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1 Úvod  

Existuje celá řada příčin leteckých nehod. V dnešní rychle rozvíjející se době a 

technickém rozvoji lidstva dochází k velice rychlému technologickému pokroku a zkvalitnění 

výroby, kvality a zpracování jak strojních, tak elektronických součástek. To s sebou ale nese 

jisté rizika. Zejména pak je kladen větší důraz na člověka a na lidský činitel obecně. Lidstvo 

se musí čím dál tím více rychleji adaptovat na dnešní neustále se zrychlující dobu a technický 

pokrok. Jinými slovy se musí učit neustále rychleji novým věcem, aby mohl s novou 

technikou efektivně manipulovat. Jelikoţ je ale bohuţel člověk jako takový tvor chybující a 

není neomylný, vzniká prostor k lidskému selhání. 

Tím se dostáváme k problematice lidského činitele v letectví. Není jiţ ţádným 

tajemstvím, ţe v dnešní době dochází k neustálému sniţování příčin leteckých nehod 

zaviněných technickou vadou nebo selháním letecké techniky. Dalo by se říci, ţe s 

technickým pokrokem také úměrně roste mnoţství leteckých nehod zaviněných lidským 

činitelem. V současné době je to něco okolo 80%. Zbylých 20% připadá pro na selhání 

technického činitele. 

Z tohoto důvodu se začalo soustředit na člověka a zkoumat jeho chování, jeho fyzické 

limity, návaznost stavu jeho psychiky na výkon práce, způsoby a důvody jeho chybování při 

výkonu činnosti řízení letadla. Dostáváme se tedy do problematiky oboru Lidského činitele, 

který s sebou nese celou řadu faktorů a rizik, které mohou ovlivňovat člověka. 

1.1 Cíle práce 

1. Objasnění teorie z oblasti CRM 

2. Vytvoření učebního textu CRM pro studenty 

3. Návrh cvičení na leteckém simulátoru k procvičení CRM v praxi 
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2 Lidský činitel  

Termín "lidský činitel" je uţíván v mnoha směrech v leteckém průmyslu. Většinou je 

spojován v kontextu s návrhem kokpitu, tzv. cockpit design a nebo v CRM - Crew Resource 

Management. Nicméně tyto dvě části jsou jen zlomkem, kde lidský faktor působí. Lidský 

faktor je třeba brát v potaz  u všech věcí, kde působí člověk jako takový. 

Definice lidského činitele - lidský činitel obsahuje oblast problémů obsahující percepční, 

fyzické i mentální schopnosti, interakce a účinky povolání na jednotlivce. Dále obsahuje 

oblast, jak na člověka působí okolí, vliv zařízení a návrh systému na výkonnost člověka a v 

neposlední řadě také organizační charakteristiky, které ovlivňují bezpečné chování člověka v 

práci. 

Vznik lidského činitele je obecně datován do období druhé světové války, i kdyţ pokroky, 

které přiměly k jeho vzniku, lze sledovat na přelom 20. století. Před druhou světovou válkou 

byla pozornost zaměřena na to, aby se člověk vešel do stroje, tzn. metoda pokus omyl, 

namísto navrhování strojů tak, aby vyhovoval člověku. Mnoho z lidského činitele a 

ergonomie vzniklo z vojenské nezbytnosti.  

Se začátkem první světově války byly zapojeny do bojů první letadla. S tím také vyvstala 

potřeba metody rychlého výběru a vyškolení nových pilotů. To vedlo k rozvoji letecké 

psychologie a letecko-lékařského výzkumu.  Po vypuknutí druhé světové války došlo k bodu 

zvratu, kdy technologický pokrok nakonec předčil schopnosti člověka adaptovat se a 

kompenzovat tak například špatný design stroje.  

Dvě desetiletí po skončení druhé světové války došlo k pokračování výzkumu 

sponzorovaného armádou. To bylo zapříčiněno také z velké části studenou válkou. Na konci 

70. let 20. století se stalo několik velkých leteckých neštěstí. To předznamenalo éru řady 

výzkumů zaměřených na CRM - řízení činnosti posádky.  
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2.1 Model SHELL - Model lidského činitele 

Model SHELL je konceptuální model lidských faktorů, které vysvětlují rozsah lidského 

činitele v letectví a pomáhá k pochopení vztahů systémových prostředků/prostředí a lidské 

sloţky v leteckém prostředí.  

Model SHELL byl nejprve vyvinut roku 1972 profesorem Ewardsem a později upraven 

roku 1984 profesorem Hawkinsem. Tento model je pojmenován po počátečních písmen jeho 

sloţek - software, hardware, environment, liveware a důraz je kladen na člověka a lidské 

rozhraní s jinými sloţkami leteckého systému.  

Model SHELL přijímá systémovou perspektivu. Ta naznačuje, ţe člověk je jednou z mála 

a nebo vůbec jedinou příčinou letecké nehody. Systém zvaţuje aktivní i skryté nedostatky 

mezi jednotlivými rozhraní. V tomto modelu je uvaţováno, ţe existuje celá řada souvisejících 

faktorů, které ovlivňují spolupráci s lidským činitelem.  

 

Obr. 2.1 - Model SHELL 
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Kaţdý komponent modelu SHELL (Software, Hardware, Environment, Liveware, 

Liveware) představuje stavební blok lidského činitele v letectví.  

Lidský prvek, nebo-li pracovník, je v centru zájmu, tedy uprostřed schématu, který 

představuje moderní letecký dopravní systém. Lidský prvek je nejdůleţitější a nejflexibilnější 

sloţkou v systému. Komunikuje přímo s ostatními sloţkami systému, tedy softwarem, 

hardwarem, prostředím a jinými lidmi.  

Nicméně okraje centrálního bloku lidské sloţky jsou různé, představují lidská omezení a 

rozdíly ve výkonnosti. Proto musí být ostatní komponenty systému upraveny a 

přizpůsobovány této ústřední součásti, abychom se vyhnuli stresu a poruchám, tedy 

incidentům a nehodám v leteckém systému. Abychom toho dosáhli, musíme chápat vlastnosti 

a obecné schopnosti člověka. 

2.1.1 Lidské vlastnosti s ohledem na model SHELL 

1. Fyzická - velikost a tvar - v konstrukci leteckých pracovišť a zařízení jsou ţivotně 

důleţitým faktorem rozměry lidského těla a jeho pohyb. Rozdíly se vyskytují 

například v závislosti na etnické příslušnosti, věku a pohlaví. Tyto věci je třeba 

brát v potaz z důvodu návrhu relevantního designu letadla, ergonomie kabiny, 

nouzového vybavení, přístupových dveří a prostor, atd. 

2. "Palivové" poţadavky - lidé vyţadují jídlo, vodu a kyslík, aby mohli efektivně 

fungovat. Nedostatky v těchto základních potřebách mohou mít negativní vliv na 

výkon a pohodu člověka. 

3. Vstupní charakteristika - lidské smysly pro sběr důleţitých informací a 

vyhodnocování informací jsou limitovány. To znamená, ţe například v noci lidské 

oko dobře nevidí. Je potřeba tuto nedokonalost potlačit různými opatřeními. To 

vytváří dopad na výkon pilota při nočním létání. Kromě zraku patří mezi ostatní 

smysly sluch, čuch, chuť a hmat (pohyb a teplota). 

4. Zpracování informací - lidé mají omezení v moţnostech zpracování informací. 

Mají omezenou pracovní kapacitu, která můţe být také ovlivněna dalšími faktory, 

jako je například motivace, stres a nebo vysoké pracovní nasazení. Design displejů 

letadel toto vše bere v potaz barevností a zvukovými upozorněními, aby se 

minimalizovala tato chyba způsobena člověkem.  
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5. Výstupní charakteristika - po snímání a zpracování informací zahrnuje výstup ze 

člověka rozhodnutí, komunikaci, reakci, atd. Tomuto musí být uzpůsobeny 

všechny součásti letadla. 

6. Pracovní prostředí - člověk můţe fungovat v pouze úzkém rozmezí ţivotních 

podmínek. Výkonnost člověka můţe sniţovat hluk, vibrace, tlak, teplota, ale i 

přechod časového pásma. 

2.1.2 Funkční bloky modelu SHELL 

1. Software - jedná se o nehmotné aspekty leteckého systému, který řídí funkci 

leteckého systému po programové stránce. Software zahrnuje pravidla, pokyny, 

předpisy, zásady, normy, zákony, příkazy, bezpečnostní postupy, standardní 

operační postupy, konvence, zvyky, symboliku, příkazy nadřízeného a počítačové 

programy. 

2. Hardware - fyzické prvky leteckého systému, které řídí jeho funkci po technické 

stránce.  Zahrnuje letecké přístroje, vybavení letadla, nářadí, řídící prvky, atd. 

3. Liveware - lidský prvek nebo lidé v leteckém systému. Například personál 

letových posádek, kteří provozují letadla, palubních průvodčích, pozemní 

posádky, atd. Tento komponent uvaţuje lidské moţnosti, výkonnost a omezení. 

Čtyři komponenty modelu SHELL nebo leteckého systému nepůsobí izolovaně, 

ale v interakci s centrální lidskou sloţku poskytuje prostor pro analýzu a zváţení 

lidského činitele. Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO popsala lidské 

faktory jako koncept lidí v jejich ţivotních a pracovních situacích, jejich interakce 

s počítači (hardware), postupy (software), prostředí, ve kterém člověk pracuje a 

vzájemnými mezilidskými vztahy. 

2.1.3 Rozhraní modelu SHELL 

Liveware - Software (L-S) - interakce mezi pracovníkem a předepsanými postupy, 

nařízeními, atd. Tato vazba řeší dodrţování předepsaných postupů závislých na úplnosti a 

kompletnosti informací. Podle ICAO se jedná o jeden z nejdůleţitějších faktorů efektivní 

komunikace. 

Liveware - Hardware (L-H) - spolupráce mezi člověkem a strojem. Důleţité je zde, aby 

bylo vše ergonomicky příjemné pro člověka, aby se mu pohodlně všechny přístroje ovládaly, 

nemusel se zbytečně natahovat. Dále pak, aby na vše dosáhl, bylo pro něj vše čitelné a 

přirozené. 
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Liveware-Environment (L-E) - interakce mezi člověkem a vnějším prostředím. Týká se to 

pracovního prostředí, morálky pracovníků, sociálních aspektů v prostředí, zdraví, hygieny, 

bezpečnost práce, atd. 

Liveware-Liveware (L-L) - toto rozhraní je zaměřeno na vedení, spolupráci posádky, 

vzájemnými sociálními vztahy. Z hlediska modelu je tato část nejvíce riziková. Bylo 

prokazatelně zjištěno, ţe právě toto rozhraní má na svědomí nemalé mnoţství leteckých 

nehod a katastrof. Z tohoto důvodu se zde soustřeďuje hodně pozornosti. 

2.2 Reasonův model 

Reasonův model je často také nazýván jako Swiss cheese model díky jeho podobě. Je to 

několik bloků, ve kterých jsou díry. Tyto bloky připomínají plátky švýcarského sýru.  

Reasonův model pojednává o tom, ţe kaţdý krok v procesu má potencionál pro selhání. 

Ideální systém je analogický s hromadou plátků švýcarského sýra. Uvaţujme, ţe díry v 

procesu jsou moţnosti pro chybování a kaţdá vrstva má slouţit jako ochrana. Chyba můţe 

projít dírou v jedné vrstvě, ale je zastavena o další vrstvu ochrany. Díry, tedy chyby, vznikají 

na různých místech. To znamená, ţe problém by měl být zastaven. K vrstvení dochází z 

důvodu zvýšení ochrany. Čím více máme ochranných vrstev, tím niţší je šance nehody.  

 

Obr. 2.2 - Reasonův Model [5] 
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Aby došlo k fatální chybě a tedy nehodě, musí být proraţeny všechny stupně ochrany. 

Samozřejmě také platí, ţe čím méně je chyb, tím menší je i riziko ke způsobení nehody. 

Obecně také platí, ţe čím menší je chyba, tedy velikost díry, tím je také menší riziko vzniku 

nehody. Ochranné vrstvy bychom mohli teoreticky vrstvit aţ do nekonečna, kdy by se sníţila 

teoretická moţnost prostupu chyby na minimum. To by ale nebylo jednak technicky moţné, 

tak hlavně finančně realizovatelné. Vţdy je tedy nutno najít rozumný kompromis mezi 

dostatečným stupněm ochrany a finanční stránkou věci. Obecně platí, ţe člověk je poslední 

vrstvou ochrany a je ten poslední, který můţe nehodě zabránit.  
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3 Teoretické základy lidského činitele pro CRM 

Obsah této kapitoly je věnován empirickému a teoretickému základu lidského činitele pro 

CRM. V této kapitole je popsáno lidské chybování v letectví, postupy a výkonnost skupin v 

řízení a názorně graficky popsáno, jak fungují modely lidského řízení letových posádek.  

3.1 Selhávání lidského činitele při řízení letadla 

Uznání problému lidské výkonnosti podnítila řadu nezávislých snahu porozumět, co 

pojem lidská chyba zahrnuje a jaká opatření by se daly zavést pro jejich sníţení. Formální 

záznamy z vyšetřování nehod ukázaly řadu situací, kdy selhala koordinace posádky v 

kritickém okamţiku.  

