vlastné riešenie  

 

Pre návrh konkrétneho expertného systému som si zvolila check list, ktorý bol 

vytvorený v diplomovej práci [2] podľa postupu uvedenom v kapitole 2.2.  Tento check list 

slúži na posúdenie stavu bezpečnosti administratívneho objektu. 

Základným východiskom vytvorenia tohto check listu bola potreba zavedenia 

integrálnej bezpečnosti. V súčasnej legislatíve a normách sú riešené jednotlivé oblasti 

bezpečnosti samostatne, čo sa neukazuje ako veľmi perspektívne. Je potrebné dbať na 

všetky zložky systému komplexne a skúmať vzťahy medzi nimi. Integrálna bezpečnosť 

prepája riadenie oblastí bezpečnosti do jedného celku, čím sa stáva efektívnejším 

nástrojom pre ochranu a rozvoj chránených záujmov. Medzi jednotlivé oblasti bezpečnosti 

patrí: 

 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

 bezpečnosť technologických zariadení, 

 protivýbuchová ochrana, 

 hygiena, 

 požiarna ochrana, 

 zabezpečenie objektu, 

 informačná bezpečnosť, 

 havarijné plánovanie, 

 ochrana životného prostredia. 

Je zrejmé, že pri každom objekte nie je nutné brať do úvahy všetky uvedené oblasti. 

Niektoré sa týkajú skôr výrobných procesov, iné administratívnych objektov. Z pohľadu 

integrálnej bezpečnosti je potrebné najprv hľadať riziká pre celý systém a až potom 

skúmať, pod ktorú oblasť bezpečnosti spadajú a aplikovať opatrenia z danej oblasti. 

Pričom aj tieto opatrenia je potrebné vnímať komplexne a dbať na to, aby sa navzájom 

nevylučovali. 

Pri tvorbe check listu boli najprv vymedzené jednotlivé riziká. Tie boli následne 

posúdené použitím analýzy súvzťažnosti a zoradené podľa nebezpečnosti. Každému riziku 

bola priradená oblasť bezpečnosti, ktorá sa ním zaoberá, ako to je uvedené v nasledujúcej 

tabuľke (Tabuľka 3). 
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Tabuľka 3 Riziká a priradené oblasti bezpečnosti (Vytvorené podľa [2]) 

Riziko Oblasť bezpečnosti 

1. Zlyhanie informačného zariadenia (hardware,     

software) 

Informačná bezpečnosť 

2. Únik utajovaných informácií Informačná bezpečnosť 

3. Vlámanie sa do objektu Zabezpečenie objektu 

4. Odcudzenie majetku Zabezpečenie objektu 

5. Požiar Požiarna ochrana 

 

Pre tieto oblasti boli vytvorené check listy. Otázky v jednotlivých check listoch sa 

zameriavajú najmä na kontrolu existencie opatrení, ktoré by mohli odstrániť alebo znížiť 

dané riziko. 

Prvým a najzávažnejším rizikom je podľa tabuľky (Tabuľka 3) zlyhanie 

informačného zariadenia. Toto riziko sa týka informačnej bezpečnosti. Jednotlivé otázky 

v check liste (Tabuľka 4) sú smerované prevažne na kontrolu správneho používania 

informačných technológií tak, aby mohla byť zabezpečená administratívna činnosť 

a nedošlo k strate dát. 

 

Tabuľka 4 Check list č.1 - Informačná bezpečnosť (Zdroj: [2] ) 

Informačná bezpečnosť A/N 

1. Má organizácia stanovenú osobu zodpovednú za bezpečnosť informačných systémov?  

2. Sú zamestnanci kontrolovaný pri používaní hardwaru a softwaru?  

3. Existujú pravidlá pre správne používanie elektronického zariadenia?  

4. Je zariadenie vybavené autentifikačnými prvkami pre overenie identity užívateľa?  

5. 
Sú kľúčové zariadenia, v prípade výpadku el. energie, napojené na náhradný zdroj 

energie? 
 

