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Úvod

Vývoj vo svete informačných technológií napreduje rýchlym tempom. Tento trend sa ani v ostatných rokoch nezmenil, naopak vyzerá to ako keby sa ešte zrychĺoval. Len na začiatku nášho
storočia, pred necelými 20 rokmi, bol taký cloud napríklad takmer neznámy pojem a pre mnohých
abstraktná utópia. Slovenské firmy v tom období ešte dokonca používali veľké sálové (mainframe) počítače, vyvinuté v minulom storočií, smartfón bol raritou pre pár vyvolených a pamätáte si
Blackberry?

Obrázok: Predaj smartfónov od roku 2007 do 2020 v miliónoch kusov1
1

Zdroj: Statistica: <https://www.statista.com/statistics/263437/global‑smartphone‑sales‑to‑end‑users
‑since-2007/>.

Niekedy na konci prvého desaťročia sa zjavil výraz „big data“, ale postaviť systémy schopné spracovať naozaj veľké množstvo údajov bolo skôr nemožné a pod pojmom umelá inteligencia (AI) si
ľudia poväčšine vybavovali čosi z produkcie Hollywoodu.
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Hovoríme pri tom len o roku 2009, je to tak dávno?

Obrázok: Predaj verejných cloudových služieb2
Zdroj: Forrester: <https://www.geekwire.com/2016/charts‑cloud‑computing‑industry‑getting‑huge
‑decimating‑sales‑premise‑servers/>.

Ako veľa sa odvtedy zmenilo… Dnes máme
pocit, že na nás budúcnosť číha za každým rohom, zmeny prichádzajú čoraz rýchlejšie. Majú
jedno spoločné: počítače veľmi zmúdreli a stávajú sa čoraz bystrejšími.3
Digitálne technológie ľudstvu za tých pár dekád, priniesli nesmierne veľa nového úžitku aj
zábavy. Ukladanie dát do cloudu je už bežné
a aj umelá inteligencia sa stala každodennou
realitou pri vyhľadávaní, navigácii, diktovaní či
nakupovaní.
A predsa prísľub toho, čo má prísť v blízkej
dobe, bude mať na naše životy ešte oveľa výraznejší dosah. Zdá sa, že čochvíľa nič nebude
ako predtým.

ločnosť zatiaľ nezvykla uvažovať ako o niečom,
čo môže mať aj nežiadúce následky. Stále sa
totiž stáva, že sa produkt najprv vypustí von
a až potom vyjde najavo, že aj škodí.
Dobrým príkladom sú drony. Zjavili sa na trhu,
kúpil si ich kdekto a až keď začali lietať, napadlo nám: Čo robiť keď nám pred oknom lieta
dron4? Patrí dron na detské ihrisko5? No a potom sa zjavil dron na letisku6.
Až následkom toho vznikla nová súvisiaca le4

5

Každá technológia so sebou prináša isté riziká.
O digitálnych technológiách si však naša spo3

Výpočtová sila na trénovanie AI predbehla už
výkonnosťou aj Moorov zákon: <https://openai.
com/blog/ai‑and‑compute/#addendum>.

6

When Your Neighbor’s Drone Pays an Unwelco‑
me Visit, New York Times, 27. 1. 2016: <https://
www.nytimes.com/2016/01/28/style/neighbors
‑drones‑invade‑privacy.html>.
Worried staff and parents on high alert as a tal‑
king drone tries to lure young children away from
playground at Ohio elementary school, Daily
Mail: <https://www.dailymail.co.uk/news/ar‑
ticle-4969916/Talking‑drone‑tries‑lure‑children
‑away‑playground.html>.
Pozri napríklad Gatwick Airport Drone incident:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Gatwick_Airport_
drone_incident>.
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Pozreli sme sa bližšie na svet inteligentných algoritmov, keďže ich zavádzanie do života bude
ovplyvňovať nielen odbornú verejnosť, ale nás
všetkých.
A tiež preto, že predtým, ako umelá inteligencia zmení celé ľudstvo, máme my ľudia chvíľu

šancu zmeniť ju tak, aby slúžila pre dobro nás
všetkých. To platí nielen pre tých, čo ju vyvíjajú,
ale aj tých, čo ju kupujú, nasadzujú či len používajú.
Čo to znamená, keď je počítač múdry? Ako sa
dajú využiť algoritmy strojového učenia a aké
predstavujú riziká? Žijete pre prácu alebo vás
práca len živí? V budúcnosti možno nebude
realitou ani jedno.
Ak vás zaujímajú odpovede (nielen) na tieto
otázky, pozývame vás na krátku exkurziu svetom umelej inteligencie u nás.
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gislatíva a dron, ktorý si kúpite dnes, už na letisku ani len nevzlietne, pretože kdesi hlboko
v čipoch má zapísané súradnice letísk. A pritom
by to malo byť naopak. Mali by sme sa naučiť
myslieť dopredu a technológie od začiatku navrhovať tak, aby nevedeli uškodiť.

OBSAH

Umelá inteligencia
a jej využitie

Umelá inteligencia a jej využitie

Všeobecne sa za vedeckého priekopníka umelej inteligencie pokladá Alan Turing, ktorý v štyridsiatych rokoch minulého storočia pracoval
na zostrojení prvých počítačov a už v roku 1950
vytvoril program, ktorý vedel hrať šach.7
Alan Turing vytvoril aj tzv. Turingov test, ktorý
mal prostredníctvom textových otázok pomôcť
zistiť, či je stroj inteligentný a dokáže odpovedať tak, že sa jeho odpovede nedajú rozpoznať
od odpovedí človeka. Dodnes sa ho nepodarilo
prekonať8.
O pár rokov neskôr bol vytvorený prvý program
čo riešil problémy tak, že to pripomínalo ľudské
uvažovanie. Prvý krát zaznel termín umelá inteligencia9.
Ďalších niekoľko rokov bolo pre vývoj AI veľmi
dynamických. Vychádzalo sa z toho, ako v ľudskom mozgu spolu fungujú jednotlivé neuróny, a aj preto sa podobne fungujúce počítačové systémy nazvali „neurónové siete“. Pokrok
umožnil napríklad aj prvé experimenty so strojovými prekladmi.10
7
8

9

10

A. M. Turing (1950) Computing Machinery and
Intelligence: <https://www.csee.umbc.edu/cour‑
ses/471/papers/turing.pdf>.
Najbližšie k prekonaniu Turingovho testu sa do‑
stal Google Duplex AI, ale i to len v oblasti organi‑
zovania stretnutí: <https://www.cnet.com/news/
alphabet‑chairman‑says‑google‑duplex‑passes
‑turing‑test‑in‑one‑specific‑way‑io-2018/>.
J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, C.E.
Shannon – A proposal for the Dartmouth summer
research project on Artificial Intelligence, 1955:
<http://www‑formal.stanford.edu/jmc/history/
dartmouth/dartmouth.html>.
IBM a Georgetown Univerzita preložila strojovo
text z ruštiny do angličtiny. http://www.hutchin‑
sweb.me.uk/GU‑IBM-2005.pdf