Příklady chybování posádky: 

 Posádka zabývající se nefunkčností kontroly indikace podvozku si nevšimla, ţe 

byl odpojen autopilot a letadlo postupně klesalo, aţ došlo k pádu do baţiny. 

 Druhý pilot, který se obával, ţe při vzletu nebyl správně nastaven tah motorů na 

odlet ve sněhové bouři,  se nepodařilo upozornit na tuto skutečnost kapitána a 

došlo k přetaţení letadla a následnému pádu do řeky Potomac. 

 Posádka špatně přečetla mapu pro přístrojové přiblíţení na letiště s ohledem na 

jejich polohu vůči letišti, tuto skutečnost si neuvědomila a nezahájila postup 

nezdařilého přiblíţení a narazila do hory pod minimální sestupovou výškou. 

 Posádka se zabývala rozhovorem, který nesouvisel s řízením letadla a nedokončila 

checklist, letadlo se zřítilo při vzletu z důvodu nevytaţených klapek na vzlet. 

 Díky přerušení komunikace (ohledně nedostatku paliva) mezi kapitánem, druhým 

pilotem a řídícím letového provozu došlo k úplnému vyčerpání paliva a pádu. 

 Palubní průvodčí měla obavy o stavu odmrazení křídel před vzletem, posádka to 

nevzala v úvahu a při vzletu došlo k pádu letadla z důvodu špatného odmraţení. 
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3.2 Postupy a výkonnost skupiny v leteckém prostředí 

Studium chování skupiny byl historický obor sociální psychologie a poskytuje koncepční 

základ pro model tří faktorů výkonnosti skupiny. Model má tří základní prvky: vstupní 

faktory, které zahrnují chování jednotlivců, skupiny, organizace a provozní prostředí; 

skupinové procesní faktory,  které zachycují povahu a kvalitu interakcí mezi členy skupiny; a 

výstupní faktory, které zahrnují výstupní výsledky, jako je bezpečnost a účinnost operací a 

sekundární výstupy, jako je například spokojenost člena, motivace, postoj, atd. Základním 

předpokladem modelu je, ţe vstupní faktory poskytují jak rámec řešení, ale také určují povahu 

procesů skupin, které mají určité pořadí a vedou k řešení. Na obrázku 3.1 lze vidět tři faktory 

a jejích vzájemné propojení. Ústředním prvkem modelu je zpětná vazba mezi faktory. 

Výstupy na pravé straně, které jsou buď pozitivní a nebo negativní, mohou změnit vstupní 

údaje do modelu (např. můţe dojít ke změně normy, postojů, atd.).Tyto celkové změny poté 

mohou ovlivnit následně skupinové procesy a výsledek. Výstupy také mohou teoreticky 

ovlivnit skupinové procesy, aniţ by byly přímo ovlivněny vstupními údaji. Jedná se o 

opakující se charakter faktorů určujících výkonnost skupiny. Jeho studium je ale sloţité a 

náročné.  

3.2.1 Výstupní faktory 

Primární výstupní faktory jsou snadno rozeznatelné a relativně snadno měřitelné. V 

letectví je na prvním místě bezpečnost, ale na druhou stranu efektivní dosaţení cílů v souladu 

s regulačními a organizačními poţadavky jsou také důleţité.  

Zkušenosti a odborná příprava mohou vytvářet změny v postojích posádky a normách z 

hlediska řízení na palubě. Kvalita skupinových procesů ovlivněná organizací, skupinou, 

regulačními faktory a prostředím určuje spokojenost posádky a jejich motivaci do budoucna.  

Výstupní faktory tvoří kritéria, dle kterých jsou navrhovány změny ve školících procedurách a 

změny v organizační politice. Nejpřesvědčivějším měřítkem účinnosti v letectví by bylo 

sníţení počtu nehod. Nehody jsou dnes v letectví naštěstí ojedinělou situací, takţe spolehlivé 

statistické důkazy mohou být získány dlouhodobým sběrem dat z leteckých nehod a 

incidentů. Obdobně na tom jsou kritéria výkonnosti letové posádky, ty je třeba vyvodit 

například ze záznamů procesních chyb, odborného hodnocení efektivnosti posádky a 

spokojenosti posádky. 
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Obr. 3.1 - Výkonnostní model letové posádky [1] 

3.2.2 Vstupní faktory 

Vstupy do práce ve skupině, tedy skupinových procesů, tvoří řada kvalitativně odlišných 

proměnných. Ty jsou tvořeny více komponenty, které mají jednotlivě nebo v kombinaci vliv 

na způsob, jakým týmy komunikují. Na obrázku 4.2.2.1 jsou znázorněny rozšířené vstupní 

proměnné tak, aby obsahovaly proměnné niţšího řádu. Ty mají prokazatelný dopad na 

skupinové procesy a výstupy.  

Základní výkonnost posádky lze rozdělit na několik podskupin. Těchto skupin je 5 a jsou 

to individualita, skupina, organizace, pravidla a prostředí. Do všech těchto skupin spadají 

jejích charakteristické vlastnosti, které lze vidět na obrázku dále. Více o těchto skupinách 

bude napsáno pod obrázkem. 
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Obr. 3.2  - Rozšíření vstupních faktoru [1] 

3.2.3 Faktory individuality 

Vezmeme-li v úvahu práci letové posádky v dnešní době, připadá v úvahu řada vstupních 

faktorů, které mohou mít vliv na efektivitu činnosti posádky ještě předtím, neţ vůbec dojde ke 

nahození motorů. Kaţdý tým se skládá z jednotlivců, kteří přinášení do kokpitu své vlastní 

znalosti, dovednosti, osobnost, motivaci a fyzické a emocionální stavy. Kaţdá z těchto 

uvedených vlastností byla určena jako klíčová u jedné nebo více leteckých katastrof. 

Fyzická kondice posádky zahrnuje únavu, která můţe narušit bdělost i u zkušeného a 

motivovaného pilota. Emocionální stav je dán rozmanitosti ţivotních stresů (např. manţelské 

neshody nebo obavy o finanční situaci, obavy o práci). Emocionální stav jednotlivce se tedy 

také musí brát v potaz a je nutno s ním počítat. Schopnosti (včetně zpravodajské a 

psychomotorické) jsou jiţ celá desetiletí dány jako rozhodující pro povolání pilota. Nedávný 

výzkum také potvrdil, ţe osobnostní faktory jsou významně důleţité ve vazbě na individuální 

a týmový výkon.  
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3.2.4 Skupinové faktory 

Posádky jsou sloţeny z jedinců, kteří s sebou přináší všechny uvedeny atributy.  Posádka 

můţe být buď soudrţná a účinná, nebo rozdělující, zahořklá a neúspěšná v závislosti na 

kombinaci jednotlivců a jejich stavů v daném okamţiku. Ovzduší, které se vyvíjí ve skupině 

je několikanásobně určeno charakteristikami jednotlivých členů skupiny, jejich pracovním a 

osobním postavením a kvalitou vedení. Vzhledem k mnoha individuálním a skupinovým 

faktorům je výzkum této problematiky obtíţný a časově náročný. V důsledku toho není v 

letectví ţádná literatura zaměřena na toto sloţité téma.  

3.2.5 Organizační faktory 

Organizační struktura je kritickým bodem vstupních údajů. Pokud organizace schvaluje 

raději akce jednotlivců, neţ koordinaci týmu, je výsledek podstatně odlišný od organizací, 

které kladou důraz na práci posádky jako týmu a její odpovědnost. Úroveň výcviku a druh 

formálního hodnocení vzhledem k posádce má také svůj určitý vliv. Manuální a formální 

postupy jsou také součástí operačního prostředí stejně tak jako zdroje, které organizace má k 

dispozici (plánování posádky, podpora údrţby, plánování letů, dispečink a jiné).  

3.2.6 Faktory prostředí 

Faktory prostředí jsou tvořeny zejména meteorologickými podmínkami. Schopnost 

organizace  a poskytnutí přesné a včasné informaci o počasí je jedním z faktorů, jimiţ se řídí 

v modelu výkonnost posádky a výstupy. Fyzický stav letadla, a to i včetně provozních 

zařízení nebo stavu navigačního vybavení, definuje prostředí, ve kterém posádka musí 

pracovat a plnit své úkoly.  

3.2.7 Regulační faktory - pravidla 

Postupy a pravidla létání také ovlivňují povahu spolupráce a výkonnost posádky. 

Například pravidlo sterilního kokpitu v USA zakazuje veškerou komunikaci, která nesouvisí s 

řízením letu pod výškou 10 000 stop. Zaměření předpisů bylo na individuální školení a 

hodnocení. To se odráţí v organizační politice - zrušení zákazu moţnosti opravení kapitána 

prvním důstojníkem, pokud zjistil, ţe kapitán provedl chybné rozhodnutí.  

Nejednoznačnosti v předpisech mohou mít negativní dopad na spoluprácí a rozhodování 

letové posádky. Pokud jsou předpisy, kterými se posádka řídí nejasné, odpovědnost se 

přesouvá na organizaci a nebo na kapitána, který bere na sebe konečnou odpovědnost za jeho 

rozhodnutí týkající se bezpečnosti letu. 
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3.3 Faktory ovlivňující skupinové postupy 

Skupinové postupy byly historicky nejméně zkoumané aspekty, kterým se nejméně 

rozumělo v rámci výkonnosti týmu. Vstupní faktory se projevují ve způsobu interakcí, které 

se vyskytují v případech, kdy se dostávají do styku jednotlivé osobnosti a stroje do styku a 

dohromady provádějí sloţité operace v komplexním prostředí. Skutečnost, ţe různé způsoby v 

postupech byly z velké části ignorovány nenaznačuje nedostatek o jejich povědomí, ale nýbrţ 

obtíţnost jejich zaznamenání a měření. Existuje celá řada důleţitých a zajímavých otázek 

týkajících se skupinových postupu posádky. Mezi ně například patří: 

1. Jak se cizí lidé setkávají spolu a mají utvořit soudrţný efektivně fungující tým 

pouze po krátkém seznámení? 

2. Jak je řízená pracovní zátěţ a je rozdělována pravomocně? 

3. Jaké prostředky jsou pouţívaný pro zpracování a dosaţení optimálního rozhodnutí 

pří nejednoznačných a nepřesných údajích? 

4. Jak stres vyvolaný únavou, mimořádnou událostí a osobními událostmi ovlivňuje 

způsob, jakým posádka komunikuje a spolupracuje? 

5. Jaká je podstata efektivního a neefektivního vedení v letových posádkách? 

Skupinové postupy se projevují především pomocí verbální komunikace. To nám 

umoţňuje vytvořit hlasový záznam, který lze poté pouţít k pochopení způsobu spolupráce 

letové posádky během letu.  

3.4 Zpracování faktorů ovlivňující skupinové postupy 

Na základě návaznosti výzkumu souvisejících se spoluprácí letové posádky a jejich řešení 

různorodých situací jsme schopni sestavit model. Tedy sestavit seznam vstupních 

proměnných, které nám ovlivňují výsledek spolupráce posádky. Na základě toho je postaven 

hodnotící systém, který systematicky pozoruje spolupráci letové posádky. Skupinové postupy 

identifikované během letu spadají do dvou širokých skupin. Jedna skupina se skládá z 

mezilidské spolupráce a poznávání. Druhá se skládá ze spolupráce rozhraní člověk - stroj. 

Tato druhá kategorie je přímo závislá na technické způsobilosti letové posádky. To je za 

předpokladu, ţe optimální týmová komunikace a rozhodování bude znamenat malý uţitek, 

pokud posádka neumí efektivně provádět technické manévry s letadlem a postupy potřebné 

pro bezpečný let. Naopak ale také platí, ţe pokud letová posádka zvládá ovládání stroje na 

výbornou, nezaručuje to samo o sobě bezpečnost provozu.    
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Obr. 3.3 - Schéma faktorů ovlivňující skupinové postupy [1] 

3.4.1 Tvorba týmu a řízení úkolů 

Tento bod se zabývá tvorbou posádky jako operačního týmu, a to včetně posádky v 

kokpitu, tak personálu na palubě letadla. Proces formace týmu a jeho udrţování lze rozdělit 

do dvou hlavních skupin. První obsahuje oblast vedení, plnění rozkazů a řešení úkolů. Druhá 

skupina pak obsahuje mezilidské vztahy a tvorbu ovzduší mezi posádkou. Letové posádky 

jsou týmy, ve kterých je učena role vůdce a čistá liniová autorita a odpovědnost. Očekává se 

tedy, ţe kapitán jakoţto vůdce skupiny by měl nastavit úroveň a způsob komunikace, To 

znamená, zda-li je čistě profesionální, nebo i kamarádská. Efektivní vůdce pouţívá svou 

autoritu, ale dbá také na ostatní členy letové posádky, na jejich připomínky a náměty, jak 

problém řešit. Simulační studie ukázaly, ţe kapitánovy atributy, jako je například jeho 

osobnost, hraje roli při určovaní skupinových postupů a jejich výsledků. Dva negativní vzory 

vedení byly vyzdvihnuty při vyšetřování leteckých nehod. Jeden se skládá ze silného 

arogantního vůdce, který nepřijímá podněty od podřízených a pilotuje letadlo, jako kdyby se 

jednalo o jednomístný letoun. Druhý typ vedení je takový, kdy kapitán odmítá odpovědnost a 

selhává pří kontrole řízení v pilotní kabině.  
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Jedním z pozorovatelných faktorů skupinových postupů je kvalita mezilidských vztahů a 

výsledná nálada ve skupině. Efektivní posádky udrţují náladu ve skupině takovou, aby 

docházelo k přirozené výměně informací. Posádky pracující v příjemném pracovním prostředí 

s dobrou náladou budou přirozeně více motivování a budou zadané úkoly plnit efektivněji, 

něţ posádka, mezi kterou je napětí.  