6. Je software chránený proti napadnutiu vírusmi, spamami, chybami, a pod.?  

7. Je software pravidelne aktualizovaný?  

8. Je interná počítačová sieť riadne zabezpečená?  

9. Prebieha v pravidelných intervaloch zálohovanie dát?  

10. Sú zálohované dáta archivované?  

11. Je zaistený systém obnovy dát?  
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  Ako druhé najzávažnejšie riziko bolo stanovené riziko úniku informácií, keďže 

v objekte sa pracuje s utajovanými informáciami stupňa Vyhradené a Dôverné. To spadá 

tiež pod oblasť informačnej bezpečnosti, ale potrebné opatrenie sa líšia (Tabuľka 5). 

Tabuľka 5 Check list č. 2 - Informačná bezpečnosť (Zdroj: [2] ) 

Informačná bezpečnosť A/N 

1. Sú určení zamestnanci, ktorí majú právomoc nakladať s utajovanými informáciami?  

2. 
Vlastnia títo zamestnanci Oznámenie o splnení podmienok pre prístup k utajovanej 
informácií stupňa utajenia Vyhradené alebo Osvedčenie fyzickej osoby alebo Doklad a 

Poučenie? 

 

3. Sú títo zamestnanci preškolení raz ročne z predpisov v oblasti utajovaných informácií?  

4. Je dodržiavaná administratívna bezpečnosť?  

5. 
Je zaisťovaná fyzická bezpečnosť utajovaných informácií (opatrenia k sťaženiu alebo 
zabráneniu prístupu k utajovaným informáciám)? 

 

6. Je zaisťovaná bezpečnosť informačných a komunikačných systémov?  

7. Je zaistená kryptografická ochrana?  

8. Nachádza sa v objekte zabezpečená oblasť pre nakladanie s utajovanými informáciami?  

9. Sú utajované informácie archivované na bezpečnom mieste?  

  Tretie a štvrté najzávažnejšie riziká v poradí (vlámanie sa do objektu a odcudzenie 

majetku) patria do oblasti zabezpečenia objektu. Opatrenia, proti nim sú podobné, preto 

bol vytvorený jeden check list pre túto oblasť (Tabuľka 6) 

Tabuľka 6 Check list č. 3 - Zabezpečenie objektu (Zdroj: [2] ) 

Zabezpečenie objektu A/N 

1. Je kontrolovaný vstup do areálu objektu pre osoby?  

2. Je kontrolovaný vjazd do areálu objektu pre autá?  

3. Sú kontrolované vstupy osôb do objektu?  

4. Sú zabezpečené okná proti úmyselnému vniknutiu do objektu?  

5. Je prevádzaná evidencia návštevníkov?  

6. Sú návštevníci viditeľné označení?  

7. Je stanovené, kam návštevníci nesmú?  

8. Je venovaná dostatočná pozornosť prichádzajúcim automobilom?  

9. Sú kontrolovaní zamestnanci v zmysle odcudzenia vecí?  

10. Je inštalovaný EZS (napr. kamerový systém)?  

11. Sú dôležité (významné) veci, priestory adekvátne chránené?  

12. Sú financie a cenné predmety bezpečne uložene?  
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Posledným významným rizikom je riziko vzniku požiaru. Spadá pod oblasť 

požiarnej ochrany. Check list (Tabuľka 7) sa týka opatrení z tejto oblasti. 

 

Tabuľka 7 Check list č. 4 - Požiarna ochrana (Zdroj:[2] ) 

Požiarna ochrana A/N 

1. Sú prevádzané preventívne požiarne prehliadky minimálne raz ročne?  

2. 
Je objekt vybavený požiarnobezpečnostnými zariadeniami podľa schváleného 

požiarne bezpečnostného riešenia? 
 

3. 
Prevádzajú sa kontroly prevádzkyschopnosti požiarnobezpečnostného zariadenia 

minimálne raz ročne? 
 

4. Je objekt vybavený potrebným počtom hasiacich prístrojov?  

5. Sú hasiace prístroje správne umiestnené?  

6. Sú hasiace prístroje rozmiestnené podľa požiarnobezpečnostného riešenia?  

7. 
Prevádzajú sa kontroly prevádzkyschopnosti hasiacich prístrojov minimálne raz 

ročne? 
 