Po počiatočnom nadšení potenciálom AI však
prišlo akési vytriezvenie. Algoritmy narazili napríklad na situácie, keď sa pokúšali vyčerpať
všetky kombinácie možností, ale ak sa tie exponenciálne vetvili, dostali sa do bodu, kde bol
prepočet nad výpočtové možnosti počítača
a on akoby zamrzol. Príkladom je šach. Počet
možných hier šachu11 je 10123, čo je viac ako počet všetkých atómov v známom vesmíre, preto nie je možné ich všetky vložiť do počítača
a analyzovať.
Nastalo prvé obdobie „AI zimy“, v ktorom sa
podstatne znížili investície do tejto oblasti a zaznievala kritika na prehnane optimisticky nastavené očakávania. Objavili sa problémy, ktoré
vtedajšie technológie nevedeli prekonať.

Vedcov frustrovalo, že sa počítač stále nedokázal naučiť jednoduché úkony, ktoré zvládajú aj
malé deti, ako napríklad základné senzomotorické funkcie12, alebo rozpoznávanie predmetov, či nebodaj ľudí.
V osemdesiatych rokoch sa záujem o AI opäť
naštartoval. Programátori prizvali tzv. doménových expertov, teda špecialistov na danú
odbornú oblasť, ktorú program riešil. Čiže ak
šlo povedzme o predpovedný model zavlažovania plodiny, zavolali poľnohospodára. Nastal
pokrok a IT programovanie sa tak oddelilo od
vedomostí, ktoré inteligentné systémy využívajú. Neprizvať doménového experta a zveriť
analýzu dát len odborníkom na programovanie či štatistiku je však stále chybou, s ktorou sa
dá stretnúť aj dnes.
Začiatkom deväťdesiatych rokov nastala opäť
„zima“ a znovu ju spustili nenaplnené očakávania vývoja a nasadenia AI v praxi. Algoritmy dostali hlad po počítačoch s výkonnejšími procesormi a väčšími diskami, ktoré vtedy ešte neboli.
11
12

Searching for Solutions in Games and Articial
Intelligence, Louis Victor Allis, 1994: <http://frag‑
rieu.free.fr/SearchingForSolutions.pdf>.
Tzv Moravec paradox, bližšie informácie v publi‑
kácii H. Moravec – Mind Children: The Future of
Robot and Human Intelligence, 1990.
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História umelej inteligencie sa tiahne už dlhé
roky. Spisovatelia sci‑fi sa otázkou, či môžu
stroje myslieť, zaoberali už od začiatku minulého storočia. Divadelná hra Karla Čapka R. U. R.,
ktorá je nielen u nás, ale aj vo svete všeobecne
známa ako tá, kde sa objavilo slovo „robot“, vyšla už v roku 1920.

Od začiatku deväťdesiatych rokov až dodnes
zažívame akúsi tretiu vlnu záujmu o umelú
inteligenciu a tá priniesla aj to, že túto oblasť
opäť nazývame umelou inteligenciou. Počas

„zimných období“ sa totiž používali skôr termíny ako „algoritmus vyhľadávania“ či „business
rule engine“ a názov „umelá inteligencia“ či
skratka AI akosi neboli v kurze.

Obrázok: Popularita AI v čase a jej zimné obdobia13
Zdroj: Price Waterhouse Coopers

V súčasnosti sa, naopak, za umelú inteligenciu
označuje kadečo, aj pomerne jednoduché algoritmy. Preto keď dnes hovoríme o AI, myslíme tým schopnosť stroja splniť akúkoľvek úlohu, aj pomerne jednoduchú, nad ktorou človek
pri jej vykonávaní musí uvažovať. Aj stroj, ktorý
len spustí zavlažovanie trávnika, ak je sucho,
teda pokladáme za inteligentný (či „smart“),
a aj sa tak predáva.14
Pokrok v oblasti AI teda nebol zďaleka hladký,
občas akoby ustal, ale v súčasnosti rýchlo napreduje15. Stroje dnes vedia vykonať tisíce najrozličnejších činností, ktoré boli kedysi výlučnou
doménou ľudí, a vedia ich vykonať rýchlejšie,
14
15

Napríklad „inteligentné zavlažovanie RainJack“:
<https://www.rainjack.sk>.
Ing. Barbara Tináková – História umelej inteli‑
gencie, 4. 6. 2019: <https://umelainteligencia.sk/
historia‑umelej‑inteligencie/>.

presnejšie, efektívnejšie a v oveľa väčšom rozsahu. Umelá inteligencia je nadobro tu.
AI už prekonala ľudí v rozpoznávaní obrazu16,
ľudskej reči17, predikcii rôznych číselných radov
a v každej hre ktorá vám len napadne, vrátane
videohier.18 Víťazstvo počítača IBM Deep Blue
nad Garym Kasparovom sledoval v roku 1997
16

17
18

Michael Thomsen – Microsoft’s Deep Learning
Project Outperforms Humans In Image Recogni‑
tion, 19. 2. 2015: <https://www.forbes.com/sites/
michaelthomsen/2015/02/19/microsofts‑deep
‑learning‑project‑outperforms‑humans‑in
‑image‑recognition/>.
Richard Adhikari – Microsoft AI Beats Humans at
Speech Recognition, 20. 10. 2016: <https://www.
technewsworld.com/story/84013.html>
Google Invents an AI System That Plays Video Ga‑
mes on Its Own, Jack Clark, 25. 2. 2015: <https://
www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-25/
google‑s-computers‑learn‑to‑play‑video
‑games‑by‑themselves>.
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Umelá inteligencia bola odjakživa vnímaná ako
chladná a bezcitná. Niekoľko sci‑fi románov
má hlavnú zápletku postavenú na neschopnosti strojov rozoznať ľudské pocity a reagovať
na ne.20 Dnes však dokáže inteligentný citylight
(reklamná tabuľa) umiestnený aj v slovenských
nákupných centrách spoľahlivo určiť nielen váš
vek a pohlavie,21 ale aj náladu a emócie a prispôsobiť im zobrazovanú reklamu.
Bádanie v oblasti AI sa v súčasnosti uberá rôznymi smermi. Jedna vetva sa napríklad snaží
naďalej skúmať a napodobňovať fungovanie
ľudského mozgu – tak, ako sa prví konštruktéri
lietadiel inšpirovali tvarom vtáčích krídel.
To je príklad výskumu, ktorý cieli dosiahnuť to,
aby mal stroj všestrannú múdrosť na úrovni
človeka. Tú vo svete strojov nazývame „všeobecná umelá inteligencia“, podľa niektorých
odborníkov je vzdialená prinajmenšom niekoľko dekád, azda aj viac.
Vytvorenie všeobecnej AI je podľa nás rovnako ďaleko, ako vybudovanie prvej základne na
Titane, najväčšom mesiaci Saturnu. Nielenže
nemáme dostatočný výpočtový výkon, ktorý
nemusí prísť ani po zrode kvantových počítačov, ale ani momentálne používané postupy
19