3.4.2 Komunikační a rozhodovací procesy  

Jak ukázaly údaje z experimentálních simulací, procesy přenosu informací a rozhodování 

jsou hlavními faktory, které ovlivňují výkon posádky. Vyšší úrovně komunikace jsou spojeny 

s menším počtem provozních chyb. Kritickou částí v tomto procesu jsou briefingy. Ty jsou 

jedním z prokazatelných prostředků k formování efektivního týmu a vytváření pozitivního 

myšlení ve skupině. Dotazy, obhajoby návrhů a tvrzení definují chování určené k zajištění 

potřebných informací a ţe poţadované komunikace jsou dokončeny ve správný čas. Jako 

příklad mohou poslouţit zahájení a dokončení checklistů, upozornění ostatních o vzniklém 

problému a jiné věci. Rozhodující pro bezpečnost při práci v týmu je, aby si posádka objasnila 

nejasné provozní situace, či plánované akce. Například  jak bude probíhat přistání na cílovém 

letišti.  

Kaţdý člen posádky by měl obhajovat postup, o kterém je přesvědčen, ţe je nejlepší. I 

kdyţ se můţe dostat do sporu s ostatními členy letové posádky, je to základní atribut dobře 

pracujícího týmu. Pokud mají členové posádky rozdílné názory na správné řešení situace, 

můţe dojit k interpersonálnímu konfliktu. V této situaci by posádka měla umět rychle a 

efektivně zhodnotit navrţená řešení a společně stanovit jedno, nejoptimálnější řešení. 

Efektivní řešení konfliktů je zaměřeno na to, co je správné, spíše neţ kdo má pravdu. 

Aktivní účast v rozhodovacích procesech by měly být podporovány a měly by být 

předmětem cvičení, včetně dotazování se a jednání. Pokud je učiněno rozhodnutí, musí být 

jasně prodiskutováno a schváleno. Sebekritika posádky je dalším důleţitým faktorem pro 

efektivní skupinové postupy. Posádky potřebují, aby přehodnotili své rozhodnutí a opatření s 

cílem optimalizovat budoucí činnost týmu. Efektivní kritika zahrnuje řešení, postup a lidi, 

které se do tohoto děje zapojili. Kritika můţe probíhat jak v průběhu činnost, tak po jejím 

ukončení. Ve skutečnosti je probrání efektivního výkonu posádky morálním posílením pro 

tuto posádku. 
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3.4.3 Situační povědomí, řízení rozložení práce 

Povědomí posádky o provozních podmínkách a nepředvídatelných situacích je obvykle 

definováno jako situační povědomí. Tento faktor byl jako klíčový zapleten v celé řade 

leteckých incidentů a havárií. Nicméně situační povědomí je spíše výsledkem chování, neţ 

konkrétní sada, jak se chovat při řízení úkolu.  

Specifické faktory, které jsou definované pro tuto skupinu, jsou příprava, plánování, 

pozornost - bdělost, rozdělení pracovní zátěţe a zabránění rozptylování. Způsob přípravy, 

plánování a udrţování bdělosti odráţí, do jaké míry posádka předvídá nečekané události a 

akce, které mohou být vyţadovány. Vynikající posádky jsou vţdy o krok napřed před situací, 

která by mohla nastat. Zatímco nezkušené nebo nesehrané posádky vţdy dohánějí situaci. 

Ostraţitá posádka věnuje náleţitou pozornost poţadovaným úkolům a okamţitě reaguje 

na nové informace. Nicméně pokud posádka vyuţívá běţné společenské konverzace během 

období nízkého pracovního zatíţení pří letu, není to chyba v bdělosti. Samozřejmě za 

předpokladu, ţe jsou letové úkony řádně a včas plněny a provozní ukazatele jsou řádně 

monitorovány. Za těchto předpokladů můţe pouţívat posádka běţnou konverzaci k utuţování 

vztahů. Nastane-li za letu mimořádná situace, můţe se stát, ţe posádka bude najednou 

zahlcena úkoly, které jsou nutné k vyřešení tohoto problému. Můţe tak dojít k situaci, kdy 

bude posádka zahlcena tímto problémem a přestane se nevědomky věnovat řízení letadla. Je 

tedy nutné, aby se řešení problému rozloţilo na celou letovou posádku. Jinými slovy, aby se 

například kapitán věnoval řízení letadla a první pilot se věnoval řešení vzniklého problému. 

Tím se optimalizuje práce letové posádky a sníţí se tak riziko nehody z důsledku nevěnování 

se řízení letu.  

3.4.4 Rozhraní člověk - stroj 

Řízení letu a procedurální úkoly, které tvoří rozhraní člověk - stroj, jsou základními 

prvky, dle kterých probíhá výcvik posádky a jejich následné hodnocení. Prakticky to 

znamená, ţe je stejně tak důleţité bravurně ovládat stroj, jako umět pracovat s lidskými zdroji, 

tedy umět komunikovat mezi sebou. Obě tyto části jsou stejně důleţité pro bezpečný a 

efektivní provoz.  

Výše navrţený model nám ukazuje, jak by mohly vzdělávací programy nejlépe řešit 

skupinové postupy za předpokladu, ţe model odráţí hlavní vstupní faktory a výkony 

skupinové spolupráce letové posádky.  
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4  CRM - Řízení využití zdrojů posádky letadla 

Crew Resource Management (CRM) se dá uvaţovat jako lidský činitel v aplikované 

formě, a to především v oblasti letectví. CRM se ukázal jako důleţitý nástroj pro zlepšení 

bezpečnosti. V současné době se rozšířil do vícero oblastí, kde je potřeba velké míry 

bezpečnosti. Kromě letectví lze CRM nalézt také v námořní a ţelezniční dopravě, v 

chemickém a jaderném průmyslu a v lékařství.  

Původní název pro CRM byl Cockpit Resource Management, tedy tento výcvik byl 

zaměřován výhradně na piloty, respektive navigátory a palubní inţenýry. Později, kdyţ došlo 

k rozšíření tohoto druhu výcviku na ostatní členy letecké přepravy (palubních průvodčí, 

letových dispečerů a pracovníky údrţby), se změnil název tohoto výcviku na Crew Resource 

Management.  

CRM je tedy uplatnění lidského činitele v letectví. Psycholog a člen NTSB John K. 

Lauber roku 1984 definoval CRM jako nástroj, který vyuţívá všechny dostupné informace, 

vybavení a lidské zdroje k dosaţení bezpečného a účinného letového provozu. CRM zahrnuje 

nejen optimalizaci rozhraní člověk-stroj, ale také mezilidské činnosti jako jsou vedení, 

efektivní sestava týmu, údrţbu, řešení problémů, rozhodování a udrţovaní si vědomosti 

situace. Tudíţ výcvik CRM zahrnuje základní pojmy týkající se lidského činitele a nástroje, 

kterými jsou tyto informace aplikovány pro reálné situace v letectví.  

4.1 Zásady CRM 

CRM je definováno jako efektivní vyuţití všech dostupných zdrojů (technického 

vybavení a lidských zdrojů) k dosaţení bezpečného, efektivního letového provozu. Technické 

vybavení zahrnuje autopiloty, avioniku, provozní příručky a další. Lidské zdroje pak obsahují 

členy letové posádky, řídící letového provozu a jiné členy podílející se na letovém provozu. Z 

tohoto důvodu koncept efektivního CRM spojuje individuální technické znalosti a koordinaci 

letové posádky, čímţ začleňuje všechny dostupné prostředky k dosaţení bezpečného letového 

provozu.  
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Tyto zásady jsou důleţité pro koncepci CRM: 

 Efektivní výkon závisí jak na technických znalostech, tak na interpersonálních 

dovednostech. 

 Primárním cílem CRM je efektivní koordinace týmu. Tým zahrnuje letové 

posádky (kokpit a kabina), dispečery, kontrolory letového provozu, údrţbu a další. 

 CRM se zaměřuje na postoje a chování členů posádky. 

 Efektivní CRM zahrnuje celou letovou posádku. CRM není jednoduše pouze 

kapitánovou zodpovědností a také by se na CRM nemělo pohlíţet jako na 

kapitánský výcvik. Všichni členové posádky jsou zodpovědní za efektivní řízení 

zdrojů, které mají k dispozici. 

 Získávání efektivních dovedností CRM vyţaduje aktivní účast všech členů 

posádky. To nelze dosáhnout pouze teoretickým výcvikem, proto se do tohoto 

druhu výcviku zařazují reálné situace a praxe na simulátoru.  

 CRM výcvik by měl být smíchán do celkového vzdělávacího studijního plánu, 

včetně počátečního, přechodového, inovačního a opakovacího výcviku. 

4.2 Historie CRM 

S příchodem proudové éry letectví a postupným vyřazováním pístových motorů došlo ke 

zvýšení bezpečnosti. Důvodem byla vysoká spolehlivost nových proudových motorů oproti 

pístovým. Pro představu v letech 1959 - 1979  klesl počet nehod zaviněných technickým 

selháním některé z komponent letadla o celých 15%. Podstatně větší část, to znamená asi 2/3 

byla přičítána tomu, co se běţně označuje jako pilotní chyba.  

Nehoda, která vyústila v dosud největší počet úmrtí, se odehrála v roce 1977 na ostrově 

Tenerife. Srazila se tehdy dvě letadla typu Boeing 747. Spolu s dalšími významnými 

nehodami v průběhu roku 1970 to tvoří počátek nové éry v bezpečnosti letectví. Začalo se 

jevit, ţe stejně tak, jako jsou důleţité pilotovy odborné znalosti v pilotování letadla nebo 

dokonce technické spolehlivosti letadla,  jsou neméně důleţité interakce mezi piloty a dalšími 

členy posádky.  
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Obr. 4.1 - Graf příčin leteckých nehod [6]  

Dva roky po letecké katastrofě na ostrově Tenerife uspořádala NASA seminář na téma 

Resource Management on the Flight Deck. To by se dalo přeloţit volně jako řízení zdrojů na 

palubě letadla. Zhruba ve stejném čase analýzy nehod a nahodilých incidentů ukázaly, ţe 

nehoda nebyla způsobena neschopnosti pilotovat letadlo, ale namísto toho byla způsobena 

nedostatky v řízení informací, špatným rozhodováním, komunikací a vedením. NASA na 

tomto semináři představila zkratku CRM, tehdy ještě znamenala Cockpit Crew Resourcement. 

Začaly probíhat školení zaměřené na zlepšení správy informací, schopnosti dělat správná 

rozhodnutí, spolupráce v kokpitu a vedení. Postupně se do tohoto programu zapojila cela řada 

velkých leteckých společností. Metody CRM se tedy začaly úspěšně rozšiřovat po celém světě 

v letectví i mimo něj. 

Výcvik CRM se zpočátku setkával s odporem ze strany posádek. Ti cítili, ţe tento kurz 

byl velmi orientován na psychologii a obávali se ohroţení autority kapitána. Jako důsledek na 

seminář vedený NASA se United Airlines staly prvním leteckým dopravcem, který zavedl 

CRM výcvik pro své posádky.  

Od té doby se CRM neustále vyvíjelo. Z počátku dobrovolný kurz, který byl součásti 

pilotního výcviku je dnes povinnou součástí pilotního výcviku po celém světě. V leteckém 

průmyslu se dnes počet osob s výcvikem CRM neustále zvyšuje. 
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Letecký průmysl je dnes z velké části přesvědčen, ţe CRM má velký význam na zlepšení 

bezpečnosti letu. To je něco, co je těţké dokázat. Nicméně přesvědčení je dostatečně silné na 

to, aby bylo CRM přijato a podporoval se jeho význam v letectví. Nejvýznamnějším 

příkladem můţe být posílení regulačních poţadavků co se týče jak školícího personálu, tak 

hodnocení dovedností CRM. 

4.3 Současná situace - Předpisy a všeobecná doporučení 

Díky CRM výcviku primárně zabývajícího se provozem můţeme poţadované předpisy 

pro CRM nalézt v oddílech zaměřených na provoz - JAR-OPS a EU-OPS. Hlava N obsahuje 

předpisy pro letové posádky a hlava O  předpisy pro palubní průvodčí. V obou těchto hlavách 

je stanoveno, kdo a kdy má absolvovat CRM výcvik. Jsou tam také uvedeny poţadavky, co se 

týká kvalifikace instruktorů pro výcvik pilotů a palubních průvodčí.  Pro základní letový 

výcvik je CRM obvykle nejprve spojen s MCC.  

