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1. SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBELMATIKY 

Umelá inteligencia mení fungovanie dnešného sveta a výrazne 
ovplyvňuje život obyčajných ľudí, pričom sa jej vývoj a 
zdokonaľovanie prudko zrýchľuje. Spoločnosť využíva stále 
väčšie množstvo dát a s rýchlym vývojom vo výpočtovej technike 
a neustále zdokonaľujúcimi sa algoritmami zohrá v budúcnosti 
umelá inteligencia hlavnú úlohu vo všetkých priemyselných 
odvetviach, čím dôjde ku zvýšeniu konkurencieschopnosti, 
produktivity a v prípadne správneho využitia tejto technológie aj 
k obrovským ekonomickým a spoločenským výhodám [1]. 

Plný potenciál umelej inteligencie však nie je v súčasnosti ani 
zďaleka využitý. Hoci existuje mnoho úspešných projektov, v 
ktorých sa aplikuje, pochopenie toho, ako môže AI vytvárať 
obchodné a spoločenské hodnoty, je stále len v začiatkoch [1]. 

1.1. História umelej inteligencie 

Mnohé elementárne metodologické problémy umelej 
inteligencie boli dôležité vo filozofii už v staroveku, stredoveku 
a ranom novoveku. Filozofi ako Aristoteles, svätý Tomáš 
Akvinský, René Descartes a mnohí ďalší sa pýtali otázky: „Čo sú 
kognitívne procesy?“, „Aké nevyhnutné podmienky by mal 
spĺňať jazyk na to, aby bol adekvátnym nástrojom na precízne a 
jednoznačné opísanie sveta?“ alebo „Môže byť uvažovanie 
automatizované?“. Prvé experimenty, ktoré by pomohli 
zodpovedať otázku „Je možné skonštruovať systém umelej 
inteligencie?“, nebolo možné vykonať do 20. storočia. To sa 
zmenilo zostrojením prvých počítačov [2]. 

1.1.1. Turingov test 

Uvedená imitačná hra je v skutočnosti prevádzkovou skúškou 
umelej inteligencie a môžeme ju opísať nasledujúcim spôsobom. 
Súčasťou tejto hry sú traja ľudia – muž (A), žena (B) a 
vyšetrovateľ (C). Vyšetrovateľ sa nachádza v inej miestnosti ako 
muž a žena, pričom cieľom vyšetrovateľa je určiť, kto zo 
zvyšných dvoch je muž a kto žena. Pozná ich pod označením X a 
Y. Na konci hry vyšetrovateľ priradí jednu z dvoch možností – X 
je muž a Y je žena alebo Y je muž a X je žena. Vyšetrovateľ môže 
klásť otázky typu: „Povie mi X, prosím, dĺžku svojich vlasov?“. X 
musí odpovedať na otázku vyšetrovateľa. Predpokladajme, že X 
je v skutočnosti A. Cieľom hry pre A je pokúsiť sa zmiasť C a 
pôsobiť tak, aby ho C nesprávne identifikoval. V takomto 
prípade by mohla odpoveď A znieť takto: „Moje vlasy sú dlhé a 
najdlhšie pramienky majú až 22 cm.“ Aby vyšetrovateľovi 
nepomohli vedľajšie faktory, napríklad tón hlasu, odpovede by 
mali byť napísané na papier, najlepšie však na písacom stroji 
alebo počítači. Cieľom hry pre hráča B je pomôcť C správne 
identifikovať osoby. Najlepšou stratégiou pre B je 
pravdepodobne podávanie pravdivých informácií. Môže si 
pomôcť tvrdeniami ako: „Ja som žena, nepočúvaj ho!“ Takéto 
tvrdenia môže podsúvať aj hráč A. Čo sa však stane v prípade, že 
stroj prevezme úlohu hráča A v tejto hre? Podľa Turinga je umelá 
inteligencia počítača rovnaká ako inteligencia človeka v prípade, 
ak vyšetrovateľ nedokáže takúto zmenu rozlíšiť [2] [3]. 
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Obrázok 1: Schéma Turingovho testu. 
[https://www.geeksforgeeks.org/turing-test-artificial-intelligence/] 