Tento príbeh pekne dokumentuje napríklad film
AlphaGo (2017), https://www.imdb.com/title/
tt6700846/
20 Napríklad v poviedke „Snívajú androidi o elek‑
trických ovečkách“ od Philipa K. Dicka, ktorá je
predlohou ku kultovému filmu Blade Runner, je
možné rozpoznať dokonale vyzerajúcich robotov
(replikantov) práve vďaka ich neschopnosti správ‑
ne reagovať na emócie.
21 Napríklad slovenská firma Lurity: <https://www.
lurity.com>.

nebudú vedieť poskytnúť potrebnú komplexnosť. O tom ako funguje ľudský mozog vieme
pramálo.
To, čo dnes nazývame umelou inteligenciou si
svoj názov nezaslúži preto, lebo by sa to blížilo
všeobecným schopnostiam ľudí, ale skôr preto,
lebo sa tieto programy vedia obdivuhodne učiť
a zdokonalovať.
Väčšina moderného výskumu o AI necieli vytvoriť stroj rovný človeku, ale sa zameriava
na schopnosť strojov plniť konkrétne a často
veľmi úzko zamerané činnosti. Spomínaný
šachový stroj IBM Deep Blue naozaj nevie nič
iné, len hrať šach. To môže zvádzať k tomu,
že nad týmito systémami tzv. úzkej inteligencie niekto iba mávne rukou, lebo oproti sci‑fi
predstavám všeobecne múdrych robotov pôsobia nudne.
Aj úzko zamerané inteligentné stroje nám
však môžu pomôcť vyriešiť závažné problémy
a nahradiť veľké množstvo práce ľudí, ktorá je
tiež často pomerne jednoúčelová. Zároveň ale
môžu spôsobiť aj veľké riziká, ktoré vôbec nezávisia od toho, či vie konkrétny stroj spraviť len
tú či onú činnosť.
A čo je nemenej dôležité, podobne ako ľudia,
aj rôzne úzko zamerané stroje sa vedia spojiť
a tímovo vykonať rozsiahlejšie úlohy.
Napriek veľkému pokroku vo vývoji inteligentných algoritmov či umelej inteligencie pribúdajú názory o blížiacej sa „tretej zime“ umelej
inteligencie. Ako hlavná príčina sa javia obmedzenia na strane algoritmu hlbokého učenia
(deep learning),22 opätovne prílišné očakávania
či zbytočné nasadzovanie umelej inteligencie
na problémy, na ktoré stačia aj jednoduchšie
programy.
22 G. Marcus – Deep Learning: A Critical Appraisal
(2018): <https://arxiv.org/abs/1801.00631>.
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celý svet. V médiách tiež veľmi zarezonovalo,
keď v roku 2016 program Google DeepMind
porazil veľmajstra starej čínskej hry Go, ktorá je
exponenciálne zložitejšia ako šach.19

Strojové učenie
V súčasnosti najvýznamnejšia podoblasť výskumu AI je tzv. strojové učenie. Predstavuje
schopnosť počítačov odpozorovať riešenie
úloh z veľkého množstva dát. V istom zmysle
to stavia doterajšie používanie počítačov hore
nohami: kým donedávna programátor vravel
prostredníctvom počítačového programu krok
po kroku počítaču, čo má robiť, dnes si počítač napíše svoj program sám. Dokáže to tak, že
v dátach nachádza rôzne súvislosti, schémy či
šablóny a z nich vyvodí riešenie.
Takýmto spôsobom dokáže AI získať rôzne poznatky (na obrázku je mačka), vytvárať rôzne
predikcie (koľko ľudí pôjde budúci pondelok vlakom do Žiliny) či vykonávať konkrétne činnosti
(zastaviť vozidlo, ak na vozovku vstúpi chodec).

Algoritmy strojového učenia sa vedia učiť troma spôsobmi. Pri „učení s učiteľom“ (supervised learning) obsahujú trénovacie dáta vstupné údaje, ako napríklad uplynulé dáta o počasí,
a tiež požadovaný výsledok, ako povedzme
historické dáta o predaji zmrzliny. Použitím algoritmu, napríklad regresnej analýzy, vie potom stroj predpokladať budúci predaj zmrzliny
na základe predpovede počasia.
Takto je tiež možné naučiť ho klasifikovať dáta.
Na tomto obrázku sú známe dáta rozdelené
do dvoch kategórií A a B, úlohou počítača je
nájsť funkciu deliacej čiary (decision boundary) medzi kategóriami tak, aby na všetky nové
dáta vedel povedať, do ktorej kategórie patria.

Obrázok: Učenie s učiteľom
v dátach, ktorú sme mu vopred nepopísali. Dá
sa to použiť napríklad na nájdenie hackerského
prieniku vo veľkom množstve bezpečnostných
záznamov (logov) počítačového servera.
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Pri „učení bez učiteľa“ (unsupervised learning)
dostane stroj len jednu skupinu dát a musí v nich
nájsť súvislosti. Vtedy vie sám prísť na nejakú
„múdrosť“, napríklad odpozorovať anomáliu

Obrázok: Učenie bez učiteľa
Ako však neskôr popíšeme, závislosť od dát
pozbieraných v našom reálnom svete vie AI
systémom spôsobiť problémy. Takéto údaje
totiž môžu byť skreslené, neúplné či zastarané
a z nich vytvorené algoritmy strojového učenia
potom nepresné či dokonca diskriminačné.

Postupy strojového učenia sú známe už dlho,
no ich nedávny vzostup spôsobil nárast výkonu
počítačov a množstva dostupných dát.

Vo firme Amazon napríklad prišli na to, že algoritmus strojového učenia, ktorý používali
na výber kandidátov do pracovných pozícií,
diskriminoval ženy, pretože sa naučil rozhodovať z dát získaných v obdobiach, keď náboroví
pracovníci ženy skutočne znevýhodňovali.25

Dáta sú pre strojové učenie obzvlášť potrebné.
Aj preto sa vo všeobecnosti o dátach hovorí
ako o „novej rope“23 a medzi dôležité aktivity
podporujúce výskum AI patria iniciatívy zamerané na otvorené údaje (open data)24 na úrovni
štátu, miest aj firiem.