Obecně lze říci, ţe výcvik CRM se provádí v následujících případech, bez ohledu na to, 

zda je zaměřen na piloty nebo na palubní průvodčí: 

 Počáteční výcvik CRM musí být poskytnut těm, kteří dříve takový výcvik 

nepodstoupili  

 Typově specifický CRM výcvik musí být poskytnut pracovníkům, kteří se 

přecvičují na jiný typ letadla  

 Výcvik CRM musí být poskytnut odborným pracovníkům, kteří mění své 

zaměření 

 Výcvik CRM pro operační roli musí být poskytnut za účasti velitele kokpitu nebo 

velitelem kabiny letadla 

 Opakovací kurz v CRM musí být prováděn pravidelně, je naplánován tak, aby v 

něm byly obsaţeny všechny informace z úvodního výcviku po dobu tří let 
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5 Výcvik CRM - základní dovednosti 

Výcvik CRM je komplexní výcvik, který má za úkol naučit posádku spolupracovat a 

efektivně řešit problémy. Existuje mnoho dovednosti potřebných k bezpečnému pilotování 

letadla. Dovednosti pilotů lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupina je technické 

dovednosti pilotů a druhá jsou CRM dovednosti pilotů.  

Mezi technické dovednosti pilotů patří: 

1. Dovednost ovládání letadla - je to fyzická kontrola letadlových systémů, chování 

letadla a navigace 

2. Procedurální dovednosti - provádění standardních, abnormálních a nouzových 

provozních postupů 

3. Informační dovednosti (znalosti) - pouţití informací poţadovaných k provedení 

bezpečnému řízení letadla v oblastech jako jsou letecké předpisy, omezení letadla 

a počasí 

Tyto dovednosti jsou nezbytné k řízení dnešních moderních letadel, samy o sobě však 

nejsou dostačující k zajištění bezpečného letového provozu. Jinými slovy tyto dovednosti 

musí být spojeny s jinými dovednostmi posádky, aby  se právě bezpečný provoz zajistil. 

Například kaţdý člen posádky musí nejen zvládat technické dovednost, musí ale také umět 

efektivně komunikovat se zbylou posádkou a předávat jim informace. Člen posádky, který má 

tendenci ignorovat informace od ostatních členů, můţe být nebezpečný v normálních situací a 

v nouzových situacích katastrofální. Z tohoto důvodu musí být technické dovednosti 

integrovány s dovednostmi obsaţenými v CRM. 

CRM dovednosti, které souvisí s efektivním řízením činnosti posádky mohou být 

rozděleny do těchto tří základních kategorií: 

1. Komunikační a rozhodovací schopnosti - tato skupina dovedností zahrnuje 

chování související komunikací a rozhodováním posádky, včetně asertivity, 

komunikace, rozhodování a řešení konfliktů 

2.  Tvorba týmu a udrţování dovedností - tato skupina se zaměřuje na lidské 

interakce a dovednosti spojené s vedením/plněním rozkazů a udrţování příznivého 

prostředí v pracovním týmu 
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3. Management rozloţení práce a situační povědomí - dovednosti související s 

provozním povědomím, plánování a zvládání stresu a zátěţe 

Níţe na obrázku je vyobrazen přehled o dovednostech, které definují letové výkony 

posádky. Jsou zde jak technické dovednosti, tak dovednosti potřebné k CRM. Je zde snaha 

integrovat tuto technickou stránku věci a CRM zkušenosti do jednotného školení v rámci 

letového provozu. CRM dovedností v rámci kaţdé ze tří kvalifikačních oddílů jsou popsány v 

následujících kapitolách. Kaţdá dovednost spadající do jedné z těchto tří hlavních skupin 

bude následně popsána. 

 

Obr.5.1 - Rozdělení dovedností letové posádky [1] 

5.1 Komunikační a rozhodovací schopnosti 

První oblast dovedností CRM zahrnuje efektivní komunikaci a rozhodování. Tři základní 

prvky této oblasti CRM jsou komunikace, asertivita a rozhodování. Všechny tyto oblasti jsou 

rozepsány níţe.  
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5.1.1 Komunikace 

Jednou z nejvýznamnějších proměnných vztahujících se k výkonu posádky je tok 

informací v kokpitu a mezi kokpitem a jinými stanovišti. Efektivní přenos informací je sloţitý 

postup a vyţaduje, aby informace byly přenášenu, kdyţ jsou potřeba, aby byly přeneseny 

jasně a efektivně, byly zpracovány přesně přijímačem a v případě, ţe  dojde k přeslechu, byly 

objasněny člověku, který tyto informace přijímá. Z toho vyplývá, ţe existuje mnoho 

příleţitostí, jak lze tento proces narušit.  

 

Obr. 5.2 - Graf chybovosti v komunikaci [1] 

Na grafu vyobrazeném výše jsou příčiny chyb komunikaci při letovém provozu. Tento 

graf čerpá na základě anonymní databáze pro letecké incidenty. Od prvních měsíců zaloţení 

této databáze bylo patrné, ţe v komunikaci je mnoho chyb. Bylo zjištěno ţe skoro 70% všech 

incidentů souvisí s chybovostí v komunikaci.  

Jedním z nejčastějších problémů v komunikaci (37% incidentů) byla neschopnost 

zahájení komunikace. Ve většině těchto případů potřebná informace existovala, ale nebyla k 

dispozici těm, kteří ji potřebovali. Dalším častým problémem (37% incidentů) bylo nepřesná, 

neúplná, nejednoznačná nebo zkomolená zpráva. Dalším problémem bylo selhání předání 

zprávy v daném čase. Bylo to zjištěno u 13% incidentů. V 11% případů nebyla zpráva 

doručena a nebo nebyla srozumitelná. Pouze 3% z problémů byly zapříčiněny selháním 

zařízení.  
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Mezi letovou posádkou byly zjištěny následující problémy v komunikaci: 

 Ve 35% případů posádka špatně pochopila jejich úkol nebo došlo k špatnému 

rozdělení odpovědností 

 V 16% případů došlo k rušení komunikace letové posádky z důvodu cizí 

komunikace v kokpitu mezi letovou posádkou a nebo mezi letovou posádkou a 

členy palubního personálu 

 V 15% incidentů došlo z toho důvodu, ţe jeden nebo více členů letové posádky 

myslel, ţe předali informaci dál, ale ve skutečnosti nebyla přenesena správně z 

důvodu rušení nebo nedostatečnosti zprávy 

 Ve 12% případů incidentů bylo uvedeno jako příčina naprostý nedostatek 

komunikace mezi posádkou  

 V 10% případů problémů s komunikací byla příčina přílišná sebedůvěra nebo 

domněnka, ţe ostatní členové posádky pochopili rozkazy, i kdyţ je ve skutečnosti 

nepochopili 

Kvůli těmto incidentům vzniklo několik výzkumů, které se zabývají odstraněním těchto 

problémů a celkové vylepšení efektivnosti komunikace v letectví. Bylo zjištěno několik 

důleţitých faktorů, které mohou komunikaci vylepšit. Patří zde například: 

 Posádka, která komunikuje častěji, má tendenci mít vyšší výkonnost, neţ posádka, 

která komunikuje méně často 

 Pokud je přenášeno více informací týkající se průběhu letu, tím méně se naskytuj 

moţností k chybě v řízení letadla 

 Posádky, které si často uznávají příkazy, dotazy a připomínky mají tendenci dělat 

méně chyb. 

Obecně tedy platí, ţe efektivní komunikace by měla splňovat následující: 

1. Informace jsou předávány jasně, vystiţně a včas 

2. Pouţívá se standardní terminologie  

3. Obhajování znepokojení a návrhů probíhá jasně a asertivně 

4. Potvrzení komunikace 

5. Poskytování informací podle potřeby 

6. Opakování informací 

7. Poţádání o vysvětlení, je-li to potřeba 
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8. Konstruktivní řešení problémů 

5.1.2 Asertivita 

Závěrečné zprávy z vyšetřování leteckých nehod odhalily v řadě případů, v nichţ se 

členům letové posádky nepodařilo promluvit, i kdyţ měli kritické informace o letu, které 

mohly odvrátit blíţící se katastrofu. Ve většině případů šlo o váhání druhého pilota nebo 

palubního inţenýra, kterému se nepodařilo zpochybnit jednání kapitána nebo vyjádřit svůj 

názor dosti důrazně kapitánovi.  

Asertivita znamená schopnost vyţádat si informace od ostatních, přijímat rozhodnutí a 

provést akci důsledným a přesvědčivým způsobem. Asertivní chování zahrnuje: 

 Dotazování - informuje o opatřeních přijatých podle ostatních a ţádá o vysvětlení 

v případě potřeby 

 Obhajování - ochota uvést to, co je povaţováno za správné a obhajovat takovýto 

postup důsledně a energeticky 

 Tvrzení - stanovení a udrţování směru, pokud další informace nevyvrátí původní 

tvrzení 

Členové posádky se často zdráhají projevit nesouhlas s tvrzením kapitána nebo zbylých 

členů letové posádky. V některých případech členové letové posádky nedokáţou zpochybnit 

chování ostatních, protoţe váhají poukázat na nekompetentní chování a uvést do rozpaku 

kapitána nebo jiného člena letové posádky. Členové posádky někdy váhají mluvit, protoţe 

vnímají kapitána jako příliš zastrašujícího. Tento druh kapitána vidí sám sebe jako všeznalého 

vůdce, kterému zbylá posádka pouze slouţí a nedovoluje jim přispívat svými podněty do 

rozhodovacího procesu při pilotování.  

Struktura posádky v kokpitu můţe přispět k neasertivnímu chování mezi členy letové 

posádky. Kapitán má autoritu v kokpitu a odpovědnost za letový provoz. Lidé se přirozeně 

váhají ptát těch, kteří mají vyšší postavení. z tohoto důvodu lidé také mají tendenci být uctiví 

k těm, kteří jsou ve vedení. Z toho také vyplývá neduh, ţe členové letové posádky mohou 

jednoduše předpokládat, ţe od doby, kdy má kapitán na starosti vedení letu, nemusí kapitána 

kontrolovat a myslí si, ţe kapitán vţdy ví, co děla.  Nicméně, nedostatek asertivního chování 

ze strany členů posádky můţe mít katastrofální důsledky. Z tohoto důvodu je dobré dodrţovat 

výše uvedené vlastnosti dobře fungující komunikace v týmu.  
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5.1.3 Rozhodování 

 Rozhodování je téma, které se můţe na první pohled jevit jako individuální záleţitost. 

Koneckonců, kapitán je konečnou autoritou a je zodpovědný za jakékoliv rozhodnutí při letu. 

Nicméně rozhodování letové posádky je skupinový proces a jasně poukazuje na kolektivní 

povahu CRM.  Člen posádky, který dělá rozhodnutí bez ohledu na to, aby zváţil příspěvky od 

ostatních členů letové posádky, má větší tendenci udělat při svém rozhodnutí chybu.  

Přestoţe rozhodování letové posádky je zaloţeno na leteckých znalostech, je často 

obtíţné popsat, jak se rozhodovat ve skutečných situacích během letu samotného. Obecně se 

předpokládalo, ţe činit správná rozhodnutí lze pouze na základě praktických zkušeností. 

Nicméně výzkum ukázal, ţe posádka se můţe naučit umění činit správná rozhodnutí i na 

základě teoretického výcviku.  

Proces rozhodování lze rozdělit do následujících pěti kroků: 

1. Rozpoznání a identifikace problému - Existuje problém, který potřebuje vyřešit? 

2. Shromaţďování informací pro posouzení situace - V tomto kroku se vyţaduje 

určení, které informace jsou za potřebí, kdo vyţaduje potřebné informace a zda-li 

je informace je ověřena dalšími členy posádky. 

3. Identifikace a vyhodnocení alternativních řešení - Tentok krok posuzuje výhody a 

nevýhody alternativního řešení a výběr optimální varianty řešení.  

4. Uskutečnění rozhodnutí - Tento krok zahrnuje provádění rozhodnutí a 

poskytování zpětné vazby o opatřeních od zbytku letové posádky 

5. Přezkoumání následků daného rozhodnutí - Tento krok zahrnuje posouzení 

důsledků rozhodnutí a změnu rozhodnutí, pokud výsledek není takový, jaký byl 

poţadován 

Některé rozhodnutí, které musí být provedena za velice krátkou dobu a pod extrémním 

tlakem, musí být provedeny na základě zkušenosti a intuice pilota. V těchto případech je 

nedostatečná doba pro shromáţdění všech potřebných informací nebo k vyhodnocování 

alternativních řešení. Intuitivní řešení, které je potřeba pro tento způsob řešení problémů, se 

zakládá na předešlých zkušenostech a školeních pilota. Nicméně, tyto nouzové situace jsou 

poměrně vzácné. Ve většině situací je dostatek času pro analytické zhodnocení situace a 

následné rozhodnutí.  
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5.2 Tvorba týmu  

Tvorba týmu v letové posádce je velice důleţitým faktorem. Obecně platí, ţe lidé v týmu, 

kteří si povahově sedí a spolupracují spolu bez problému a není mezi nimi rivalita, tvoří ve 

výsledku lepší tým. Ten poté řeší vzniklé problémy rychleji a efektivněji. Do tvorby týmu a 

udrţování dovedností patří následující faktory ovlivňující výsledný tým. 

5.2.1 Vůdcovství 

Z názvu samotného se nabízí moţnost, ţe tato dovednost se týká pouze kapitána. 