1.1.2. ELIZA 

Program simuloval rozhovor medzi pacientom a 
psychoterapeutom, pričom využíval odpoveď osoby na 
formovanie svojej odpovede. Interakcia prebiehala medzi 
počítačovým programom a používateľom, ktorý sedel pri 
elektrickom písacom stroji, a program reagoval na odpovede 
používateľa. ELIZA presvedčil viacerých ľudí, že je empatický 
psychoterapeut so skutočným pochopením. Používatelia tak 
strávili hodiny diskusiou o svojich osobných problémoch s 
neživým programom. To priviedlo tvorcu Josepha Weizenbauma 
k zamysleniu sa nad etikou a dôsledkami pomerne triviálneho 
programu, ktorý klame naivného používateľa s cieľom odhaliť 
jeho osobné informácie. Pripúšťal možnosť, že sa v budúcnosti 
vyvinie program umelej inteligencie, ktorý bude schopný 
porozumieť reči a prirodzeným jazykom. V takomto prípade by 
program mohol teoreticky odpočúvať každý dôležitý hovor, čítať 
e-maily a zhromažďovať súkromné informácie používateľov, 
prípadne by mohol byť používaný mocnými na potlačenie 
nesúhlasu a na elimináciu tých, ktorí by ohrozovali ich 
existenciu. Podsúva sa tak otázka, ako naučiť robota, čo je 
správne a čo nesprávne. Odpovedať možno tromi zákonmi 
robotiky, ktoré boli navrhnuté v knihe Ja, Robot. Prvý zákon 
hovorí o tom, že robot nesmie zraniť človeka ani v stave svojej 
činnosti, ani v stave nečinnosti. Rovnako sa od robota vyžaduje, 
aby poslúchal príkazy (za predpokladu, že príkaz nemá spôsobiť 
ublíženie inej ľudskej bytosti), a napokon musí robot chrániť 
svoju vlastnú existenciu, pokiaľ jeho ďalšia existencia neublíži 
človeku [4] [5]. 

1.1.3. Deep Blue 

Ďalšie oživenie umelej inteligencie prichádza už s pokročilejšími 
algoritmami, ktoré využívajú počítače. Jedným z nich je šachový 
program Deep Blue od spoločnosti International Business 
Machines Corporation (IBM), ktorý v roku 1997 dokázal poraziť 
majstra sveta v šachu Garryho Kasparova. Deep Blue bol údajne 
schopný spracovať 200 miliónov možných pohybov za sekundu, 
a tak určiť najlepší pohyb s ohľadom na ďalších 20 ťahov 
dopredu. Na spracovávanie a vyhodnocovanie ťahov využíval 
metódu vyhľadávania v strome [5]. 

1.2. Definovanie umelej inteligencie 

V roku 1955 jeden z priekopníkov umelej inteligencie John 
McCarthy definoval AI tak, že cieľom AI je vyvinúť stroje, ktoré 
sa správajú, akoby boli inteligentné. Na otestovanie tejto 

definície bolo použitých pätnásť malých robotických vozidiel 
pohybujúcich sa v uzavretom priestore konkrétnych rozmerov. 
Niektoré vozidlá sa pohybovali pomaly, iné sa vyhýbali zrážkam 
a časť z nich jazdila agresívne. Podľa predošlej definície by bolo 
možné roboty považovať za inteligentné. Zdanlivo zložité 
správanie však môže byť vytvorené jednoduchými elektrickými 
obvodmi. Braitenbergove vozidlá majú dve kolesá, pričom každé 
z nich je poháňané nezávislým elektromotorom. Rýchlosť, akou 
sa otáča motor, je ovplyvnená svetelným snímačom, ktorý sa 
nachádza v prednej časti vozidla. Čím viac svetla dopadne na 
snímač, tým rýchlejšie sa bude pohybovať. Vyššie uvedená 
definícia tak nie je dostatočná, pretože hlavným cieľom AI je 
riešiť zložité problémy [6]. 

Podľa encyklopédie Britannica možno AI definovať ako 
schopnosť digitálnych počítačov alebo počítačom riadených 
robotov riešiť problémy, ktoré za bežných okolností súvisia s 
vyššími intelektuálnymi schopnosťami človeka. Ako predošlá, 
tak ani táto definícia nie je ideálna a má svoje nedostatky. Ak je 
počítač s veľkou pamäťou schopný uložiť dlhý text a následne ho 
na požiadanie zobraziť, je možné takéto konanie považovať za 
intelektuálnu schopnosť, keďže memorovanie dlhých textov 
patrí k intelektuálnym vlastnostiam človeka. Jednou z takýchto 
schopností môže byť napríklad rýchle násobenie dvoch 20-
ciferných čísel. Podľa tejto definície je potom každý počítač 
systémom AI [6]. 

Na vyriešenie tejto dilemy možno použiť definíciu od Elaine Rich, 
ktorá je aktuálna aj desiatky rokov po jej vzniku. Umelá 
inteligencia je výskum toho, ako prinútiť a naučiť počítače robiť 
také veci, v ktorých si počínajú ľudia v súčasnosti lepšie. Ide o 
stručné a výstižné charakterizovanie toho, o čo sa usilujú mnohí 
výskumníci v oblasti AI za posledných 50 rokov. Medzi silné 
stránky digitálnych počítačov, v ktorých jednoznačne 
prekonávajú ľudí, patrí vykonávanie viacerých a zložitých 
výpočtov v krátkom čase. V mnohých iných oblastiach však ľudia 
ďaleko prevyšujú schopnosti strojov. Napríklad osoba, ktorá 
príde do neznámej miestnosti, rozpozná okolie vo veľmi krátkom 
čase a v prípade nutnosti sa dokáže pohotovo rozhodovať a 
konať. Podľa zmienenej definície je jednou z úloh AI naučiť sa 
zvládať tieto situácie [6]. 