O strojovom učení je tiež dôležité povedať, že
kedysi platilo, že všetok súvisiaci výpočtový výkon musí byť v samotnom zariadení. Dnes sú
algoritmy strojového učenia čoraz častejšie
uložené v cloude a koncové zariadenia k nim
pristupujú cez sieť.

23 The world’s most valuable resource is no longer
oil, but data, The Economist, 6. 5. 2017: <https://
www.economist.com/leaders/2017/05/06/the
‑worlds‑most‑valuable‑resource‑is‑no‑longer
‑oil‑but‑data>.
24 AI and Open data: a crucial combination, Europe‑
an Data Portal, 4. 7. 2018: <https://www.euro‑
peandataportal.eu/en/highlights/ai‑and‑open
‑data‑crucial‑combination>.

Napríklad riešenie jednej slovenskej firmy na
analýzu správania zákazníkov v maloobchod25 Amazon scraps secret AI recruiting tool that
showed bias against women, Business News,
10. 10. 2018: <https://www.reuters.com/article/us
‑amazon‑com‑jobs‑automation‑insight/amazon
‑scraps‑secret‑ai‑recruiting‑tool‑that‑showed
‑bias‑against‑women‑idUSKCN1MK08G>.
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A nakoniec „učenie s posilňovaním“ (reinforcement learning) funguje tak, že ak stroj splní istý
cieľ, dostane „odmenu“, a ak ho nesplní, čaká ho
„trest“. Je to ako s malým dieťaťom, ktorému dáte
do ruky ovládač od televízora. Ak bude stláčanie
rôznych tlačidiel viesť k nežiaducemu výsledku
(vypnutá obrazovka), dieťa bude nespokojné, ale
ak nájde ten správny gombík a televízor zasvieti,
poteší sa, zapamätá si to a bude sa učiť ďalej.

ných predajniach vie použiť aj obyčajné „hlúpe“
kamery, ktoré posielajú videá do cloudu, a až
tam v nich algoritmy AI analyzujú počet, demografiu, náladu či pohyb zákazníkov.
Schopnosť AI systémov presunúť „múdrosť“
do cloudu znamená aj to, že koncové systémy

nie sú odkázané na to, aby sa učili len z vlastných skúseností, no dokážu sa učiť aj kolektívne
a poznatky si odovzdávať. Ak raz budú jazdiť
autonómne autá a jedno z nich zažije neobvyklú situáciu, dá sa predpokladať, že sa vzápätí o túto skúsenosť podelí s inými autonómnymi autami.

Príklady nasadenia AI na Slovensku

Rozpoznávanie písma
Počítače vedia rozpoznať tlačené aj písané písmo už niekoľko dekád – dokázali sme im to
popísať klasickým programovaním. Strojové
učenie túto schopnosť ešte viac zlepšilo.
Medzi praktické nasadenia patrí napríklad
tzv. vyťažovanie dokumentov, čiže schopnosť
počítača prečítať rôzne dokumenty, ako sú napríklad faktúry, a nahodiť ich do účtovných či
skladových systémov. Takéto riešenie sa u nás
už používa v mnohých väčších firmách a organizáciách.

Rozpoznávanie obrazu
Schopnosť počítačov „vidieť“, čo je na obrázkoch, mnohých spočiatku prekvapila. Dnes už
vie počítač aj z digitalizovanej snímky, čiže len
z hŕby jednotiek a núl, matematickým algoritmom určiť lepšie ako človek, či je na obrázku
povedzme mačka alebo pes.
Tu je príklad grafu s dátami, ktoré boli rozdelené do dvoch rôznych skupín. Takto nejako rozozná počítač mačku od psa. Avšak vidíme tu aj
niekoľko bodov akoby na „nesprávnej“ strane
deliacej čiary – na zdôraznenie toho, že tieto
algoritmy nie sú kúzelné a vedia chybiť.
Slovenská správa ciest napríklad už používa
podobný AI algoritmus na vizuálne rozpoznávanie výtlkov na cestách.
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V tejto časti sa dostávame k rôznym uplatneniam umelej inteligencie, pričom sme sa rozhodli zamerať na príklady nasadenia AI tu na
Slovensku.

Špecifickou oblasťou je rozpoznávanie ľudských tvárí. Vývojom súvisiacich technológií sa
aj vo svete preslávila aj slovenská firma, ktorá
používa biometriu tváre nielen na identifikáciu
osôb pri bezpečnostnej autentifikácii, ale aj napríklad v obchodných predajniach na analýzu
správania zákazníkov.
Iná slovenská firma zas ponúka reklamné displeje, tzv. citylighty, vybavené kamerami schopnými
rozpoznať ľudí, ktorí sa na ne dívajú, a upraviť
zobrazenú reklamu podľa ich veku či pohlavia.
Mesto Trenčín nasadilo inteligentné kamery
umiestnené v lampách, ktoré sú schopné „počítať prejazdy áut, cyklistov a chodcov alebo
detegovať vyčíňanie vandalov“. Dokážu tiež
zrátať napríklad počet návštevníkov verejných
kultúrnych podujatí, zistiť, či sa zásobovacie
vozidlá pohybujú v správnom smere, a dokonca merať rýchlosť okoloidúcich áut.
Rozpoznávanie hlasu
Hlasová biometria sa u nás používa už napríklad v bankovníctve, no je otázne, či má práve
tento spôsob overovania identity budúcnosť.
Stúpa totiž aj kvalita počítačových hlasov vygenerovaných zo vzoriek aj nič netušiacich ľudí
(deep fake).

popisujú svet okolo seba, ako argumentujú,
a už vonkoncom nechápu špecifické spôsoby
vyjadrovania, napríklad satiru či iróniu.
Preto sú dnes automatizované preklady, generované novinové články či len prosté „čítanie
s porozumením“ stále nedokonalé a schopnosti algoritmov porozumieť slovenčine v porovnaní s angličtinou a inými rozšírenejšími či
jednoduchšími jazykmi zaostávajú ešte viac.
Isté úspechy však predsa nájdeme aj tu na Slovensku. Patrí medzi ne napríklad vytvorenie
programu, ktorý dokáže nájsť slovenské články
s tzv. falošnými správami (fake news).26
Četovacie roboty27 (chatboty)
Historicky bolo najprv možné vytvárať systémy
na prácu s prirodzeným jazykom (natural language processing, NLP) len priamym programovaním, takto vytvorené algoritmy však bolo
obtiažne prispôsobovať novým scenárom. Výrazný posun nastal až vďaka strojovému učeniu, vytvárať si ním vlastné algoritmy však vyžaduje kvantum veľmi špecifických dát.
K rozšíreniu četovacích robotov, aplikácií ktoré
vedia on‑line komunikovať s ľuďmi a ktorých
jadro tvoria práve NLP algoritmy, preto došlo
až keď sa tie stali dostupnými v cloude. Viacerí globálni poskytovatelia cloudových služieb
ich sprístupnili cez štandardizované softvérové
rozhranie (API), takže je možné ich jednoducho
zakomponovať do vlastného softvéru.28

Okrem toho má počítač tiež schopnosť porozumieť hovorenému textu a už kvalitne rozpoznáva aj slovenčinu. Už teraz sa to uplatňuje
v mnohých našich call centrách slúžiacich na
podporu zákazníkov cez telefón.