Nicméně existují dva důvodu, proč to není pravda. Prvním důvodem je to, ţe letová posádka 

je tým s jasně určeným vedoucím - kapitánem. Kapitán jakoţto určený vůdce má odpovědnost 

za letový provoz. Avšak existují i situace, kdy je vyţadováno, aby ostatní členové letové 

posádky hráli funkci vůdčí role v řízení letadla. Jako příklad nám můţe poslouţit situace, kdy 

první důstojník řídí letadlo při vzletu nebo při přistání a je tak tedy ve funkci vůdce k 

provedení tohoto úkonu. Kapitán v tuto dobu plní funkci pilota neletícího.  

Druhým důvodem je to, ţe namísto vůdcovství by bylo vhodnější pouţívat termín 

vedení/následování. Vedení je vzájemný proces, u kterého je nutné určité chování. Musí zde 

být respektován vztah vůdce a následovatele, aby bylo zajištěno efektivního řešení problému.  

Vůdcovské chování je méně účinné bez doplňujícího podřízeného chování.  

Vedení není ale pouze čistě na kapitánovi. Všichni členové posádky musí vykonávat 

vedoucí funkci v některých situacích. Dále pak vedení není jednosměrný proces, ale je 

vyţadována jak akce velitele, tak účinná reakce ze strany posádky. Pochopení vůdčí role 

vyţaduje pochopení toho, co vůdčí osobnosti dělají. Efektivní vůdcové provádějí čtyři 

základní funkce: 

1. Řídí tok informací - velitel musí regulovat a řídit tok informací, nápadů a návrhů v 

rámci kokpitu a nebo kokpitů a vnějšími zdroji. Tato funkce zahrnuje: 

 Komunikaci letových informací 

 Ţádost o názory, náměty, ale také dávat názory, návrhy 

 Objasnění komunikace a poskytování zpětné vazby 

 

2. Řízení a koordinaci aktivit posádky - velitel musí fungovat jako manaţer posádky 

a poskytuje orientaci, koordinaci a směr pro výkonnost skupiny. Tato funkce 

zahrnuje: 
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 Řízení a koordinace činnosti letové posádky 

 Monitorování a hodnocení výkonnosti posádky 

 Poskytování, plánování a orientace 

 Stanovování priorit 

 Rozdělování úkolů 

 

3. Motivování členů letové posádky - velitel musí udrţovat pozitivní klima na 

podporu dobrých vztahů mezi posádkou a plně zapojovat letovou posádku na 

úkonech spojených s řízením letu. Tato funkce zahrnuje: 

 Vytváření správného klimatu 

 Udrţování otevřené atmosféry v kokpitu - všichni mají právo vyjádřit beze strachu 

svůj názor 

 Řešení a prevenci konfliktů 

 Udrţování pozitivních vztahů 

 Poskytování beztrestné kritiky a zpětné vazby 

 

4. Rozhodování - velitel je v konečném důsledku odpovědný za rozhodování. Tato 

funkce zahrnuje: 

 Přijímání zodpovědnosti za rozhodnutí 

 Shromaţďování a vyhodnocování informací 

 Formulaci rozhodnutí 

 Provádění rozhodnutí 

 Poskytování zpětné vazby o akcích 

5.3 Management rozložení práce a situační povědomí 

Tyto dovednosti odráţí, do jaké míry členové letové posádky udrţují situační povědomí, 

jsou připraveni na nepředvídatelné situace a řídí pracovní zátěţ a stres. 

5.3.1 Management rozložení práce 

Management rozloţení práce zahrnuje přípravu, bdělost a zamezení rozptýlení.  

Rozloţení práce by mělo být na základě těchto věcí: 

Příprava - provádění SOP (Standardní operační postupy), mít na paměti omezení a 

nouzové postupy,  duševní schopnost vypořádat se s nepředvídatelnými událostmi. 
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Plánování - před kaţdým letem si projít let bod od bodu včetně přezkoumání trasy, 

počasí, případných náhradních letištích a informací a omezeních na cílovém letišti. 

Bdělost - základem je být obzvlášť ostraţitý, pokud je vše v pořádku a nikdy nic 

nepředpokládat, ale prověřovat a dělat cross-check u všech kritických informací. 

Rozptýlení - udrţování povědomí o terénu a všeobecných znalostí topografie na trase, po 

které piloti s letadlem letí. 

Pracovní zátěţ se liší v závislosti na fázi operace.  Od rutinní předletové přípravy přes let 

po trati aţ po vysoké vytíţení při přístrojovém přiblíţení za podmínek nízké viditelnosti.  

Kaţdá úroveň pracovní zátěţe můţe být nebezpečná. K nehodě často dochází, kdyţ nároky na 

pracovní zatíţení překročí schopnosti posádky. Na obrázku níţe lze vidět jednotlivé fáze letu, 

ve kterých se vyskytuje nejvíce nehod. Za zmínku stojí, ţe při většině leteckých nehod dojde 

při vzletu, přiblíţení a nebo přistání. Tyto fáze jsou také doba, kdy je na posádku vyvíjen 

největší tlak a nejvyšší pracovní zátěţ. Pokud dojde v těchto kritických fázích letu k 

rozptýlení nebo nějaké nesrovnalosti v práci posádky, je riziko vzniku nehody mnohem větší, 

neţ v jiných fázích letu.  

 

Obr. 5.3 - Procento nehod ve fázích letu [6] 

Paradoxně, nízká zátěţ můţe být také ohroţení pro bezpečnost letu. Posádka můţe být 

méně ostraţitá v dlouhém úseku letu v hladině. V úsecích letu, kdy je posádka málo vytíţená 

vzniká největší prostor pro zapomnětlivost, únavu, nepozornost a jiné neţádoucí faktory.  
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Vyšetřování chyb spojených s nízkým a vysokým zatíţením ukazuje, ţe výkonnost posádky 

lze popsat pomocí Yerkes-Dodsonova zákona. Ten je uveden níţe na obrázku. 

 

 

Obr.5.4 - křivka Yerkes-Dodsonova zákona [1] 

Jak je patrné z obrázku, pro výkonnost nejsou dobré oba krajní body vzrušení, kdy je 

člověk buď podstimulován  a nebo naopak přestimulován. V prvním případě je člen letové 

posádky ve stavu, kdy moc nevnímá, laxně kontroluje průběh letu a je zde riziko přehlédnutí 

chyby. Naopak pokud je člověk přestimulován vzrušením, to znamená, ţe je ve stresu a pod 

tlakem, je velká moţnost, ţe svým zbrklým chováním způsobí chybu a nebo stávající chybu 

ještě umocní. Optimální vzrušení je tedy takové, kdy je člověk v pozoru, ve stresu, zapálen 

pro práci, při takovémto stavu je i jeho výkonnost nejvyšší.  

Dalším bodem, na který je třeba se soustředit, je rozrušení při vykovávání letu. Rozrušení 

ve smyslu rozptýlení můţe mít fatální následky. Pokud se piloti například nechají rozptýlit 

banální závadou a nevěnuje se alespoň jeden z nich řízení letu, můţe mít toto chování 

katastrofální následky. Rozptýlení můţe také pocházet z venku. Posádka se můţe nechat 

rozptýlit ostatním letovým provozem, počasím, nečekaného přesměrování letu, atd. Klíčem k 

řešení rozptýlení je to, aby se posádka zaměřovala na řízení letadla a vyhýbala se nebezpečí. 
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5.3.2 Zvládání stresu 

Jsou známy dva druhy stresu, které mohou sniţovat letové výkony posádky.  Prvním 

druhem je takzvaný Background stress - tedy stres v pozadí. Tento druh stresu je chronický, 

který se nachází v pozadí našich kaţdodenních činností. Patří mezi ně pracovní stres, stres z 

dodrţení plánů, únava, rodinný stres a stres plynoucí z poţadavků zaměstnavatele.  

Někdy se jeden zdroj stresu nemusí jevit jako podstatný problém, ale kombinované nebo 

kumulované účinky stresů mohou vést ke sníţení výkonnosti. V jiných případech, hlavní 

ţivotní stresory, jako je rozvod nebo smrt milovaného člověka, mohou mít škodlivé účinky 

vliv na výkon pilota. Poradenství na zvládání stresu se ukázalo jako účinný nástroj, jak naučit 

členy letové posádky zvládat tyto ţivotní situace a stres obecně.  

Druhý typ stresu je akutní stres. Akutní stres je přetíţení, ke kterému dochází při vysoké 

intenzitě událostí, jako jsou například neznámé nesrovnalosti v letu a nebo chování letadla 

samotného. Tento typ stresu se objevuje najednou a výsledek můţe být katastrofální. Akutní 

stres můţe vyústit v několik základních chyb: 

 Tunelové vidění, nebo omezení pozornosti pouze na část úkolu. 

 Neflexibilní odezva nebo zachování stejného postupu, i kdyţ se podmínky v dané 

situaci změnily. 

 Tendence k méně efektivnímu přezkoumání alternativních moţností při 

rozhodování. 

 Takzvané balistické rozhodování, to je takové rozhodování, kdy rozhodneme bez 

přemýšlení nad důsledky našeho rozhodnutí. 

Díky intenzivnímu časovému tlaku, neznalosti a přetíţení způsobenému v akutních 

stresových podmínkách můţe dojít k zúţení vnímání pilotů. Na druhé straně ale dochází ke 

sniţování povědomí členů letové posádky, pokud se posádka věnuje problému, který akutně 

neohroţuje nebo neomezuje vykonání poţadovaného letového úkonu, namísto aby se jeden ze 

členů letové posádky věnoval pilotování a zbytek skupiny řešil aktuální problém.  
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6 Příklady nehod související se CRM 

V této kapitole se budu věnovat několika případům leteckých nehod,  které jsou 

spojovány se selháním lidského činitele a špatným CRM. Letectví je plné chyb člověka, proto 

není nutné pro příklad selhání lidského činitele zacházet daleko. Jak jiţ bylo zmíněno, v 

současném letectví se lidské chybě přisuzuje aţ 80% všech leteckých nehod, které byly 

způsobeny. Zbylých zhruba 20% připadá na technickou poruchu stroje nebo materiálovou 

únavu. Zde by se ale také dalo polemizovat, zda-li člověk i těchto zbylých 20% mohl ovlivnit 

svou činností. Například se lze zamyslet, zda-li letadlo nebylo špatně vyrobeno člověkem, 

nebo zda-li člověk nemohl pro danou součástku vybrat jiný druh materiálu a tím tak sníţit 

riziko únavy materiálu. Případně, zda-li nemohl provádět častější a podrobnější kontroly při 

údrţbě letadel a tím tuto únavu materiálu včas odhalit. Níţe jsou vybrány tři příklady 

leteckých nehod, které jsou způsobeny ukázkovým selháním lidského činitele. 

6.1 Eastern Air Lines let 401 

Tato událost se odehrála 29. prosince roku 1972. Proudové letadlo Lockheed L-1011-1 

Tristar společnost Eastern Air Lines letělo pravidelnou linku z New Yorku z letiště JFK 

International Airport do Miami International Airport. Na palubě bylo 163 pasaţérů a 13 členů 

letové posádky. Za zmínku stojí, ţe letadlo bylo staré pouze čtyři měsíce.  

Let byl pod velením kapitána, jehoţ jméno bylo Robert Albin "Bob" Loft a bylo mu 55 

let. Jednalo se o zkušeného kapitána, který u společnosti létal 32 let a měl nalétáno 29 700 

hodin. Na tomto typu měl nalétáno 280 hodin. První důstojník byl Albert John Stockstill, 39 

let a měl nalétáno 5 800 hodin.  Dále byl v kokpitu druhý důstojník Donald Louis "Don" 

Repo, 51 let, nalétáno 15 700 hodin. Plnil v kokpitu funkci letového inţenýra. V kokpitu se 

při tomto letu nacházel ještě čtvrtý člověk, jednalo se o technického ředitele společnosti.  

Let byl zcela rutinní aţ do doby, kdy posádka zahájila přiblíţení na mezinárodní letiště v 

Miami. Po vysunutí podvozku si první důstojník všiml, ţe indikátor vysunutí a správného 

zajištění podvozku neukazuje u přední části podvozku polohu "Down". Toto, jak bylo později 

zjištěno, bylo zapříčiněno shořelou ţárovkou. Piloti zasunuli podvozek a zkusili jej opětovně 

vysunout, nicméně indikátor stále neukazoval, ţe podvozek je vysunut a zajištěn. Posádka 

tedy informovala řídící věţ o zahájení postupu pro nezdařilé přiblíţení a vystoupala dle 

předpisů do výšky 2000 stop, kde udrţovala vyčkávací obrazec.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_L-1011
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_L-1011
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Letová posádka v kokpitu poté odstranila kryt ţárovky, druhý důstojník byl vyslán do 

místnosti s avionikou letadla, která se nachází pod palubou kokpitu, kde bylo malé okýnko, 

pomocí kterého se dalo zkontrolovat vysunutí předního podvozku. Řízení letadla bylo 

přepnuto na autopilota. Letadlo pak dodrţovalo zadanou výšku, tedy 2000 stop. Po osmdesátí 

sekundách ale letadlo začalo pozvolna klesat. Klesání bylo tak pomalé, ţe posádka, zabývající 

se výměnou ţárovky, si nemohla všimnout, ţe letadlo klesá. Poté zaznělo zvukové varování, 

ţe letadlo se nachází příliš nízko. Nicméně posádka tento varovný zvuk zcela přeslechla.  