Z pohľadu leteckej dopravy sa nám naskytujú hneď tri definície. 
EASA zvolila širokospektrálnu definíciu: AI je akákoľvek 
technológia, ktorá napodobňuje výkon človeka. IATA, naopak, 
vo svojej štúdii označuje AI ako počítačové programy, ktoré 
vykazujú ľudskú inteligenciu, napríklad ľudské uvažovanie, 
učenie sa a riešenie problémov. Môžeme sa s ňou stretnúť v 
digitálnej (Apple Siri, Google Now), ale aj telesnej forme (roboti). 
EUROCONTROL použil ako východiskovú komplexnú definíciu 
systému AI, ktorá bola vypracovaná skupinou High-Level Expert 
Group on Artificial Intelligence (AI HLEG). Umelá inteligencia (AI) 
je označenie pre systémy, ktoré dávajú najavo svoje inteligentné 
správanie analyzovaním a vykonávaním (do určitej miery aj 
autonómnych) akcií na dosiahnutie konkrétnych cieľov. 
Hardvérové a softvérové systémy AI sú navrhnuté ľuďmi a 
pôsobia vo fyzickej alebo digitálnej dimenzii tak, že vnímajú 
svoje prostredie cez získavanie a interpretovanie 
štruktúrovaných alebo neštruktúrovaných údajov, ktoré 
následne spracovávajú na vykonanie najlepšieho kroku, 
nevyhnutného na splnenie daného cieľa. Systémy AI môžu 
takisto prispôsobiť svoje správanie na základe analýzy 
prostredia, ktoré bolo ovplyvnené ich predchádzajúcimi 
činnosťami [7] [1] [8]. 
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1.3. Delenie umelej inteligencie 

Umelá inteligencia sa bežne delí do dvoch tried podľa svojich 
schopností. 

• Slabá AI (tiež úzka AI): ide o stroje, ktoré simulujú 
inteligenciu. Sú zvyčajne navrhnuté na špecifickú 
úlohu, a preto ich nie je možné použiť mimo tejto 
oblasti z dôvodu vlastných limitácií. Často sa využívajú 
na automatizovanie náročných a opakujúcich sa úloh. 

• Silná AI (tiež všeobecná AI): hlavným rozdielom 

oproti slabej AI je ten, že stroje majú skutočnú 

inteligenciu. Takéto stroje sa vedia prispôsobiť 

rôznym úlohám, ktoré vykonávajú plne autonómne a 

rovnako efektívne alebo ešte efektívnejšie ako človek 

[9]. 

 

Figure 2: Možnosti využitia umelej inteligencie. 
[https://www.iata.org/contentassets/2d997082f3c84c7cba001f506edd

2c2e/ai-white-paper.pdf] 

1.3.1. Strojové učenie 

Strojové učenie (ML) označuje schopnosť algoritmov učiť sa. Vo 
vzťahu k umelej inteligencii ide o jej podmnožinu, ktorá zahŕňa 
algoritmy. Algoritmy strojového učenia vyžadujú počiatočnú, 
takzvanú tréningovú fázu. V nej sú parametre daného modelu 
optimalizované na základe poskytnutých dát. Tréningové 
algoritmy sú zamerané na minimalizovanie chýb pri splnení 
istých požiadaviek alebo obmedzení. V tejto fáze sa môže 
vyskytnúť overfitting – dochádza k nemu v prípade, že sa 
štatistický model naučí a zapamätá si údaje zhodné s 
tréningovými údajmi, čím sa negatívne ovplyvní výkon modelu 
na nových dátach. Pri strojovom učení nás vo všeobecnosti budú 
zaujímať tri hlavné metódy učenia [9] [10]. 

• Učenie bez učiteľa: Súbor údajov, ktorý sme použili počas 
fázy trénovania, neobsahuje výstupné hodnoty. 

• Učenie s učiteľom: Na rozdiel od učenia sa bez učiteľa je 
modelu počas tréningu poskytnutý súbor údajov, ktorý v 
sebe zahŕňa nielen vstupy, ale aj výstupy. 

• Učenie pomocou spätnej väzby: V takomto prípade sa v 

trénovacej fáze počas každej iterácie vykoná po 

vyhodnotení aktuálnej situácie náhodná akcia, ktorá buď 

je, alebo nie je ocenená na základe úspechu dosiahnutého 

v predchádzajúcich predpokladoch a cieľoch. 