NLP je v podstate o tom, že sa hovorová reč
premení na počítačom čitateľné dáta, tzv. metadáta. Príkladom základnej hotovej funkcie
dostupnej z cloudu je rozpoznanie podstaty,

Pochopenie prirodzeného jazyka
(natural language processing, NLP)
Oveľa zložitejšie, než prepísať hovorenú reč
do písaného textu, je porozumieť, ako sa vraví,
„o čom je reč“.

26 <https://www.seesame.com/co
‑robime/0/0/186/1/1/checkbot.html>
27 Do slovenského jazyka sa chatboty prekladajú
četovacie roboty, četboty, alebo konverzačné
roboty. Ale keďže sa ešte žiaden z týchto výrazov
v slovenčine neustálil, máme na výber a my sme si
vybrali ten prvý.
28 Napríklad Microsoft poskytuje prostredníctvom
API mnoho NLP funkcií vrámci služby Azure
Cognitive Services: <https://azure.microsoft.com/
en‑us/services/cognitive‑services/>.

Potenciál tejto technológie je, pochopiteľne,
veľký, no dnes počítače po zhliadnutí textu stále nevedia dobre pochopiť spôsob, akým ľudia
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Čítanie a rozoznávanie medicínskych skenov
môže lekárom výrazne pomôcť pri rozhodovaní
a už dnes niektoré slovenské nemocnice kupujú
zahraničné prístroje s touto funkcionalitou.

Vďaka cloudu sa preto aj na Slovensku stávajú bežnými četovacie roboty schopné poradiť
zákazníkom v kontaktných centrách rôzne skôr
jednoduché veci, ako sú preposlanie stratenej
faktúry či dohľadanie manuálu k nejakému
nastaveniu. Vzhľadom na komerčný potenciál
a exponenciálny nárast potrebných vstupných
dát sa však očakáva v tejto oblasti pokrok.29
Deskriptívna analýza
Takto nazývame základnú analýzu historických
dát, ktorá nám povie, čo sa stalo. Klasickými
príkladmi sú medziročný nárast predaja či prírastok zákazníkov – tieto vedomosti získavame
už dekády z klasických štruktúrovaných dát,
aké poskytujú bežné podnikové informačné
systémy.
Moderné softvérové nástroje a umelá inteligencia posúvajú deskriptívnu analytiku viacerými novými smermi. V súčasnosti sme napríklad
schopní analyzovať oveľa väčšie množstvá dát.
Viacero slovenských poskytovateľov internetových služieb analyzuje záznamy (logy) z rôznych serverov a sieťových zariadení open source nástrojmi Elasticsearch, Logstash a Kibana.
Napríklad náš najväčší webhostingový poskytovateľ, firma Websupport, takto spracúva až
miliardu záznamov denne. Sleduje sa návštevnosť jednotlivých webov, tok elektronickej
pošty či výkon serverov, no nástroj slúži aj na
identifikáciu a automatickú reakciu na rôzne
hackerské útoky.
AI umožňuje analyzovať aj rôzne neštruktúrované dáta, ako sú napríklad videozáznamy,
nahrávky telefonických hovorov či diskusie zo
29 Napríklad IBM predpovedá, že práve NLP bude
v roku 2020 hlavná oblasť pokroku AI: <https://
www.ibm.com/blogs/research/2019/12/2020-ai
‑predictions/>.

sociálnych sietí. Práve tam bývajú často ukryté
tie najzaujímavejšie poznatky. Riešenie jednej
slovenskej firmy vie napríklad z kamerového
záznamu predajne zrátať zákazníkov, ktorí čakajú v rade pri pokladni a predvídať, koľko ich
tam bude stáť povedzme o štvrťhodinu. Alebo
hneď viacero slovenských firiem má softvérový
nástroj, ktorý vie z diskusií na sociálnych sieťach
vyčítať a kvantifikovať spokojnosť zákazníkov.
Diagnostická analýza
V istej hĺbke sa spomínaná deskriptívna analytika posúva k diagnostike a odpovedá na otázku, prečo sa to stalo.
Hľadanie odpovedí v minulosti znamenalo veľké množstvo manuálnej práce dátových analytikov a doménových expertov, ktorí v dátach
hľadali korelácie, súvislosti či anomálie.
Strojové učenie je však oveľa schopnejšie nájsť
súvislosti či identifikovať rôzne neobvyklé udalosti a vie pracovať nepretržite a na veľkej
škále. AI nám naviac môže pomôcť odstrániť
z analýz rôzne ľudské predsudky či skreslenia.
Častou chybou ľudí je napríklad mýliť si koreláciu a kauzalitu.
Stále však platí, že dnešné softvérové diagnostické nástroje musia byť pod dozorom ľudí
a predovšetkým spomínaných doménových
expertov. Len tí totiž dokážu dať výsledky pozorovaní do správneho kontextu.
Napríklad slovenský Inštitút zdravotnej politiky
takto s použitím algoritmov AI pracuje na pilotnom systéme identifikácie anomálií v predpisovaní liekov pomocou údajov zo všetkých zdravotných poisťovní.
Okrem toho existujú aj pôvodné algoritmy určené pre zdravotníctvo, ktoré vznikli u nás – vo
svete zarezonovali napríklad tie na analýzu srdcovej frekvencie.30
30 22-ročný Slovák s bratom vymysleli aplikáciu, kto‑
rou menia praktiky lekárov po celom svete. Bude
to revolúcia zdravotníctva?, 20. 9. 2019: <https://
fontech.startitup.sk/powerful‑medical‑aplikacia
‑pre‑lekarov‑rozhovor/>.
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čiže obvykle podstatného mena (človek, vec,
miesto), na ktoré sa text zameriava. Ďalšia funkcia vie nájdenú podstatu kategorizovať, napríklad slovo „lopta“ zaradí do oblasti „šport“,
alebo „voľný čas“. Sú aj funkcie, ktoré vedia rozpoznať sentimenty, napríklad klasifikovať text
ako „radostný“ či „nahnevaný“.