Poté začal kapitán točit levou zatáčku o 180°, aby dodrţel vyčkávací obrazec a v tuto 

chvíli si všiml špatné výšky letadla. Poté následovala krátká slovní výměna o špatné výšce 

letu a za méně neţ 10 sekund po tomto dialogu došlo k nárazu letadla do země při rychlosti 

363 km/h.  Zemřelo 99 lidí. 

 

Obr. 6.1 - fotografie z nehody letu 401[7] 

Příčina nehody: 

Vyšetřování NTSB zjistilo, ţe autopilot byl omylem přepnut z automatického udrţování 

výšky do reţimu ovládání na beranech. V tomto reţimu letoun udrţoval stupeň klesání, který 

byl nastaven nevědomky kapitánem pravděpodobně poté, co se otočil na ostatní členy v 

kokpitu a začal s nimi řešit problém týkající se špatné indikace vysunutí podvozku. To 

způsobilo pomalé klesáni letadla. Zazněla zvuková indikace o malé výšce nad terénem, které 
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posádka zcela přeslechla. Jelikoţ se letoun nacházel nad neobydleným územím, byla venku 

tma a piloti tak nemohli vizuálně zkontrolovat výšku letu. Došlo zde k souhře několika náhod, 

které se staly letu 401 osudným.  

Závěrečná zpráva NTSB označila příčinu nehody jako pilotní chybu, tedy selhání 

lidského činitele. Ve zprávě se píše konkrétně, ţe došlo k selhání letové posádky při sledování 

letových přístrojů během posledních 4 minut letu a nebyli tak schopni odhalit pozvolné 

klesání omylem nastavené kapitánem na autopilotu. V reakci na havárii začaly mnohé letecké 

společnosti školit letové posádky v oblastí CRM, aby tak zabránili podobným událostem, jako 

u letu 401 a byli schopni efektivně řešit problémy v kokpitu a rovnoměrně rozdělit práci. 

6.2 Afriqiyah Airways let 771 

Tato událost se odehrála 12. května roku 2010. Letadlo Airbus A330 společnosti 

Afriqiyah Airways letělo na lince z Johannesburgu v Jiţní Africe na letiště v Tripoli v Libyi. 

Při přiblíţení došlo k CFIT díky špatnému vyhodnocení situace posádkou. Na palubě bylo 11 

členů posádky a 96 pasaţérů. V době nehody řídil letadlo druhý pilot. V průběhu konečného 

přiblíţení a aţ do okamţiku nehody pilot nehlásil řídící věţi ţádný problém.  

Letoun se zřítil zhruba 900 metrů před prahem dráhy 09. Z hlášení vyplývá, ţe zde po 

nehodě nebyl ţádný poţár. Letiště nemá systém přesného přiblíţení ILS na přistávací dráhu 

09. Je zde však k dispozici pro přiblíţení na letiště VOR NDB. Později během vyšetřování byl 

vyloučen teroristický čin.  

V 6.00 místního času letadlo protnulo navigační maják v nadmořské výšce 1000 metrů.  

V tuto chvíli informoval kapitán řídící věţ, ţe nemá vizuální kontakt s přistávací dráhou. 

Přiblíţení na přistání dále pokračovalo pod MDA ve výšce 620 stop. Piloti ale stále neměli 

přistávací dráhu v dohlednu. Ve výšce 280 stop se rozeznělo GPWS. Kapitán poté okamţitě 

vydal pokyn druhému pilotovi provést go-around a informoval o tom řídící věţ. Letoun začal 

stoupat a dosáhl výšky 450 stop. Letadlo sklonilo příď směrem dolů a kapitán poté okamţitě 

převzal řízení do svých rukou a zadal letadlu prudké klesání, aby nabral rychlost. Poté došlo 

ke kontaktu se zemí a následné havárii. 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Johannesburg
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Africa
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Příčina nehody: 

Výkon pilotů byl pravděpodobně narušen kvůli únavě. Nemohlo byt ale jednoznačně 

řečeno, do jaké míry to zhoršilo jejich koordinaci a schopnost řídit letoun. Během go-around 

byla posádka překvapena, ţe nemůţe získat vizuální reference s dráhou. Na jedné stráně se 

posádka obávala překročení rychlosti letounu pro danou konfiguraci, na druhé straně ale byli 

pod vlivem tzv. somatogravické iluze kvůli zrychlení letadla. To pravděpodobně vysvětluje, 

důvod, proč kapitán začal klesat s letadlem.  

 

Obr. 6.2 - fotografie z nehody letu 771[8] 

Tyto zásahy do řízení nejsou v souladu s pravidly go-around, které je třeba dodrţovat při 

fázi nezdařilého přiblíţení na dráhu. Na základě šetření bylo zjištěno, ţe piloti udělali několik 

chyb. První hlavní chybou bylo to, ţe piloti pokračovali pod MDA i přesto, ţe neměli ţádnou 

vizuální referenci s dráhou. Dalším důvodem byl nestandardní postup při nezdařilém 

přiblíţení. Dále pak piloti selhali v monitorování a řízení dráhy letu. Hlavní příčinou, proč 

zemřelo 103 lidí, bylo slabé CRM posádky. To vyplývá i ze závěrečné zprávy libyjského 

úřadu pro civilní letectví.  
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6.3 Air India Express let 812 

Let 812 společnosti Air India Express byla pravidelná linka z Dubaje ve Spojených 

Arabských Emirátech do Mangalore v Indii. Letadlo Boeing 737-800 dne 22. května 2010 

okolo 01.00 UTC přejelo při přistávacím manévru přistávací dráhu, spadlo z útesu a začalo 

hořet. Trosky byly rozesety po celém svahu. Na palubě bylo 160 cestujících a 6 členů letové 

posádky. Jen 8 cestujících nehodu přeţilo. Jednalo se o třetí nejhorší leteckou katastrofu v 

dějinách Indie.  

Po plánovaném odletu z letiště v Dubaji v 22:35 UTC letadlo havarovalo okolo 01:00 

UTC na mezinárodním letišti Mangalore při přistání na dráhu 06/24, které má délku 2448 

metrů. Letiště se nachází v kopcovitém terénu. Toto letiště je jedno ze sedmi, které je 

označováno jako kritické generálním ředitelstvím civilního letectví v Indii. Na těchto 

kritických letištích je stanoveno, ţe s letadlem zde můţe přistávat pouze kapitán, nikoliv první 

důstojník. Toto letiště je také jedno ze tří v Indii, které mají přistávací dráhu na hoře a z obou 

stran je svah. Tyto letiště vyţadují od pilotů vysokou informovanost o situaci a velmi přesné 

přiblíţení na přistání.  

 

Obr. 6.3 - fotografie z nehody letu 812 [9] 

Po dotyku letadla s přistávací dráhou došlo k přejetí této dráhy a následnému pádu ze 

svahu. Během tohoto manévru pilot nenaznačil ţádné známky znepokojení nebo nejistoty.  

Letadlo přistávalo na dráhu pomocí ILS. Pilot hlásil řídící věţi na letišti, ţe je usazen v 

sestupové rovině ILS okolo 7 km před přistávací dráhou. Řídící letového provozu vydal 
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povolení k přistání, kdyţ se letadlo nacházelo 610 metrů od prahu dráhy. Letadlo se ale dotklo 

přistávací dráhy aţ 490 metrů za dotykovým bodem pro přistání. Poté došlo k nedobrzdění 

letadla, to následně přejelo konec dráhy, rozoralo 90 metrů pískového předpolí, pravým 

křídlem narazilo do směrového majáku ILS zařízení a ve vzdálenosti 240 metrů za koncem 

dráhy přepadlo přes svah hory. Letadlo spadlo 300 metrů. Povětrnostní podmínky byly v době 

havárie klidné a viditelnost byla 6 km.  

Příčina nehody: 

Podle záznamů z černých skříněk se kapitán při přistání náhle rozhodnul přistání přerušit. 

Plyn byl nastaven v pozici dopředu, coţ také naznačuje tomu, ţe se kapitán pokoušel znovu 

vzlétnout. Vyšetřování také dále ukázalo, ţe se kopilot pokoušel informovat kapitána o tom, 

ţe by měli provést postup nezdařilého přiblíţení a zkusit přistát znovu. Toto varování přišlo 

ve výšce 800 stop, kdy bylo letadlo ještě v bezpečné výšce nad letištěm.  

V závěrečné vyšetřovací zprávě se píše, ţe kapitán spal více neţ 90 minut v době letu. 

NSTB napsalo, ţe to byl první případ, kdy bylo na CVR zaznamenáno hlasité chrápání pilota. 

Analýzou nehody bylo zjištěno, ţe kdyby piloti při přistání nastavili zpětný chod motorů a 

brzdy na maximum, letadlo by zastavilo na písčitém předpolí a nedošlo by k usmrcení více 

neţ sto lidí. Kapitán se ale pokusil o opětovný vzlet, kdyţ uţ byly motory přepnuty na zpětný 

chod a tím došlo k nehodě. Toto by se nestalo, kdyby piloti postupovali dle pokynů CRM a 

také se zde jeví moţnost, ţe kapitán byl silně unaven a reagoval opoţděně na situaci, coţ se 

stalo letu 812 osudné.  
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7 Návrh experimentů CRM na leteckém simulátoru 

Nyní se v této kapitole dostáváme k samotnému simulátoru SIM 01 VŠB-TUO, se kterým 

se dá pracovat a provádět zde základní ukázky CRM. Tato kapitola má za úkol stručně popsat 

simulátor samotný, jeho dispozice a moţnosti pouţití a v konečném měřítku navrhnout 

několik základních experimentů pro zkoumání CRM posádky, která bude operovat v tomto 

simulátoru.  

7.1 SIM 01 VŠB-TUO 

Simulátor SIM 01 je uzavřený simulátor, který se skládá ze základních prvků. První částí 

je zobrazovací prvek. To jsou tři projektory uspořádány tak, aby pokrývaly plochu okolo 

letounu v rozmezí 180°. Tyto projektory jsou promítány na zaoblené tvrzené plátno tak, aby 

bylo dosaţeno co nejkvalitnějšího obrazu. Piloti, kteří sedí v kabině simulátoru tak vidí skrze 

okna dění okolo letounu v reálném čase, nevidí ale místnost samotnou. To jim tedy dává 

vizuální představu, jako kdyby skutečně letěli. Je třeba zmínit, ţe simulátor má pevnou 

základnu, není tedy pohyblivý. 

Jako vykreslovací prvek slouţí výkonný počítač s operačním systémem Windows, na 

kterém je nainstalován software simulátoru Microsoft Flight Simulator 2004: A Century of 

Flight. Jedná se o jeden z nejdéle pouţívaných a nejznámějších simulátorů dostupného pro 

běţné stolní počítače. Ačkoliv se můţe zdát mírně jednoduchý, nabízí kvalitní zpracování 

fyziky letu a chování letadla při klasickém manévrování ve vzdušném prostoru. Díky tomu se 

tento simulační software těší u uţivatelů velké oblibě. Další velkou výhodou je, ţe do tohoto 

softwaru lze dodatečné doinstalovat velké mnoţství addonů. V tzv. addonech lze doinstalovat 

nová letadla, nové, kvalitnější mapy světa, reálné letiště a mnoho dalších doplňků. 

Letecký simulátor SIM 01 na půdě VŠB-TUO je postaven na letoun Beechcraft King Air 

B200. Na tento typ letounu jsou zde také dodatečně vytvořeny nové ukazatele přístrojů na 

palubě simulátoru. Ty jsou zobrazovány na několika displejích monitorů. Oba piloti mají před 

sebou stejné ukazatele, tedy jako ve skutečném letadle. Na prostředních displejích monitorů 

jsou vyobrazeny motorové ukazatele a vrchní ovládací panel. Vše je konstruováno tak, aby 

člověk sedící v kabině simulátoru měl co moţná nejreálnější pocit, jako by seděl ve 

skutečném letadle.  

Samotný letoun Beechcraft King Air B200 je dvoumotorové turbovrtulové letadlo pro dva 

piloty a maximum 13 pasaţérů. Letadlo je dlouhé 13,34m, vysoké 4,57m a rozpětí křídel má 
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16,61m. Je poháněno dvěma turbovrtulovými motory Pratt & Whitney Canada PT6A42s. 

Maximální rychlost je 536km/h, přičemţ cestovní rychlost je 515km/h. Maximální vzletová 

hmotnost letadla je 5670kg a maximální dolet 3658km. Tento letoun byl vybrán jako základ 

pro simulátor z důvodu relativně lehkého ovládání, ale lze na něm provádět i sloţité operace 

jako u klasického dopravního letadla. Z tohoto důvodu se jeví jako ideální stroj jak pro létání, 

tak pro seznámení se s praktickým vyuţitím CRM. 

Simulátor je vybaven třemi webkamerami, které mohou snímat video a zvuk z prostředí 

kabiny simulátoru. Jedna kamera je umístěna vzadu za piloty na stropním panelu tak, 

abychom pomocí ní mohli snímat dění v pilotní kabině, pozorovat údaje na přístrojích letadla, 

ale především samotnou práci posádky. Tato kamera je důleţitá pro naše experimenty 

související se CRM. Dále pak je v kabině simulátoru umístěna dvojice kamer v oblasti 

obličeje obou pilotů. Tyto kamery mají za úkol snímat jejich pozornost, koncentraci na práci, 

v jakém jsou piloti aktuálním psychickém rozpoloţení a jiné věci pozorovatelné pomocí 

záznamu z těchto kamer.  