1.3.2. Hlboké učenie 

Hlboké učenie (DL) je podmnožinou strojového učenia a je 
založené prevažne na umelých neurónových sieťach. Podobne 
ako náš ľudský mozog aj hlboké učenie využíva výpočtové bunky, 
teda neuróny, ktoré sa navzájom ovplyvňujú pri vykonávaní 
jednoduchých operácií. Hlboké neurónové siete pozostávajú z 
viacerých skrytých vrstiev a sú navzájom poprepájané pomocou 
uzlov. Každý vrstva nadväzuje na predchádzajúcu, pričom sa 
usiluje o spresnenie a optimalizáciu predpovede [11]. 

Nástup DL umožňuje riešiť doposiaľ neriešiteľné problémy s 
presnosťou presahujúcou človeka. Rozpoznávanie obrazu a 
hlasu sa stalo typickým príkladom využitia hlbokého učenia. Pri 
identifikácii prichádza obrázok vo forme poľa s hodnotami 
pixelov a prvá vrstva na základe naučených znakov vyhodnocuje 
prítomnosť alebo neprítomnosť okrajov na konkrétnych 
miestach daného obrázka. Druhá vrstva môže detegovať vzory 
pomocou pozorovania usporiadania okrajov. Úlohou tretej 
vrstvy je zhromažďovať vzory do takých kombinácií, ktoré sa 
zhodujú s predmetmi podobnými tomu identifikovanému. 
Kľúčovým aspektom celého procesu – a teda aj hlbokého učenia 
– je to, že jednotlivé vrstvy nie sú navrhnuté ľudskými inžiniermi, 
ale učia sa samy prostredníctvom dát, ktoré využívajú [12]. 

1.4. Uplatnenie AI v oblasti leteckej dopravy  

Náš reálny svet, v ktorom žijeme, využíva čoraz viac zložitých 
dát. Aj s pomocou počítačom podporovaných analýz ľudia 
identifikujú a spracovávajú takéto dáta ťažko. Práve pre 
schopnosť identifikovať údaje a ich vzorce sa javí umelá 
inteligencia ako mimoriadne vhodná pre letecký sektor, ktorý je 
stále viac závislý od elektronických dátových tokov medzi 
pozemnými a vzdušnými systémami. 

1.4.1. EHang 

Koncept technologického dizajnu autonómnych vozidiel EHang, 
ktorý je lepší v porovnaní s lietadlami riadenými posádkou, sa 
riadi tromi myšlienkami. Prvou je spustenie maximálneho 
množstva záložných systémov na zaistenie bezpečnosti, druhá 
hovorí o využití autonómnych pilotov a posledná o 
centralizovanom riadení centra riadenia takýchto vozidiel [13]. 

Pri plne autonómnom lete by sa mohli eliminovať zlyhania alebo 
chyby spôsobené človekom. Cestujúci by tak mali možnosť 
cestovať a užívať si cestu bez akýchkoľvek starostí. Za výhodu 
autonómnych vozidiel sa považuje aj to, že nie je potrebné veľké 
letisko ani pristávacia dráha. EHang využíva 4G a 5G bezdrôtový 
a vysokorýchlostný prenosový kanál na komunikáciu s centrálou 
riadenia a vedenia. Vďaka takémuto prenosu je umožnené 
diaľkové ovládanie lietadla a zdieľanie letových údajov v 
reálnom čase. Koncept sa zaoberá aj prípadným dopadom na 
životné prostredie. Využitie elektrickej energie výrazne zníži 
environmentálne škody spôsobené emisiami. Nabitie lietadla 
trvá dve hodiny a nabíjacie zariadenia môžu komunikovať so 
systémom riadenia batérií v reálnom čase [13]. 
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Obrázok 3: Autonómne vozidlá spoločnosti EHang. 
[https://www.moodiedavittreport.com/ehang-partners-aerotree-to-co-

develop-urban-air-mobility-business-in-malaysia] 

1.4.2. Stanley Robotics 

Letisko v Lyone po úspešnej skúšobnej prevádzke rozširuje svoju 
službu automatizovaného parkovania. V spolupráci so 
spoločnosťou Stanley Robotics pracuje letisko na zväčšení 
svojich parkovacích kapacít. Službu má prevádzkovať sedem 
autonómnych robotov, ktoré pracujú súčasne. Na odstavenie 
motorového vozidla môžu cestujúci využiť 28 kabín, ktoré sú k 
dispozícii 24 hodín denne. Hlavným cieľom tejto spolupráce je 
zvýšiť spokojnosť zákazníkov a znížiť dopad letiskových služieb 
na životné prostredie. O účinnosti týchto služieb svedčí aj fakt, 
že toto letisko bolo v roku 2019 Medzinárodnou radou letísk 
(ACI) vyhlásené za najlepšie európske letisko v kategórii od 10 
do 25 miliónov cestujúcich a na základe automatizovaného 
parkovania získalo certifikát uhlíkovej neutrality [14]. 