8. Je zreteľne označené číslo tiesňového volania?  

9. 
Je zreteľne označený hlavný uzáver vody, plynu a hlavný vypínač elektrického prúdu 

a kúrenia? 
 

10. Sú núdzové východy voľne prístupné?  

11. Sú označené únikové východy a smery úniku?  

12. Je trvalo voľne prechodná chránená úniková cesta? 

 

 

13. 
Sú dodržiavané návody od výrobcov na používanie elektrospotrebičov a ďalších 

používaných zariadení? 
 

 

5.1 Analýza check listov  

5.1.1 Informačná bezpečnosť 

Prvý check list (Tabuľka 4) kontroluje prítomnosť základných opatrení, ktoré 

pomáhajú znížiť riziko zlyhania elektronického zariadenia (hardware a software). Tieto 

opatrenia je možné rozčleniť do niekoľkých skupín.  

Prvá otázka sa pýta, či je stanovená osoba, ktorá je zodpovedná za bezpečnosť 

informačných systémov. 

Otázky číslo 2, 3 a 4 sa týkajú užívateľov elektronického zariadenia, teda 

zamestnancov firmy. Z hľadiska poradia otázok by bolo vhodnejšie sa najprv pýtať na 

existenciu pravidiel pre používanie elektronického zariadenia, potom na kontrolovanie 

zamestnancov pri jeho používaní a na záver na jeho vybavenie autentifikačnými prvkami 
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pre overenie identity užívateľa, ako jedného zo spôsobov kontroly užívateľov. Je zrejmé, 

že ak neexistujú pravidlá, nemôžu byť ani zamestnanci kontrolovaný, resp. akákoľvek 

kontrola by bola bezpredmetná. Preto pri negatívnej odpovedi na otázku č. 3 nie je nutné 

klásť zvyšné dve otázky, odpoveď na ne bude NIE. 

Ďalšia otázka (č. 5) sa pýta na napojenie kľúčových zariadení na náhradný zdroj 

energie pre prípad, ak by došlo k výpadku elektrickej energie. 

Šiesta a siedma otázka sa týkajú softwaru a jeho ochrany.  Šiesta otázka sa pýta na 

to, či je software chránený proti napadnutiu vírmi, pred spamom, chybami, atď. Teda, či sú 

prítomné ďalšie software, ktoré túto ochranu zabezpečujú. V siedmej otázke ide 

o aktualizáciu softwaru, ktorý súvisí s administratívnou činnosťou. 

Otázka č. 8 sa dotýka internej počítačovej siete a jej zabezpečenia.  

Posledné tri otázky (9, 10, 11) riešia opatrenia týkajúce sa priamo dát, ich 

zálohovania, archivovania a obnovy. Tieto činnosti na seba nadväzujú. Preto by aj otázky 

mali byť hierarchicky usporiadané a ak na otázku č. 9 resp. 10, by bola odpoveď NIE, 

ostatné otázky už nie je nutné klásť, odpoveď bude tiež negatívna. 

Druhý check list (Tabuľka 5) spadá tiež pod oblasť informačnej bezpečnosti, ale 

zaoberá sa utajovanými informáciami.  

Prvé tri otázky sa zaoberajú zamestnancami, ktorý nakladajú s utajovanými 

informáciami. Otázka č. 1 je hierarchicky nadradená otázkam č. 2  a 3, pričom tieto otázky 

sú rovnocenné. Ak organizácia nemá určených zamestnancov, ktorí majú právomoc 

nakladať s utajovanými informáciami, nemá zmysel sa pýtať na podrobnosti o týchto 

zamestnancoch. 

Otázky číslo 4, 5 a 6 sa dotýkajú bezpečnosti pri nakladaní s utajovanými 

informáciami. Jednotlivé otázky členia túto bezpečnosť na administratívnu, fyzickú 

a bezpečnosť informačných a komunikačných systémov.  

Siedma otázka je venovaná kryptografickej ochrane dát. 

V posledných dvoch otázkach (8 a 9) je kladený dôraz na bezpečnosť priestoru, 

v ktorom sa nachádzajú utajované informácie. Otázky ho kategorizujú na priestor, 

v ktorom sa tieto informácie používajú, a priestor, v ktorom sú archivované. 