 

Obr.7.1 - Ukázka nahrávání pomocí webkamery 

Záznam z těchto kamer lze samozřejmě pomocí vhodného softwaru nahrávat do počítače 

k pozdějšímu vyuţití. Tři webkamery jsou od společnosti Logitech. Konkrétně se jedná o typ 

Logitech HD Pro Webcam C920. Softwarem, kterým lze snímat obraz a zvuk z těchto 
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webových kamer lze stáhnout zdarma na stránkách Logitech. Výhodou tohoto programu je 

jeho jednoduché intuitivní ovládání, jednoduchá moţnost nahrávání videa a zvuku z 

webkamery v kvalitě, kterou si sami zvolíme. Jako nevýhoda se můţe jevit to, ţe lze ke 

kaţdému počítači připojit pouze jednu webkameru najednou.  

Dalším nástrojem pro práci na simulátoru je utilita Microsoft Flight Simulator 2004. Je to 

takzvaný Instructor Station. Ten umoţňuje pomocí sítě propojit dva počítače ve vztahu ţák-

instruktor. V našem případě bude jakoţto ţák připojen letecký simulátor a jako instruktor 

bude připojen vyučující na svém počítači, který bude vyhodnocovat let posádky. Instructor 

Station lze spustit na jakémkoliv stolním počítači, kde lze sledovat různé parametry letu. Lze 

zde také ale nastavit různé chyby letadla. Více o moţnostech instruktoru jeho vyuţití pro náš 

navrhovaný experiment níţe v podkapitole.  

7.2 Microsoft Flight Simulator Instructor Station 

Instructor Station je součástí softwaru Microsoft Flight Simulator 2004. Jak jiţ bylo 

zmíněno výše, tento program slouţí k propojení dvou počítačů běţícím na stejném letovém 

simulátoru a umoţňuje různé moţnosti pozorování letícího pilota a lze přes tohoto instruktora 

simulovat výpadek mnoha systému v letadle. Filozofie je taková, ţe by měl instruktor mít 

před sebou letecké mapy například pro přiblíţení na letiště a sledoval by, jakým způsobem 

posádka dodrţuje minima při přiblíţení na toto letiště, jakou dodrţuje rychlost a jiné 

parametry letu. Nyní se dostáváme k jednotlivých funkcím Instructor Station, které si 

popíšeme a objasníme jejich úlohu při CRM. 

 

Obr.7.2 - Ukázka letu z Instructor Station 
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Jak je patrné z obrázku, základní obrazovka v instruktoru obsahuje základní informace o 

letu. Je zde uvedena mapa s trasou letu, kde jsou uvedeny základní údaje například o letištích, 

VORech, navigačních bodech a dalších důleţitých prvcích. Pod touto mapkou je uveden 

boční profil letu. Je třeba zmínit, ţe oba tyto pohledy jsou uváděny v reálném čase. Nalevo od 

této mapky jsou uvedeny základní údaje o letadle jako je jeho aktuální kurz, nadmořská 

výška, vertikální rychlost, podélný a příčný sklon letadla, zeměpisné souřadnice a rychlost 

letadla oproti zemi. 

Nyní se dostáváme na chyby a poruchy, které lze nastavit v tomto programu letící 

posádce v simulátoru. Pokud klikneme v hlavním menu instruktoru na tlačítko Failures, tedy 

poruchy, objeví se nové okno. Zde můţeme vidět, ţe programem nabízené poruchy lze 

rozdělit do čtyř základních skupin. Jsou to poruchy leteckých přístrojů, systémové chyby, 

poruchy rádiových zařízení a poruchy motorů. Je třeba zmínit, ţe u všech chyb lze nastavit 

buď některou námi vybranou poruchu, nebo lze také vybrat moţnost náhodné poruchy. U 

všech poruch také lze vybrat moţnost, zda-li porucha nastane okamţitě po jejím výběr a nebo 

po námi stanovené době.  

 

Obr.7.3 - Ukázka možnosti poruch v Instructor Station 
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V první záloţce s chybami leteckých přístrojů je moţnost vyvolání chyby výškoměru, 

ukazatele kurzu, variometru, ukazatele polohy, zatáčkoměru a indikátoru vzdušné rychlosti. 

Jak jiţ bylo řečeno, u všech těchto chyb lze nastavit, kdy se stanou aktivními. Je zde také 

moţnost nastavit vícero chyb najednou. Tyto chyby lze kombinovat a lze tak dosáhnout stavu, 

kdy piloti budou muset změnit typ přiblíţení na letiště a nebo budou muset nouzově přistát na 

nejbliţším letišti. Vše závisí na kombinaci chyb a na MEL společnosti.  

Ve druhé záloţce se dostáváme pro nás k zajímavějším poruchám. Lze zde zvolit tři 

základní chyby. První je porucha přetlakování kabiny. Tato moţnost je velice zajímavá z 

hlediska námi poţadované simulace. Naskytuje se zde moţnost návrhu cvičení, kdy posádka 

poletí v hladině a najednou dojde k dekompresi v kabině. Posádka bude muset vykonat 

nouzový sestup do bezpečné letové hladiny. U tohoto cvičení lze snadno sledovat, jak se 

posádka chová, jak tento problém řeší a jak při něm komunikuje. Další moţnou chybou, která 

lze nastavit, je chyba pitot-statických trubic. Tato chyba je rozsáhlého charakteru a vyţaduje 

zkušenou posádku, aby tento problém zvládla. Na pitot-statických trubicích je závislá výška, 

rychlost letu a další kritické ukazatele letu. Třetí a poslední chyba v této záloţce je chyba 

elektrického systému. Při jejím nastavení dojde ke kompletní ztrátě elektrické energie na 

palubě letadla a posádka by musela letět pouze pomocí záloţních přístrojů.  

Třetí záloţka s názvem rádiové vybavení simuluje výpadek některého z radionavigačních 

zařízení na palubě letadla. Jsou zde moţnosti jako například výpadek prvního a druhého 

rádiového kanálu jak u první, tak u druhé radiostanice. Poté je zde moţnost výpadku 

radionavigačního zařízení pro moţnost naladění se na ILS nebo VOR příslušného 

radiomajáku. Opět platí, ţe tuto chybu lze provést pro obě radionavigační jednotky v letadle. 

Dále je zde moţnost výpadku ADF a odpovídače v letadle. Ke kaţdému z těchto výpadku 

existuje standardní postup, který musí posádka vykonat zjistí-li, ţe některé z těchto zařízení je 

nefunkční.  

Dostáváme se k poslední záloţce. Zde lze primárně nastavovat poruchy motorů. V našem 

případě u našeho typu letadla lze nastavit výsadek prvního motoru, druhého motoru nebo 

dokonce obou motorů najednou. U této chyby se sama nabízí moţnost zkoumat, jak se 

posádka vypořádá s náhlým výpadkem motoru po startu. U této simulace se velice lehce dá 

pozorovat, jak posádka dodrţuje standardní postupy pro výpadek motoru a jak tuto poruchu 

řeší. Proto se nabízí moţnost zařadit toto cvičení jako ukázkové pro experiment týkající se 

CRM na leteckém simulátoru.  
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7.3 Návrh cvičení CRM pro letecký simulátor SIM 01 

Dostáváme se k návrhu samotných cvičení se zkoumáním CRM posádky pro letecký 

simulátor. Pokud se posádka posadí do kokpitu simulátoru, musí mít alespoň základní znalosti 

týkající se CRM. Z tohoto důvodu posádka nejprve podstoupí krátké teoretické školení z této 

problematiky. Za tímto účelem jsem navrhnul stručnou příručku k CRM, ve které je v bodech 

vysvětlena základní podstata CRM, její zásady a chování posádky při spolupráci. U kaţdého 

charakteristického bodu pro dobře zvládnuté CRM posádkou lze nalézt také příklad nehody, 

která se stala v historii z důvodu špatné spolupráce posádky. Po projití tohoto základního 

kurzu posádka usedá do kokpitu letového simulátoru a bude procházet postupně všemi 

cvičeními a bude kontrolována pomocí několika prvků. Součástí tohoto cvičení bude také 

brífink před letem a debrífink po letu. Ten zastoupí výsledná rekapitulace pilotů s vyučujícím, 

který celý experiment sledoval. 

Posádka bude monitorována pomocí třech webkamer. Dvě webkamery snímají obličeje 

pilotů a nahrávají jejich komunikaci v reálném čase. Třetí kamera je umístěna za sedadly na 

stropním panelu tak, aby mohla natáčet samotnou činnost posádky To znamená, aby bylo 

jasně vidět, kdo, kde, kdy a na co šáhnul. Toto je důleţité z hlediska standardních operačních 

postupů a CRM samotného. Dalším prvkem pro monitorování posádky je instruktor samotný. 

V něm bude učitel nastavovat jednotlivé chyby, ale především monitorovat základní údaje o 

letu - rychlost, výšku, směr, ale také vertikální profil klesání při přiblíţení. To je důleţité z 

hlediska dodrţování minim posádkou. V tomto programu lze velice lehce odhalit chyby pilotů 

a je zde moţnost pozorovat, jak a zda-li vůbec na jejich chybu zareagují. Posledním důleţitým 

prvkem pro experiment je hlasová komunikace. Ta bude probíhat tak, ţe v kokpitu simulátoru 

bude umístěna vysílačka a piloti tak budou komunikovat s člověkem sedícím venku, který jim 

bude zadávat příkazy pro let samotný. Bude tedy plnit funkci nejen kontrolora správnosti 

provedení CRM, ale také řídicího letového provozu a piloty bude vektorovat, zadávat jim 

příkazy pro klesání, změny kurzu a jiné příkazy. Cílem je dosaţení co moţná nejreálnější 

simulace letu samotného. Jen pokud bude posádka vytíţena při práci za letu a bude muset 

komunikovat, plnit příkazy řídícího letového provozu a zároveň dodrţovat všechny pravidla 

letového provozu, dochází zde k vysoké moţnosti chybování a opomenutí CRM při řešení 

problému, a to zejména u nezkušené posádky.  
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7.3.1 Cvičení 1 - Dekomprese kabiny 

V tomto cvičení bude za úkol vzlétnout z letiště, provést klasické úkony včetně 

checklistů, nalétnout na trať a udrţovat poţadované parametry jako jsou výška, rychlost, kurz. 

Piloti budou startovat z letiště LKMT a poletí na letiště LKPR.  

Před vzletem samotným budou mít piloti prostor pro nastudování odletových a 

příletových map letišť a budou mít čas na celkový brífink ohledně letu samotného. V této 

době si naplánují postup provedení celého letu.  

Před startem se nastaví instruktor, propojí se s leteckým simulátorem a nastaví se v něm 

poţadované počasí. Zároveň se na dodatečných noteboocích spustí snímaní webkamer a 

zahájí se nahrávání obrazu i zvuku. Zároveň začne hlasová komunikace přes vysílačky a 

člověk sedící za instruktorem bude zastávat funkci řídícího letového provozu. Po dokončení 

tohoto nastavení se ověří funkčnost všech systémů pro snímání a zahájí se let samotný. Od 

této doby probíhá simulace jako standardní let. Posádka je samotná uzavřena v kokpitu 

simulátoru a provede vzlet a výstup na let po trati dle předpisů.  

Nyní se dostáváme do fáze, kdy piloti letí po trati ve své přidělené hladině a operátor 

sedící za instruktorem můţe uměle nastavit chybu přetlakování kabiny. V této době je také 

moţné vzít do ruky stopky a začít stopovat, za jak dlouho začnou piloti tuto situaci řešit. V 

tomto okamţiku také nastává kritická situace, kdy se projeví spolupráce posádky a jejich 

CRM. Z tohoto důvodu se také záznam ukládá, aby si jej mohli poté piloti prohlédnout a 

společné projít s vyučujícím a vyhodnotit případné chyby. Při řešení problému a nouzovém 

sestupu je potřeba provést abnormální checklist pro nouzový sestup. Ze záznamu webkamer 

lze pozorovat výrazy ve tvářích pilotů, jejich pohledy, jejich soustředěnost, stres a další jiné 

faktory. Stropní kamera poté slouţí k zaznamenání rozloţení práce posádky, to znamená, aby 

došlo k rovnoměrnému rozloţení práce, kdy jeden pilot vezme do ruky checklist a druhý 

vykonává jeho pokyny. Po nouzovém sestupu piloti doletí v bezpečné hladině do cílového 

letiště a bezpečně přistanou. Tímto cvičení končí. 

7.3.2 Cvičení 2 - Výpadek motoru po vzletu 

Ve druhém cvičení se pozornost bude soustřeďovat na nouzový postup výpadku motoru 

po vzletu. Let bude probíhat tak, ţe letištěm vzletu bude LKMT. Cílové letiště bude stejné, 

jelikoţ se posádka bude vracet zpět okruhem na letiště vzletu, kde následně s jedním 

nefunkčním motorem přistane. Součástí tohoto cvičení bude také brífink před letem a 
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debrífink po letu. Ten zastoupí výsledná rekapitulace pilotů s vyučujícím, který celý 

experiment sledoval. 