V praxi pomáha robotický parkovací systém cestujúcim nájsť si 
parkovacie miesto alebo ľahko vyhľadať svoje vozidlo. Ak si 
cestujúci rezervuje parkovacie miesto prostredníctvom služby, 
ktorú ponúka letisko v Lyone, odovzdá svoje vozidlo do jednej z 
kabín. Pri presune do terminálu s pomocou autobusu sa 
cestujúci už viac o parkovanie nezaujíma. Tu prichádza úloha 
robota, ktorý vozidlo zaparkuje na stráženom parkovisku. Pri 
návrate cestujúceho sa robot postará, aby si zákazník našiel 
svoje vozidlo v jednej z dostupných kabín. Využívanie 
robotického parkovacieho systému je šetrnejšie k životnému 
prostrediu, pretože vytvára o 50 % viac miest na rovnakej ploche 
a zároveň znižuje emisie oxidu uhličitého tým, že cestujúci 
nemusia blúdiť po veľkej ploche a hľadať voľné parkovacie 
miesto [14]. 

 

Figure 4: Robotický parkovací system od spoločnosti Stanley Robotics. 

[https://stanley-
robotics.com/static/media/uploads/illustration%20block/bloc-3.jpg] 

1.4.3. IRTOS 2.0. 

IRTOS 2.0. predstavuje druhú generáciu digitálnej veže od 
spoločnosti Indra. V porovnaní s prvou generáciou je vylepšená 
o niekoľko pokročilých aplikácii počítačového videnia, ktoré sú 
zobrazené pomocou rozšírenej reality na panoramatickej 
obrazovke. Všetky kontrolné a detekčné procesy sú vykonávané 
autonómne, pričom sa v prípade potreby spustia alarmy a dôjde 
k upozorneniu riadiacich letovej prevádzky. Letecký priemysel je 
veľmi citlivý na mieru falošných poplachov, ktoré by mohli 
odlákať pozornosť od tých relevantných. Hlavným cieľom tohto 
projektu je dosiahnuť mieru presnosti nad 90 % [15]. 

 

Figure 5: Detekcia objektov v závislosti od konfigurácie. [ Autor podľa: 
https://www.youtube.com/watch?v=nNK9S1urHHQ] 

2. METODIKA A METODOLÓGIA 

Pri analyzovaní súčasného stavu sme rozdelili využitie umelej 
inteligencie na viacero oblastí tak, aby sme pokryli všetky 
sektory dopravy, v ktorých môžeme nájsť jej uplatnenie. Na 
overenie a porovnanie zistení, ktoré v jednotlivých kapitolách 
uvádzame, sme sa rozhodli vykonať širšiu analýzu využitia AI. Za 
zdroj údajov sme si zvolili letecké časopisy opisujúce využitie 
umelej inteligencie jednoduchým a nie podrobným spôsobom, 
ktorý pomôže verejnosti danej téme a problematike lepšie 
porozumieť. 

Cieľom je prostredníctvom výskumu analyzovať trend využitia 
umelej inteligencie, rozdeliť jej uplatnenie v rôznych sektoroch 
a poskytnúť na základe porovnania údajov odporúčania na 
aplikáciu umelej inteligencie v budúcnosti. 

Na základe teoretických vedomostí, ktoré sme pri písaní získali, 
sme si stanovili dve hypotézy. 

H1 V dôsledku pandémie COVID-19 dochádza k vyššiemu 
využitiu umelej inteligencie medzi leteckými spoločnosťami a na 
letiskách. 

H2 AI je v súčasnosti aplikovaná len na palube lietadla v 
systémoch nevyhnutných pre bezpečný let. 

2.1. Postup skúmania problematiky 

Postup skúmania problematiky bol navrhnutý a prispôsobený 
tak, aby sme dosiahli stanovené ciele práce. Najdôležitejší bol 
výber zdrojov, z ktorých sme čerpali údaje. Leteckých 
internetových časopisov je mnoho, preto bolo potrebné na 
základe relevantných kritérií vybrať dva najvhodnejšie. Pri 
výbere sme dbali na to, aby časopis disponoval prepracovaným 
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vyhľadávaním a triedením jednotlivých článkov do takzvaných 
„značiek“ a kategórií, ktoré sú mimoriadne dôležité pri vytváraní 
vstupných parametrov potrebných na vytriedenie relevantných 
článkov. Druhým kľúčovým parametrom na výber časopisu bol 
časový horizont jeho vydávania. Keďže chceme v práci hodnotiť 
trend využitia AI, je nevyhnutné, aby letecký časopis archivoval 
články minimálne od roku 2018. 