Prediktívna analýza
Silnou doménou umelej inteligencie sa stáva
schopnosť predpovedať, čo sa stane. Koľko
divákov príde do kina, kedy bude nevyhnutné
vykonať údržbu stroja, koľko elektrickej energie
bude potrebovať výrobná hala?
Práve tým posledným, predikciou dopytu
a distribúcie elektrickej a vykurovacej energie
a chladenia, sa zaoberá a na globálnej úrovni
má úspechy aj jeden slovenský startup.31
Druhou, dnes už klasickou doménou uplatnenia prediktívnej analytiky je predpovedanie ná31

<https://www.tangent.works/solutions/>

kupných košíkov zákazníkov a s tým súvisiaca
optimalizácia skladových zásob. Vlastné riešenie u nás ponúka viacero firiem.
Silnú oblasť tvorí prediktívna údržba strojov
a zariadení, ktorá sa opiera o dáta z rôznych
moderných senzorov schopných vysielať ich
aj bezdrôtovo, známych aj pod názvom „IoT
zariadenia“. Dobré projekty sa začínajú práve zberom, čistením a vizualizáciou týchto
dát a pokračujú rôznymi pokročilými formami
správy a dohľadu. Potom môžu takto získané
skúsenosti prerásť do schopnosti predikovať
správanie strojov a zariadení a zlepšiť tak prevenciu porúch, znížiť počet havárií, skrátiť dobu
opravy či predĺžiť životnosť zariadení.

Obrázok: jednoduchý predikčný algoritmus, ktorý si pamätáme zo strednej školy, je regresná analýza

Aby bol tento typ analytiky úspešný, musí sa
opierať o kvalitné dáta v dostatočnom množstve a o znalosti dátových aj doménových expertov. Nutným predpokladom je tiež dobre
zvládnutá analytika spomenutá v predošlých
bodoch, ktorá povie, kde presne sa organizácia

nachádza v súčasnosti. Len potom je možné
riadiť firmu či organizáciu na základe kvalitných
predikcií vývoja kľúčových ukazovateľov.
Sú už aj slovenské firmy, ktoré takto vedia tvoriť obchodné a marketingové stratégie. Medzi ich výstupy patria úzko cielené kampane,
optimalizácie e‑shopov či webových stránok
a dizajn samotných produktov – a to všetko na základe predikcií správania zákazníkov
v reálnom čase.
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Preskriptívna analýza
Na pomyslenom najvyššom stupni analytickej
práce je hľadanie odpovede na otázku, čo treba robiť.

Obrázok: rôzne úrovne AI analýz

AI v podnikoch umožňuje cloud computing

Cloud vznikol spojením dvoch technológií –
virtualizácie, ktorá umožnila rozkrojiť počítač
na viacero virtuálnych počítačov a rýchlych
sietí, ktoré ich výkon dokázali preniesť zdanlivo
všade.
Hlavné čaro cloudu spočíva v jeho dynamike,
ktorá ponúka možnosť mať výpočtové zdroje
okamžite a len na potrebný čas. Táto instantnosť umožňuje rýchlo postaviť nové IT služby
a škálovať existujúce, nielen cez rôzne ovládacie rozhrania, ale aj úplne automatizovane.
Cloud preto umožňuje efektívne ukladať to
more dát, ktoré je potrebné na rôzne podnikové analýzy. Takzvané big data systémy v cloude

si dokážu poradiť s heterogenitou takýchto dát
a priamo podporujú rôzne analytické metódy
ako sú štatistické analýzy, strojové učenie, data
mining, či hlboké učenie. Cloud teda priamo
obsahuje tie nástroje, ktoré umožňujú počítačom „vidieť“, „počuť“, či „rozmýšľať“.
Viacerí výrobcovia softvérových riešení už sprístupňujú najnovšie inovačné technológie len
výhradne v prostredí cloudu. Predpokladá sa,
že v budúcich rokoch sa pre inovácie v podnikoch stane cloud základným stavebným kameňom.
Množstvo AI funkcionality je v cloude dostupnej cez softvérové rozhranie (API). Stačí ak
podhodí do cloudu cez API vstupné dáta a získa výslednú odpoveď.
Ak napríklad cloudu Amazon podhodíte video
kde je hovorená reč, vie vám ho vrátiť s pridanými titulkami.32 Google cloud vie z audio aj video
32 AWS Machine Blog, 10. 8. 2018, Create video
subtitles with translation using machine learning:
<https://aws.amazon.com/blogs/machine
‑learning/create‑video‑subtitles‑with‑translation
‑using‑machine‑learning/>.

Umelá inteligencia na Slovensku: využitie, dosah na trh práce a etické aspekty

16

OBSAH

Hoci výskum umelej inteligencie prebieha už
desaťročia, až nedávne explózie vo výpočtovom výkone a objeme dostupných dát ju dostali
na kvalitatívnu úroveň potrebnú na širšie uplatnenie. Spomínané algoritmy či už rozpoznávania obrazu, hovorenej reči, alebo predikčné
analýzy dosiahli takú presnosť, že vedia byť reálne užitočné vo firmách a organizáciách v najrôznejších odvetviach. V podnikovom prostredí
sa však AI nevie uplatniť bez ďalšieho technologického fenoménu – cloud computingu.

nahrávok extrahovať rôzne užitočné metadáta,
ako sú napríklad hovorené slová, napísaný text,
tváre, známe osobnosti, emócie, marketingové
značky a popis scén.

fotografiách ľudí vie tento cloud odhadnúť ich
vek, rasu, náladu, zrátať ich, spoznať známe
osobnosti, alebo identifikovať nevhodný obsah
ako napríklad nahotu či násilie33.

Ak vložíte do Microsoft cloudu obrázok, vie vám
povedať ľudskou rečou čo na ňom vidí, označiť objekty, spoznať známe miesta či mestá. Na

33 Microsoft Cognitive Services: <https://azure.
microsoft.com/en‑us/services/cognitive‑services/
computer‑vision/>.

Obrázok: Microsoft cloud na tejto fotografii identifikuje a označuje osoby. Scénu popisuje slovami
„muž a žena stoja pred budovou“. Spoznáva, že ľudia v popredí nosia okuliare a všíma si napríklad
aj to, že človek v pozadí telefonuje.
Medzi praktické nástroje v podnikovom prostredí patria cloudové moduly, ktoré dokážu
nájsť v dátach anomálie, či vytvárať predikcie.
To všetko sú len niektoré z príkladov toho, ako
dnes dokáže využiť funkcionalitu umelej inteligencie aj programátor, ktorý o AI nič nevie.