Stejně jako v předešlém cvičení se před samotným letem nastaví instruktor na řídícím 

počítači a propojí se s leteckým simulátorem. Připojí se všechny tři webové kamery, které 

budou snímat dění v pilotní kabině simulátoru. Zároveň začne hlasová komunikace přes 

vysílačky a člověk sedící za instruktorem bude zastávat funkci řídícího letového provozu. Po 

dokončení nastavení vybavení pro monitorování letu a dokončení přípravy posádky se zahájí 

let samotný. Posádka je o samotě zavřena v kabině simulátoru a komunikace probíhá pouze ve 

standardní frazeologii přes vysílačky.  

Piloti po provedení všech náleţitých úkonů zahájí start a vyučující čeká, dokud se piloti 

nerozjedou při vzletu nad rychlost V1. Poté jim v programu Instructor Station nastaví v 

moţnostech chyb v záloţce motorové chyby chybu jednoho z motorů. Výhodou tady je, ţe lze 

nastavit ručně buď chyba motoru číslo 1 a nebo chyba motoru číslo 2, nebo také porucha 

náhodného motoru. Zde se otevírá moţnost při náhodné chybě motorové jednotky prostor pro 

kontrolu posádky, jak si všímá motorových ukazatelů a po jak dlouhé době si v simulátoru 

všimne výpadku motoru a zahájí potřebné procedury SOP pro výpadek motoru pří startu po 

rychlosti V1.  

Úkolem pilotů je reagovat dostatečně rychle na selhání motoru a podle motorových 

ukazatelů rychle identifikovat, ţe došlo k selhání jednoho z motorů. Poté následně zhodnotit 

situaci a probrat moţná řešení. Nicméně hlavním poţadavkem je postupovat pomocí příručky 

pro nouzové případy. V tomto okamţiku se projeví kvalita jejich spolupráce naplno. Po 

provedení všech úkonů spojených s výpadkem motoru pilot otočí letadlo zpět na letiště 

okruhem a bezpečně přistane na letišti vzletu. V průběhu této činnosti dochází ke komunikaci 

mezi piloty a řídícím letového provozu. Celý záznam včetně trasy letu a vertikálního profilu je 

poté uloţen a piloti mají moţnost konzultovat jejich výsledek s vyučujícím. U tohoto cvičení 

je třeba klást důraz na přesnost posádky, jejich reakci, chování a v neposlední řadě také 

spoluprácí při řešení výpadku motoru. Práce by měla být v kokpitu rovnoměrně rozloţena a 

nemělo by se stát, ţe jeden pilot bude dělat vše a druhý pouze přihlíţet a nezasahovat do 

řešení problému.  
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7.3.3 Cvičení 3 - Divert na záložní letiště před přistáním 

Toto cvičení si klade za úkol prověřit piloty v simulátoru v rámci kompletního letu včetně 

letu na náhradní letiště. Jedná se opět o let z letiště LKMT na letiště LKPR. Úkolem pilotů je 

provést kompletní let na cílové letiště s tím, ţe si piloti procvičí spoluprácí a CRM po dobu 

celého letu, tedy podstoupí spolu veškerou komunikaci, checklisty v průběhu celého letu. 

Vyučující má tak tedy moţnost zkoumat jejich práci jako ideální tým v kaţdé fázi letu. 

Součástí tohoto cvičení bude také brífink před letem a debrífink po letu. Ten zastoupí 

výsledná rekapitulace pilotů s vyučujícím, který celý experiment sledoval. 

Před samotným letem se opět nastaví potřebné vybavení tak, abychom mohli snímat dění 

v kabině simulátoru pomocí webkamer a komunikovat s piloty pomocí vysílačky. V tomto 

cvičení se na instruktoru nenastavuje ţádná chyba, zkoumají se pouze detailně letové údaje a 

vyučující má k dispozici také přibliţovací mapky letišť a kontroluje tak, zda-li posádka 

dodrţuje všechny omezení při letu.  

Po příletu nad cílové letiště, tedy do Prahy bude pilotům při přiblíţení oznámeno, ţe 

oblačnost klesla pod minima, ve kterých můţe posádka přistávat a bude tedy nutno letět na 

záloţní letiště. V tomto případě to bude letiště v LKTB v Brně. Piloti tedy budou muset 

provést standardní postup pro odlet od letiště a po vzájemné komunikaci s řídícím letového 

provozu přiletět nad náhradní letiště přistání. Piloti si budou muset vyměnit přistávací mapky 

letiště a nastudovat si přiblíţení na toto nové letiště.  

Toto třetí cvičení bylo navrhnuto z tohoto důvodu, ţe piloti zde mají poměrně krátkou 

dobu na opětovné vystoupání do hladiny a let na záloţní letiště. Jelikoţ je vzdálenost mezi 

letišti poměrné malá, piloti nemají moc prostoru k odpočinku a posádka je tak ve velkém 

vytíţení. Toto a předešlé tři cvičení lze kombinovat. Respektive je zamýšleno, ţe piloti 

nebudou předem vědět, která varianta za letu nastane. Bude tedy pouze na vyučujícím, kterou 

variantu cvičení zvolí. V kaţdém případě piloti budou vědět, jaké moţnosti mohou nastat a 

budou vědět trasu letu. Zbylá příprava je pouze na nich samotných.  

Na závěr po zaletění tohoto cvičení budou moct piloti zhlédnout záznam z webkamer a 

instruktoru. Poté mohou konzultovat s vyučujícím chyby, kterých se dopustili a oblast, ve 

které by se mohli dále zlepšovat.  
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7.3.4 Cvičení 4 - Vůdcovství a asertivita  

Toto cvičení bude specifické tím, ţe zde nepoletí v simulátoru dva studenti, nýbrţ student 

a vyučující, který má praxi se skutečným létáním. Bude se zde tedy simulovat vztah 

nadřízeného s podřízeným, kdy je zde větší pravděpodobnost, ţe se student bude obávat 

vyjádřit svůj názor při pilotování. Je zde přirozená autorita ţáka k vyučujícímu. Bude se zde 

jednat o let z letiště LKMT na letiště LKPR. Úkolem pilotů bude provést zcela standardní let 

včetně všech náleţitostí jako jsou checklisty, standardní operační postupy a komunikace s 

řídícím letového provozu. Součástí tohoto cvičení bude také brífink před letem a debrífink po 

letu. Ten zastoupí výsledná rekapitulace pilotů s vyučujícím, který celý experiment sledoval. 

Před samotným letem se opět nastaví potřebné vybavení tak, abychom mohli snímat dění 

v kabině simulátoru pomocí webkamer a komunikovat s piloty pomocí vysílačky. V tomto 

cvičení se na instruktoru nenastavuje ţádná chyba. Úkolem tomto případě je to, aby druhý 

pilot, na jehoţ pozici sedí student, zasáhl v situaci, kdy kapitán udělá chybu při pilotování.  

Cvičení bude probíhat tak, ţe piloti poletí standardní let bez jakékoliv poruchy a kapitán 

udělá záměrně chybu. Například při přiblíţení na přistání kapitán úmyslně klesne pod 

stanovené minima a bude čekat, jak na toto zareaguje druhý pilot. Kapitán bude v pozici 

arogantního kapitána, který si myslí, ţe má vţdy pravdu a můţe si dělat, co uzná za vhodné. 

Vyučující, který sedí za počítačem mimo kabinu simulátoru pozoruje celou situaci skrze 

webové kamery. Má za úkol sledovat počínání studenta. Ten má za úkol asertivním způsobem 

upozornit kapitána, ţe udělal chybu. Cílem tohoto cvičení tedy je, aby se student nebál 

projevit nesouhlas nebo obavu, kdyţ si všimne, ţe kapitán udělal chybu a neměl by se obávat 

jeho autority, kdyţ ví, ţe je v právu.  

Předpoklad tohoto cvičení je ovšem takový, ţe student nebude předem vědět o tom, co 

kapitán zamýšlí. Tímto se docílí co moţná nejvěrohodnější simulace vztahu nadřízeného s 

podřízeným, jelikoţ je pochopitelné, ţe student má respekt před vyučujícím a bude se před 

ním obávat vyjádřit svůj názor.  

Výsledek tohoto cvičení bude poté moţné přehrát se záznamu, kde si student bude moct 

prohlídnout zpětně svoji reakce, dobu, za kterou reagoval a způsob, jakým zareagoval. Celý 

výsledek a dojmy ze vzájemné spolupráce bude konzultován mezi všemi účastníky tohoto 

experimentu.  
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8 Hodnocení cílů 

V této diplomové práci jsem si kladl tři základní cíle. Prvním cílem bylo objasnit základní 

pojmy z lidského činitele a poté navázat na teorii pro výcvik CRM. Druhým cílem bylo 

vytvořit na základě této teorie učební text pro studenty, který by shrnoval v několika stranách 

hlavní zásady CRM samotného. Jako třetí cíl jsem si stanovil navrhnout několik cvičení pro 

letový simulátor. Tato cvičení mají studentům ukázat CRM v praxi.  

Hlavním prvkem, na který byl nejvíce kladen důraz pří psaní této diplomové práce, je 

CRM samotný. V práci je popsán důvod jeho vzniku, jeho historie a podoba v současné době. 

Mezi hlavní cíle této diplomové práce patřilo vytvořit výukový materiál pro studenty, díky 

němuţ by se mohli seznámit s podstatou CRM a jeho základní teorií. Tuto teorii si by si poté 

mohli vyzkoušet v praxi v rámci jednoho z navrţených cvičení pro letecký simulátor na půdě 

školy. Z mého pohledu se mi tento cíl podařilo splnit a navrhl jsem několikastránkovou teorii 

objasňující základní pojmy z oblasti CRM výcviku. Tato teorie není podrobná, nicméně pro 

základní seznámeni studentů s touto problematikou je dle mého názoru dostačující. Aby 

studenti názorně pochopili jednotlivé prvky CRM, ke kaţdému z nich jsem se pokusil uvést 

praktickou ukázku z oblasti letectví. Jsou zde tedy uvedeny incidenty a nehody, které vznikly 

v důsledku špatně provedeného CRM.  

Dalším cílem této diplomové práce bylo navrhnout praktické cvičení z teorie CRM tak, 

aby si studenti mohli výše zmiňovanou teorii vyzkoušet v praxi a pochopit tak její podstatu. 

Bylo navrhnuto několik základních cvičení, které mohou prověřit chování pilotů během 

standardních, ale hlavně také nestandardních situací během letu. Tyto cvičení jsou uvedeny v 

příloze diplomové práce. Z hlediska proveditelnosti je nutno říci, ţe zázemí pro provádění 

těchto experimentů není ideální, nicméně pro základní seznámení studentů s problematikou 

CRM je dostačující. Studenti na základně absolvování teorie a následného praktického cvičení 

získají základní chápaní o této problematice.  
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9 Závěr 

V tomto závěru bych rád shrnul mou diplomovou práci a poznatky, ke kterým jsem došel 

při psaní této  práce. V mé diplomové práci jsem se zabýval CRM, jeho podstatou, důvodem 

jeho vzniku a současnou podobou tohoto kurzu, který je dnes běţnou součástí v letectví.  

Je třeba zmínit, ţe tento výcvik vznikl na základě rychle vyvíjejícího se letectví, kdy 

technika předstihla lidské myšlení a stala se spolehlivá do takové míry, kdy se člověk jako 

součást tohoto systému stal tím prvkem, který v celém systému nejvíce selhává. To dalo 

podnět pro vznik pojmu lidského činitele a celkově této oblasti, kterému se v dnešní době 

věnuje vysoká pozornost. Jako reakce na lidské chybování vznikl CRM výcvik, který si klade 

za důraz sníţit moţnost selhání lidského činitele. Tento kurz řeší chování v posádkách, dále 

řeší pravidla, kterými by se měly řídit při řešení těchto problému, aby došlo k minimalizaci 

prostoru pro lidské selhání.  

V diplomové práci jsem proto rozepsal teorii CRM a pokusil se objasnit základní teorii 

potřebnou ke zvládnutí této problematiky v praktickém pouţití. Základ této teorie jsem pouţil 

pro návrh teoretického kurzu pro studenty. Ti se s touto problematikou skrze tohoto kurzu 

seznámí a získají základní poznatky o CRM. Ty pak vyuţijí při cvičeních na letovém 

simulátoru, pro které jsem navrhl několik základních cvičení, u kterých lze teorii ze CRM 

aplikovat v praxi.  

Zázemí pro simulaci této problematiky není dokonalé, nicméně z hlediska našeho vyuţití 

je dostačující. Navrhl jsem metodiku pro monitorování a hodnocení výsledku z těchto 

simulací. Bude k tomu pouţit doplňující program Instructor Station, na kterém lze kontrolovat 

základní údaje o letu probíhajícím v simulátoru. Pomocí webkamer v kabině simulátoru pak 

vytvoříme video i audio záznam letu. Ten bude slouţit jako výsledek z provedené simulace, 

pomocí nichţ se pilotům názorně ukáţe, jak si počínali v rámci CRM při letu a umoţní jim 

poukázat na to, kde mají nedostatky a co by bylo třeba zlepšit k zdokonalení jejich CRM 

výcviku. Výsledek této práce by se dal pouţit pro praktické vyučování lidského činitele, kde 

by se skloubila teorie a praxe.  
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