Postup analýzy článkov sa skladal z nasledujúcich krokov: 

• stanovenie metódy výskumu – pri analýze sme využili 
kvalitatívnu a kvantitatívnu metódu s využitím štatistickej 
analýzy; 

• preštudovanie jednotlivých článkov – vybrali sme tie 
články, ktoré sú pre náš výskum relevantné; 

• zber údajov, analýza a vytvorenie štatistík, 
interpretácia údajov – údaje sme zaznamenali do tabuliek, na 
základe ktorých sme neskôr vytvorili grafy; 

• porovnanie súčasného stavu so zisteniami, potvrdenie 
alebo vyvrátenie hypotéz s využitím t-testu, vyvodenie záverov. 

3. ANALÝZA VYUŽITIA AI V LETECKEJ DOPRAVE 

Na základe predstavených kritérií analýzy sme zúžili výber 
leteckých časopisov na dva. Prvý z nich sa nazýva Aviation Today. 
Obsah článkov tohto časopisu je rôznorodý. Nájdeme v ňom 
aktuálne novinky nielen z civilného, ale aj vojenského letectva. 
Okrem toho sa v ňom publikujú články z oblastí ako všeobecné 
letectvo, regulácia, avionika, manažment letovej prevádzky a 
futuristické koncepty. Druhý časopis sa nazýva Future Travel 
Experience. Podobne ako v prvom časopise aj tu nájdeme 
rozmanitý výber článkov. Články sú zamerané predovšetkým na 
inovácie v oblasti leteckej dopravy. 

3.1. Definovanie vstupných parametrov 

Vstupné parametre našej analýzy boli zvolené prostredníctvom 
kľúčových slov a značiek. S cieľom vybrať najrelevantnejšie 
články z prvého časopisu sme vybrali také kľúčové slová, ktoré 
sa často vyskytovali pri opise súčasného stavu a úzko súviseli s 
témou. Ako filter článkov sme použili nasledujúce kľúčové slová: 
„AI“, „Artificial intelligence“, „Deep learning“. Dospeli sme k 238 
výsledkom. Následne bolo potrebné články preštudovať a vybrať 
tie, ktoré priamo súvisia s využitím AI v leteckej doprave. Z 
uvedených 238 článkov nám vo výsledku zostalo 65. Na analýzu 
druhého časopisu Future Travel Experience sme využili tag s 
názvom „Artificial intelligence“, ktorý bol dostatočný na 
stanovenie početnosti využitia AI v leteckých spoločnostiach a 
na letiskách. Po preštudovaní celkovo 55 článkov sme analýze 
podrobili 46 článkov. 

Na postrehnutie a zhodnotenie trendu využitia umelej 
inteligencie sme ako ďalší parameter zvolili dátum publikácie. 
Smerodajný bol pre nás rok, keďže analyzujeme početnosť 
článkov v časovom intervale 2017 – 2022. 

3.2.  Analýza zdrojov, overenie matematickým modelom 

Ako už bolo uvedené, analýza zdrojov sa opiera o dva 
internetové letecké časopisy. V časopise Aviation Today 
zaznamenávame dva základné parametre. Prvým parametrom 
je sektor, v ktorom sa umelá inteligencia využíva. Ten slúži na to, 

aby sme vedeli štatisticky určiť, v ktorom sektore prevláda väčší 
a v ktorom menší záujem o implementovanie AI. Druhým 
parametrom je rok. Vďaka početnosti výskytu článkov v 
konkrétnom roku vieme určiť trend vývoja AI v období, ktoré 
sme si zvolili. 

 

GraF 1: Podiel využitia AI v rôznych oblastiach. 

Najväčší počet článkov bol venovaný oblasti dronov (12). Na 
druhom mieste skončila aplikácia na palube lietadla (9) spoločne 
s konceptom Air Taxi (9). Tretie miesto patrí manažmentu 
letovej prevádzky (8), za ním nasleduje využitie AI v leteckej 
spoločnosti (6) a na údržbu lietadla (5). Rovnaký podiel má 
oblasť autonómneho lietania (3), kyberbezpečnosti (3) a 
prevádzky lietadiel (3). Posledné priečky patria letiskám (2), 
životnému prostrediu (2), výcviku pilotov (2) a výrobe lietadiel 
(1). 

 

GraF 2: Početnosť článkov o AI za jednotlivé roky 

V roku 2017 boli na základe Graf 2 publikované 4 články. O rok 
neskôr dochádza k takmer dvojnásobnému nárastu počtu 
článkov. Približne rovnaký nárast nastáva aj v roku 2019. 
Najvyššiu početnosť sme zaznamenali v roku 2020 a len o dva 
články menej v roku 2021. Do februára roku 2022 boli 
publikované 2 články. 