Viacero cloudov už podporuje preklad hovorenej reči z jedného jazyka do druhého v reálnom čase. Pripomína to babylonskú rybku
z knihy Stopárov sprievodca po galaxii.

Aj preto sa stáva umelá inteligencia jedným
z hlavných dôvodov firiem pre vstup do cloudu. Dokonca platí, že mnoho výrobcov podnikového softvéru sprístupňuje rôzne AI algoritmy výlučne prostredníctvom cloudu, v inej
forme sú nedostupné.36

34 Pozri napríklad Microsoft Ink Recognizer: <ht‑
tps://azure.microsoft.com/en-us/services/
cognitive‑services/ink‑recognizer/>.
35 Pozri napríklad Azure Cognitive Services: <ht‑
tps://azure.microsoft.com/en‑us/services/
cognitive‑services/text‑to‑speech/>.

36 Napríklad tradičný výrobca podnikového softvé‑
ru SAP, ktorý u nás firmy prevádzkujú tradične
na vlastnom hardvéri, poskytuje AI funkcionalitu
výlučne prostredníctvom cloudu. Pozri napríklad:
<https://www.sap.com/sk/products/intelligent
‑technologies/artificial‑intelligence.html>.
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Čítanie písaného textu z obrázku je samozrejmosťou, algoritmy v cloude pohodlne prečítajú
aj rukou písané slová.34 Text‑to‑speech, čiže prečítanie písaného textu je už na takej úrovni, že
väčšinu ľudí vie veľmi prekvapiť a mnohí si dokonca vôbec nemusia všimnúť, že hovorí počítač. Cloud Microsoftu má slovenský aj český hlas.35

Preto budú AI vedieť využiť len tie slovenské
firmy, ktoré majú vytvorené mechanizmy na
využitie aplikácií v cloude. Tomu sa však zatiaľ
mnohé bránia. Slovensko je žial vo využívaní
cloudu značne pozadu.
Cloud sa u nás spočiatku uplatnil len u živnostníkov a v malých firmách. Veľké firmy
donedávna neboli myšlienke cloudu až také
naklonené a ich odpor podporovali aj obmedzenia regulátorov upravujúce jeho využívanie napríklad vo finančnom segmente a energetike.
Hoci tie už dnes neplatia, stále sme v situácii,
že kým organizácie na Slovensku minú na budovanie a prevádzku vlastnej IT infraštruktúry stovky miliónov eur ročne, výdaje na cloud
z toho tvoria odhadom menej ako jedno per-

cento. V zahraničí je toto číslo až tridsať percent37.
Prečo sme v tomto na Slovensku tak pozadu?
Jedným z dôvodov môže byť štruktúra našej
ekonomiky: až 60 % nášho HDP tvorí 50 najväčších firiem, zväčša dcérskych spoločností veľkých zahraničných korporácií. Práve tie
donedávna pristupovali ku cloudu zdržanlivo
a aj dnes spúšťajú pilotné projekty a nakupujú
cloudové služby primárne vo svojich zahraničných centrálach, nie na Slovensku.
Aj keď sa dnes postoj ku cloudu mení, počiatočné zdráhanie spôsobilo, že sú naši informatici pozadu v znalostiach o jeho budovaní
a prevádzkovaní, ktoré sa od klasických postupov s vlastným hardvérom značne líši.
Na Slovensku sa musíme naučiť viac používať
cloud, inak môžeme zabudnúť na to, že budeme vedieť dostatočne využiť výhody umelej
inteligencie.
37 Forbes – State Of Enterprise Cloud Computing,
2018: <https://www.forbes.com/sites/louisco‑
lumbus/2018/08/30/state‑of‑enterprise‑cloud
‑computing-2018/#221ea52c265e>
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Moderná umelá inteligencia žije na križovatke
troch silných trendov: narastajúceho množstva digitálnych dát z ktorých sa učí, zdokonaleniach samotných algoritmov, ktoré sa
stávajú výkonnejšie a do tretice cloudu, ktorý
umožňuje súvisiace interakcie a všetkému dodáva potrebnú výpočtovú kapacitu a úložné
miesto.

OBSAH

Dosah
na pracovný trh

Dosah na pracovný trh
História dosahu technológií na prácu a pracovný trh
Ak pod pojmom technológie nemyslíme len tie
nové moderné, s ledkami, displejmi a tlačidlami, ale hocijaké veci či postupy, do ktorých sme
vložili nový poznatok, tak potom nás technológie posúvajú dopredu od nepamäti. Robia
to predovšetkým tak, že menia to, čo robíme,
a spôsob, akým pracujeme.

Táto revolúcia je prevratná aj svojím dosahom. Na rozdiel od predchádzajúcich revolúcií ovplyvní nielen výrobný proces v rozvinutých krajinách, ale aj všetky aspekty života
a vďaka tomu, že jej nasadeniu nikde nič akosi nebráni, sa to udeje na celom svete takmer
naraz.

Industriálna revolúcia presunula veľkú časť práce preč z domácností a polí do miest a fabrík.
Jej druhá vlna na sklonku devätnásteho storočia vytvorila výrobné linky, moderné firmy,
kancelárie a pracovné miesta, ktoré v mnohom pripomínajú dnešné pracoviská. Súvisiace
ekonomické zmeny a ťažké, často nebezpečné pracovné podmienky viedli k ustanoveniu
základných práv a povinností medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, ktoré sú platné
dodnes.

Vplyv technológií sme počas histórie ľudstva
vnímali zväčša pozitívne, ľudia sa tešili, že im
stroje uľahčia prácu a zlepšia život. A tak to
bolo aj na území dnešného Slovenska.

Zatiaľ čo tretia vlna industrializácie v druhej polovici dvadsiateho storočia zaviedla automatizáciu a robotizáciu, tá štvrtá prináša vyšší stupeň inteligencie a nezávislosť technológií od
ľudských zásahov.38
38 Brad Smith – Today in Technology: The Day the
Horse Lost Its Job, 21. 12. 2017: <https://www.lin‑
kedin.com/pulse/today‑technology‑day‑horse
‑lost‑its‑job‑brad‑smith/>.