Z týchto úvah vyplýva možný postup kladenia otázok check listov č. 1 a 2. Tento 

postup je znázornený prostredníctvom diagramov (Obrázok 9 a 10). 
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Obrázok 9 Postup kladenia otázok check listu č. 1 (UML diagram činnosti) 
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Obrázok 10 Postup kladenia otázok check listu č. 2 (UML diagram činnosti) 
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5.1.2 Zabezpečenie objektu 

Check list týkajúci sa zabezpečenia objektu (Tabuľka 6) je možné rozdeliť na 7 

častí. 

 Prvé tri otázky sa týkajú kontroly vjazdu automobilov do areálu, v ktorom sa objekt 

nachádza spolu s ďalšími objektmi, a vstupu osôb do areálu a do objektu.  

 Otázka č. 4 sa týka zabezpečenia okien proti úmyselnému vniknutiu do objektu.  

Ďalšie tri otázky (5, 6, 7) sa venujú návštevníkom. Tých je potrebné evidovať 

(otázka č. 5), viditeľne označiť (otázka č. 6) a stanoviť, do ktorých priestorov sa smú 

pohybovať (otázka č. 7). Otázka o označení návštevníkov by mala hierarchicky spadať pod 

otázku o ich evidencii. Preto ak je odpoveď na otázku č. 5 negatívna, nie je nutné klás 

otázku č. 6.  

V otázke č. 8 sa check list pýta, či je venovaná dostatočná pozornosť 

prichádzajúcim automobilom. Pravdepodobne sa jedná o automobily, ktoré prichádzajú 

k samotnému objektu. Automobily sú kontrolované pri vjazde do areálu, v ktorom sídlia aj 

ďalšie organizácie.  

V otázke č. 9 je riešená kontrola zamestnancov pre prípadne odcudzenie vecí. 

Takáto kontrola by sa mala vykonávať pri odchode zamestnancov z objektu. 

Ďalšia samostatná otázka (č. 10) sa týka toho, či je v objekte inštalovaný nejaký 

elektronický zabezpečovací systém. 

Posledné dve otázky (11 a 12) sa týkajú bezpečnosti dôležitých vecí a priestorov. 

Otázka č. 11 sa zaoberá významnými vecami a priestormi a otázka č. 12 sa týka priamo 

financií a cenných predmetov a ich bezpečného uloženia. Keďže financie a cenné predmety 

patria k dôležitým veciam, otázka č. 12 je bližšou špecifikáciou otázky č. 11, z toho 

vyplýva, že na ňu nie je potrebné odpovedať, ak je odpoveď na otázku č. 11 negatívna. 

Postup, podľa ktorého by mohli byť kladené otázky z check listu č. 3, je 

znázornený nasledujúcim diagramom (Obrázok 11). 
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Obrázok 11 Postup kladenia otázok check listu č. 3 (UML diagram činnosti) 
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5.1.3 Požiarna ochrana 

Posledný check list (Tabuľka 7) obsahuje opatrenia z požiarnej ochrany. Tieto 

opatrenia je možné rozdeliť do šiestich celkov. 

Prvá otázka sa kontroluje, či sú prevádzané preventívne požiarne prehliadky 

minimálne raz ročne.  

Otázky č. 2 a 3 sa týkajú požiarnobezpečnostných zariadení. V otázke č. 2 je 

kontrolované, či objekt je vôbec vybavený takýmito zariadeniami (podľa schváleného 

požiarnobezpečnostného riešenia) a v otázke č. 3 či sa prevádza ich kontrola aspoň raz 

ročne. Je zrejmé, že na otázku č. 3 nie je nutné odpovedať, ak objekt nemá inštalované 

požiarnobezpečnostné zariadenia, teda ak odpoveď na otázku č. 2 bude NIE. 

Otázky č. 4 – 7 sa zaoberajú hasiacimi prístrojmi. Tie musia byť v potrebnom 

množstve (otázka č. 4), správne umiestnené (otázka č. 5), rozmiestnené podľa 

požiarnobezpečnostného riešenia (otázka č. 6) a ich prevádzkyschopnosť musí byť 

kontrolovaná minimálne raz ročne (otázka č. 7). 