Internetový časopis Future Travel Experience sme využili na 
analýzu podielu využitia umelej inteligencie na letiskách a v 
leteckých spoločnostiach. Hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli 
analyzovať tieto dva segmenty, je ten, že sú najviac ovplyvnené 
pandémiou COVID-19. Pri analýze nás zaujímali celkovo dva 
parametre. Prvý parameter sa vzťahoval na oblasť využitia AI – 
letecké spoločnosti a letiská. Druhý parameter súvisel s 
konkrétnym využitím AI. 
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GraF 3: Početnosť článkov o využití AI medzi leteckými spoločnosťami a 
letiskami 

V 25 článkoch z celkového počtu 44 analyzovaných článkov (57 
%) sa hovorilo o využití umelej inteligencie v leteckých 
spoločnostiach. Zvyšných 19 článkov (43 %) sa venovalo využitiu 
AI v prostredí letísk. 

 

Graf 4: Možnosti využitia AI v leteckých spoločnostiach a na letiskách. 

Z Graf 4 možno odčítať, že umelá inteligencia sa najvýdatnejšie 
využíva v súvislosti s podporou pre cestujúceho (21), potom 
nasleduje prevádzka spoločnosti (8) a ochrana zdravia 
cestujúcich (5). Menšiu mieru využitia pozorujeme v kategóriách 
ako odbavenie cestujúceho (2) a batožiny (3) a bezpečnostné 
kontroly (2). Najmenšie zastúpenie je v oblastiach bezpečnosti 
letiska (1), terminálu (1), životného prostredia (1) a odbavovacej 
plochy (1). 

Súčasný výskum AI v letectve smeruje k vzniku nových 
inteligentných systémov, ktoré by asistovali človeku. Vo vzťahu 
k cestujúcim ide napríklad o systémy rozpoznávania 
nebezpečných predmetov, automatizáciu odbavenia batožiny, 
čistenie prostredia letiska a pod. Hoci aktuálne nemožno hovoriť 
o úplnej autonómii týchto systémov, mnohé z nich sú schopné 
nahradiť určité činnosti človeka. V spolupráci s ľuďmi sa 
dosahuje vyššia efektívnosť a presnosť vykonanej úlohy. Súčasný 
stav a vývoj AI možno opísať ako medzikrok k dosiahnutiu plnej 
autonómie, či už v prostredí letísk, leteckých spoločností, alebo 
aj mestskej vzdušnej prepravy, ktorá sa v poslednom čase tiež 
stáva populárnou. 

4. DISKUSIA 

Vďaka rastúcemu potenciálu umelej inteligencie sa v posledných 
rokoch vytvára obrovský priestor na využitie inteligentných 
systémov. S nástupom digitalizácie dát sa myšlienka 
bezpečnejšieho, ekonomickejšieho a lepšieho prostredia v 
leteckej doprave viac a viac zdokonaľuje. Aplikácie AI, ktoré nám 
pred pár rokmi pripadali ako sci-fi, sa dnes stávajú realitou a 
neodlúčiteľnou súčasťou leteckej infraštruktúry. 

Hypotéza H1 tvrdila, že v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-
19 dochádza k väčšiemu využitiu umelej inteligencie a k 
výraznému záujmu o túto problematiku v leteckých 
spoločnostiach aj na letiskách. Vychádzali sme z toho, že počas 
pandémie COVID-19 došlo k prísnym protipandemickým 
opatreniam, ktoré výrazne zvýšili zaťaženie personálu a museli 
ich dodržiavať nielen letiská, ale aj leteckí dopravcovia. 

Tabuľka 1: Využitie AI v leteckých spoločnostiach a na letiskách. 

Sektor 
využitia 

Počet 
článkov 

Aritmetický 
priemer na 
jeden rok 

Smerodajná 
odchýlka 

Hodnota 
štatistickej 

významnosti 

Pred pandémiou COVID-19 (2017, 2018, 2019) 

Letecké 
spoločnosti 

21 7,00 5,29 
 

Letiská 7 2,33 2,081 

Počas pandémie COVID-19 (2020, 2021, 2022) 

Letecké 
spoločnosti 

4 1,33 1,53 0,25 

Letiská 12 4,00 1,73 0,34 

Spolu 44 7,33 3,72  

 

Na základe analýzy sme zistili rozdiel vo využívaní AI pred a počas 
pandémie COVID-19 v leteckých spoločnostiach a na letiskách. 
Otázkou však je, do akej miery je tento rozdiel signifikantný a 
aký má vplyv na pravdivosť hypotézy H1. Uskutočnili sme teda t-
test a jeho výsledky preukázali, že výsledky kvalitatívnej a 
kvantitatívnej analýzy nemožno interpretovať jednoznačne. 
Hodnota štatistickej významnosti pre obdobie pred pandémiou 
a počas pandémie predstavuje v prípade leteckých spoločností 
0,25 a v prípade letísk 0,34. Obe hodnoty sa nachádzajú nad 
0,05, preto sa na základe týchto hodnôt hypotéza H1 nepotvrdila 
– nevedeli sme priamo dokázať, že pandémia COVID-19 zvýšila 
výskyt AI vo vybraných sektoroch. 