Otázky č. 8, 9 a 11 sa týkajú označenia čísla tiesňového volania (č. 9), hlavných 

uzáverov vody a plynu a hlavných vypínačov elektrického prúdu a kúrenia (č. 10) 

a únikových východov a smerov úniku (č. 11.). Označenie musí byť zreteľné, aby 

umožnilo, v prípade vzniku požiaru, ľahkú orientáciu.  

V otázkach č. 10 a č. 12 sa rieši prístupnosť núdzových východov a priechodnosť 

chránenej únikovej cesty. 

Posledná otázka sa týka dodržiavania návodov na používanie elektrických 

spotrebičov a ďalších zariadení. Toto opatrenie má preventívny charakter a pomáha 

predchádzať vzniku požiaru. 

Postup pre kladenie otázok check listu z oblasti požiarnej ochrany je znázornený 

prostredníctvom diagramu (Obrázok 12). 
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Obrázok 12 Postup kladenia otázok check listu č. 4 (UML diagram činnosti) 



38 

 

5.2 Zovšeobecnenie 

Napriek tomu, že check list by mal byť súborom navzájom nezávislých otázok, 

v praxi to tak často nie je. To je vidieť aj na check listoch analyzovaných 

v predchádzajúcej časti. Potreba odpovedať na niektoré otázky vyplýva z odpovede na im 

nadradenú otázku.  

Všetky uvedené check listy majú niektoré vlastnosti, ktoré sú pre ne spoločné. Tieto 

vlastnosti je možné zhrnúť do nasledujúcich axióm: 

 Check listy obsahujú otázky. 

 Každá otázka je práve z jedného check listu. 

 Na každú otázku je potrebné získať odpoveď (áno/nie). 

 Otázky môžu mať niekoľko podradených otázok. 

 Otázka môže mať jednu nadradenú otázku. 

Z pohľadu jazyka UML a ontológie, môžeme na check listy a otázky nazerať ako 

na samostatné triedy. Ich objektmi sú konkrétne check listy a konkrétne otázky. Check list 

je charakterizovaný názvom. Vlastnosťami otázok môže byť názov otázky, text otázky 

a odpoveď na otázku. Je zrejmé, že vzťah medzi check listom a otázkou je asociatívny 

a reprezentuje to, že otázka patrí do daného check listu. Otázka má asociatívny vzťah 

s inou otázkou, týkajúci sa nadradenosti a podradenosti.  

 Graficky môžeme tieto úvahy znázorniť pomocou nasledujúceho diagramu tried 

(Obrázok 13).  

 

 

Obrázok 13 Diagram tried pre check listy 

 

Toto všeobecné znázornenie som využila pri definícií ontológie v Protégé. 
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5.3 Definícia tried 

Pre definíciu tried som využila program Protégé verzii 3.4 s nainštalovaným 

rozšírením CLIPStab, ktoré umožňuje export definovanej ontológie do formátu 

využiteľnom v CLIPS. 

5.3.1 Trieda check-list 

Trieda check list je definovaná ako konkrétna trieda, aby bolo možné vytvárať jej 

inštancie.  

Základné vlastnosti (sloty) definované pre túto triedu vychádzajúce z diagramu 

tried (Obrázok 13) sú „názov“, ktorej hodnotou môže byť akýkoľvek textový reťazec, 

poradie, ktoré má hodnoty typu integer, teda prirodzené číslo, a „obsahuje.“ Vlastnosť 

„obsahuje“ je tzv. multislot, teda môže obsahovať viacero hodnôt. Tieto hodnoty musia 

byť inštancie triedy otázka. Predstavuje vzťah asociácie, ktorý má trieda check list k triede 

otázka. Pri vytváraní inštancií triedy, t.j. pri vkladaní konkrétnych check listov, je potrebné 

všetky tieto vlastnosti definovať užívateľom. 

Pre prácu s check listami som vytvorila tejto triede ďalšie vlastnosti, ktoré sú 

využívané pri vyhodnocovaní. Tieto vlastnosti sú predvolene nastavené a nie je nutné ich 

definovať pre konkrétne check-listy. 

Definícia triedy check-list v tvare použiteľnom v CLIPS vyzerá nasledovne: 

(defclass check-list 

 (is-a USER) 

 (role concrete) 

 (single-slot pocet-kladnych-odpovedi 

  (type INTEGER) 

  (default 0) 

;+  (cardinality 0 1) 

  (create-accessor read-write)) 

 (single-slot nazov 

  (type STRING) 

;+  (cardinality 0 1) 

  (create-accessor read-write)) 

 (single-slot poradie 

  (type INTEGER) 

;+  (cardinality 0 1) 

  (create-accessor read-write)) 

 (single-slot mozes-spustit 

  (type SYMBOL) 

  (allowed-values ano nie) 

  (default nie) 

;+  (cardinality 0 1) 

  (create-accessor read-write)) 
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 (single-slot hodnotenie-body 

  (type INTEGER) 

  (default 0) 

;+  (cardinality 0 1) 

  (create-accessor read-write)) 

 (single-slot mozes-vyhodnotit 

  (type SYMBOL) 

  (allowed-values ano nie) 

  (default nie) 

;+  (cardinality 0 1) 

  (create-accessor read-write)) 

 (single-slot hodnotenie-percenta 

  (type FLOAT) 

  (default 0.0) 

;+  (cardinality 0 1) 

  (create-accessor read-write)) 

 (single-slot vyhodnoteny 

  (type SYMBOL) 

  (allowed-values ano nie) 

  (default nie) 

;+  (cardinality 0 1) 

  (create-accessor read-write)) 

 (multislot obsahuje 

  (type INSTANCE) 

;+  (allowed-classes otazka) 

  (create-accessor read-write))) 

5.3.2 Trieda otázka 

Trieda otázka je takisto definovaná ako konkrétna trieda. Jej základné vlastnosti sú 

„text-otazky“, „je-z-check-listu“, ktoré je nutné zadať pre konkrétne otázky, a „odpoved“, 

ktorej hodnota bude získaná v priebehu programu. 

Hierarchiu otázok zachytávajú vlastnosti „je-nadradena“, „je-podradena“, ktorých 

hodnotami sú konkrétne otázky, a vlastnosť „ma-nadradenu-otazku“, ktorá je predvolene 

nastavená na hodnotu „nie“. Pri definovaní inštancie otázky, ktorá má nadradenú otázku je 

potrebné túto hodnotu zmeniť na „ano“. 

Úplná definícia tried sa nachádza v súbore triedy.clp na priloženom CD. V súbore 

instancie.clp na priloženom CD sa nachádzajú konkrétne definované inštancie týchto tried 

pre check listy uvedené vyššie.  

 

5.4 Pravidlá 

Pravidlá v CLIPS sa skladajú z dvoch častí. Prvá časť, ľavá strana pravidla, 

obsahuje tzv. vzory, ktoré predstavujú podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa 
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pravidlo aktivovalo pre určitú množinu faktov. Po jeho aktivácií sa vykonajú činnosti, 

ktoré sa nachádzajú v druhej časti – pravej strane pravidla. 

Po spustení programu sú užívateľovi kladené otázky z check listu s poradovým 

číslom 1. Počet kladných odpovedí sa ukladá do slotu „pocet-kladnych-odpovedi“ tohto 

check listu. Ak je odpovedané na nejakú nadradenú otázku „ano“, program položí otázku, 

ktorá je jej podradená. V opačnom prípade je podradenej otázke automaticky priradená 

odpoveď nie.  

Po priradení odpovede všetkým otázkam sa spustí vyhodnotenie tohto check listu. 

Pre vyhodnotenie je použitý postup pre druhý typ hodnotenia z kapitoly 2.3.1. To 

znamená, že je vypočítané percento otázok s kladnou odpoveďou z celkového počtu otázok 

check listu. Na základe bodovej stupnice (Tabuľka 8) sú check listu priradené body. Obe 

tieto hodnoty sú vypísané na obrazovku. 

Tabuľka 8 Bodová stupnica (Zdroj:[2] ) 

Kladné 

odpovede [%] 
0 - 65 66 - 75 76 - 85 86 - 95 96 - 100 

Body 1 2 3 4 5 

 

Po vyhodnotení check listu sú užívateľovi kladené otázky z check listu 

s nasledujúcim poradovým číslom.  