To, či je AI je v súčasnosti aplikovaná len na palube lietadla v 
systémoch nevyhnutných pre bezpečný let, bolo obsahom 
hypotézy H2. Na jej potvrdenie alebo vyvrátenie sme opäť 
použili výsledky dvoch výskumov. 

Tabuľka 2: Rozdeleniepočetnosti článkov v sektore paluba lietadla a 
drony. 

Oblasť 
využitia 

Počet 
článkov 

Aritmetický 
priemer na 
jeden mesiac 

Smerodajná 
odchýlka 

Hodnota 
štatistickej 
významnosti 

Paluba 
lietadla 

9 0,75 0,62 
0,62 

Drony 12 1,00 1,28 

Spolu 21 1,75 1,45  

 

Analýzou početnosti vybraných článkov o využití umelej 
inteligencie na palube lietadla a v dronoch sme získali hodnotu 
štatistickej významnosti 0,62. Hypotéza H2 sa nepotvrdila, 
keďže medzi využitím AI na palube lietadla a v dronoch nie je 
významný štatistický rozdiel. 

5. ZÁVER 

V prvej časti sme sa zaoberali vývojom umelej inteligencie. Je 
zaujímavé pozorovať, ako sa človek s ľudskou inteligenciou 
zaoberal myšlienkami na vytvorenie inteligentných strojov už 
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dávno pred vznikom prvých počítačov a neskôr dokázal tieto 
myšlienky pretvoriť do reálnych aplikácií. 

Druhá časť sa zaoberala definíciami umelej inteligencie. Keďže 
nie je možné AI samu osebe nahmatať a v mnohých prípadoch 
je skrytá za zložitými procesmi s dátami, ktoré bežne 
nevnímame, je náročné predstaviť si, čo vlastne AI znamená. 
Prostredníctvom viacerých definícií sme sa usilovali ponúknuť 
všeobecnú a ľahko pochopiteľnú definíciu. V tejto časti práce 
sme charakterizovali aj strojové a hlboké učenie. 

V tretej časti sme sa zaoberali sektormi, v ktorých môže nájsť 
uplatnenie umelá inteligencia. Na rýchle napredovanie 
technológií a výpočtových výkonov pohotovo reagujú firmy, 
ktoré sa venujú výrobe rôznych inteligentných systémov, 
autonómnych vozidiel a robotov. Opisom konkrétnych a 
praktických príkladov využitia AI v týchto segmentoch sme zistili, 
že umelá inteligencia môže byť nápomocná v akomkoľvek 
sektore. Zaujímavým zistením v tejto časti bolo, že v porovnaní 
s minulosťou sa umelá inteligencia spoločne s algoritmami 
zdokonaľuje podstatne rýchlejšie a dosahuje väčšiu spoľahlivosť 
a presnosť. Analýzou súčasného stavu sme tiež zistili, ako veľmi 
ovplyvňuje AI procesy v leteckej doprave a aké dôležité je ju 
aplikovať, ak majú byť zabezpečené požadované štandardy 
nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj ekologickosti a životného 
prostredia. 

Štvrtá časť bola venovaná analýze článkov z časopisov. Tá bola 
nevyhnutná na potvrdenie alebo vyvrátenie našich hypotéz. Po 
zadefinovaní vstupných parametrov sme si vybrali dva časopisy 
– Aviation Today a Future Travel Experience. Zaznamenanie 
kľúčových údajov do tabuliek nám umožnilo vykonať štatistickú 
analýzu. Analýzou sme sa dopracovali k viacerým zisteniam. 
Letecké spoločnosti a letiská si uvedomujú, že pokrok umelej 
inteligencie nemožno zastaviť a je potrebné využiť jej plný 
potenciál v oblastiach, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvnia 
sektor leteckej dopravy. Vzhľadom na stúpajúci trend využívania 
AI, ktorý nezastavili ani nepriaznivé okolností súvisiace s 
pandémiou, a na popularitu, aká sa jej dostáva od verejnosti, je 
len otázkou času, kedy sa umelá inteligencia stane 
plnohodnotnou podporou pre ľudí a kedy ľudských pracovníkov 
úplne nahradí v niektorých sektoroch leteckej dopravy. 
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