Ak sú zodpovedané a vyhodnotené všetky check listy zo súboru, spustí sa celkové 

vyhodnotenie.  Definícia pravidla pre celkové hodnotenie vyzerá nasledovne: 

(defrule Celkove-hodnotenie 

(celkove-hodnotenie 1) 

=>  

(bind ?sucet 0) 

(do-for-all-instances ((?chl check-list)) 

   (eq ?chl:vyhodnoteny ano) 

   (bind ?sucet (+ ?sucet ?chl:hodnotenie-body))) 

(bind ?vysledok (/ ?sucet (spocitaj-instancie check-list)))  

(if (<= ?vysledok 1) then (bind ?stav "VELMI ZLY")   

  else (if (<= ?vysledok 2) then (bind ?stav "ZLY")    

  else (if (<= ?vysledok 3) then (bind ?stav "DOBRY")  

   else (if (<= ?vysledok 4) then (bind ?stav "USPOKOJIVY") 

   else (bind ?stav "VYNIKAJUCI")))))  

(printout t crlf "Celkove hodnotenie je "  ?vysledok " bodov." crlf  

  "Stav bezpecnosti je " ?stav "."crlf ""crlf)) 
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Celkové hodnotenie je získané ako priemer bodov, ktoré získali jednotlivé check , 

listy v súbore. Na základe priemeru bodov je priradené hodnotenie celkového stavu 

bezpečnosti podľa klasifikačnej stupnice (Tabuľka 9). 

Tabuľka 9 Klasifikačná stupnica (Zdroj:[2] ) 

Stav 

bezpečnosti 

VEĽMI 

ZLÝ 
ZLÝ DOBRÝ USPOKOJIVÝ VYNIKAJÚCI 

Body 1 2 3 4 5 

 

Počet bodov a stav bezpečnosti je vypísaný na obrazovku. Tým sa vyčerpajú všetky 

aktivované pravidlá a program sa ukončí. 

Všetky pravidlá potrebné pre uvedený postup vyhodnocovania súboru check listov 

sú umiestnené v súbore pravidla.clp na priloženom CD. 
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Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť pravidlá pre expertný systém, ktorý by bol 

schopný odvodzovať údaje z už zodpovedaných otázok a na základe toho voliť ďalšiu 

postupnosť kladených otázok.  

Východiskom pre tvorbu takýchto pravidiel bol konkrétny check list určený na 

hodnotenie stavu bezpečnosti budovy administratívneho charakteru. Tento check list 

predstavuje súbor štyroch check listov, ktoré sa týkajú jednotlivých oblastí bezpečnosti, 

ktoré sú pre takéto objekty významné.  

Check listy boli analyzované z hľadiska súvislostí medzi jednotlivými otázkami. 

Charakteristické vzťahy a vlastnosti boli zovšeobecnené využitím diagramu tried jazyka 

UML. Využitím tohto zovšeobecnenia bola vytvorená ontológia pre check listy v programe 

Protégé. Táto ontológia pozostáva z dvoch tried – check list a otázka. Pre tieto triedy boli 

nastavené charakteristické vlastnosti a definované inštancie, teda konkrétne check listy, 

ktoré boli použité ako východisko. 

Vytvorená ontológia bola prevedená do formátu využiteľnom v programe CLIPS, 

v ktorom predstavuje bázu faktov. V tomto programe boli vytvorené potrebné pravidlá. 

Výsledkom práce je samotný systém, ktorý dokáže vhodne voliť poradie navzájom 

súvisiacich otázok a odvodzovať odpovede na otázky, ktoré sú podradené inej otázke. 

Systém vyhodnocuje jednotlivé check listy na základe počtu kladne zodpovedaných 

otázok a prideľuje im body podľa nastavenej stupnice. Po vyhodnotení jednotlivých check 

listov vyhodnotí celkový stav bezpečnosti vzhľadom k stanovenej klasifikácií.  

Navrhnuté pravidlá sú využiteľné pre check listy z akejkoľvek oblasti, ktoré 

vyžadujú odpovede áno a nie a majú hierarchiu navzájom závislých otázok zhodnú so 

skúmaným súborom check listov. 
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