Aj príchod umelej inteligencie sprevádzajú
isté obavy aktuálne prameniace predovšetkým z toho, že nám stroje zoberú prácu. Všetci predsa poznáme závery štúdie OECD, ktorá
umiestnila Slovensko na úplne najvyššiu priečku
ohrozenia spomedzi rozvinutých krajín. Podľa
nej až dve tretiny našich zamestnaní údajne
môže nahradiť či výrazne zmeniť automatizácia, pretože sú „nízko kvalifikované“.40
39 Namiesto rušňov kone. Prvá železnica u nás
bola drahšia než sa čakalo, ale priniesla pok‑
rok, Hospodárske noviny, 25. 9. 2019: <https://
history.hnonline.sk/starsie‑dejiny/1814307-prva
‑zeleznica‑u-nas‑bola‑drahsia‑nez‑sa‑cakalo‑ajej‑stavba‑sa‑vliekla‑ale‑priniesla‑pokrok>.
40 Putting faces to the jobs at risk of Automa‑
tion, marec 2018: <https://www.oecd.org/em‑
ployment/Automation‑policy‑brief-2018.pdf>.
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V súčasnosti sme na prahu ďalšej zásadnej
zmeny práce a pracovného prostredia, ktorá
súvisí s príchodom inteligentných algoritmov.
Táto, v poradí už štvrtá revolúcia sa od tých
predošlých líši v prvom rade veľmi zrýchleným
tempom. Kým o zmenách plynúcich v čase sme
si zvykli uvažovať akosi lineárne, teraz je ich
priebeh skôr exponenciálny.

Až na niekoľko výnimiek. Keď cisár Ferdinand V.
v roku 1839 schválil výstavbu konskej železnice
z Bratislavy do Trnavy, mala viesť aj cez Modru.
Modranský magistrát sa však proti tomu postavil s argumentom, že železnica šíri „nemravnosť a hriech“, a presadil, aby ju postavili cez
Šenkvice, kadiaľ vedie dodnes.39

Obrázok: Riziko dopadu automatizácie na populáciu krajín OECD
S hlavným záverom štúdie OECD, že náš pracovný trh patrí medzi jedny z najohrozenejších,

súhlasíme, ale zároveň si myslíme, že je pohľad
na konkrétne povolania u nás oveľa zložitejší.

Odhadnúť štruktúru dosahu AI 
na jednotlivé povolania je ťažké

V oblasti robotizácie výroby, ktorá patrí k tretej vlne industriálnych revolúcií a začala sa už
v polovici dvadsiateho storočia, ani zďaleka
nie sme na počiatku, ale skôr kdesi uprostred.
V našom automobilovom priemysle sa už vyše
dekády bežne používajú roboty na zváranie,
obsluhu lisov, strihanie, orezávanie, opaľova-

nie, lakovanie či rôzne manipulácie.41 Predstavy
o tom, že umelá inteligencia spôsobí zánik predovšetkým „nízko kvalifikovaných“ zamestnaní,
nemusia byť správne. Existujú totiž dôkazy, že
technologický pokrok v dvadsiatom storočí počet takýchto povolaní neznížil, ale naopak zvýšil a že ubudlo tých, ktoré si vyžadujú strednú
úroveň vzdelania.42
Sme toho názoru, že úroveň vzdelania potrebná na výkon konkrétneho povolania nie je hodnoverné meradlo toho, ako zložité je vykonávať túto prácu pre stroj.
41

Ing. Andrej Vozárik – Použitie robotov v automo‑
bilovom priemysle pri výrobe zadných reflektorov,
ATP Journal, 2008.
42 Laura Tyson a Michael Spence – Exploring the
effects of technology on income and wealth
inequality, 2017.
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Tak, ako to bolo s príchodom nových technológií v minulosti, aj v prípade umelej inteligencie nie je možné jej vplyv na pracovný trh odhadnúť dopredu. Avšak i základné
pochopenie toho, čo dnes počítače dokážu,
ako už u nás prenikli do rôznych povolaní
a kam smerujú, nám napovedá, že spomínaná OECD štúdia môže v mnohom zjednodušovať.

Pravdepodobne skôr uvidíme robotického
anesteziológa, astronóma či geológa než sestričku či kominára. To preto, lebo kým počítače už dnes vedia aj zložitými postupmi tvoriť
poznatky z veľkého množstva informácií, stále ešte nedokážu riešiť úlohy, ktoré sa nedajú
odpozorovať od ľudí, obsahujú zložitý pohyb
a manipuláciu v priestore, empatickú komunikáciu s ľuďmi alebo si vyžadujú schopnosť
spontánne syntetizovať nové poznatky z viacerých oblastí.45
Sú aj také povolania, pri ktorých budeme z citových či nostalgických dôvodov trvať na tom,
aby ich vykonával človek. Tak je to povedzme
v prípade psychológa, pianistu, pestúnky, farára, učiteľa či baletky.46
Je pravda, že nepotrebujeme kvantá baletiek,
ale stúpajúca životná úroveň nám dá viac voľného času a pretechnizovanú dobu si už dnes
43 This Silicon Valley start‑up wants to replace
lawyers with robots, The Washington Post,
14. 9. 2017: <https://www.washingtonpost.com/
news/innovations/wp/2017/09/14/this‑silicon
‑valley‑startup‑wants‑to‑replace‑lawyers‑with
‑robots/>.
44 Richard Susskind a Daniel Susskind – The Future
of the Professions: How Technology Will Trans‑
form the Work of Human Experts, 2017.
45 Voices in A.I., Volume 1: Conversations with
Leading Thinkers in Artificial Intelligence, Byron
Reese a hostia, 2018
46 The Fourth Age, Byron Reese, 2018, táto kniha na
viacerých miestach pojednáva o rôznych povola‑
niach, ktoré budú z rôznych citových či nostalgic‑
kých dôvodov pravdepodobne navždy prenecha‑
né ľuďom

mnohí kompenzujú dopytom po službách, pri
ktorých viac vnímame ľudský cit a dotyk.
Je možné, že práce vykonávané ľuďmi budú
vnímané ako prémiové a budú cenenejšie a vyhľadávanejšie. Napríklad, čisto teoreticky, prácu osobných trénerov mali nahradiť už VHS kazety. Nestalo sa tak a možno je dnes po živých
tréneroch čoraz väčší dopyt nie napriek tomu,
ale práve preto, že je internet priam preplnený
návodmi ako cvičiť či posilňovať.47
Iný príklad – kým robot vie dnes loptu streliť nepochybne presnejšie ako človek, nik netúži dívať
sa na robotický futbal, naopak ľudia behajú za
loptou čoraz viac a iní sa na nich dívajú s čoraz
väčším záujmom. Európsky profesionálny futbal
za poslednú dekádu zdvojnásobil svoj finančný
obrat48 a Eurostat predpokladá v budúcnosti podobný trend vo všetkých zamestnaniach
súvisiacich so športom49. Rovnaký trend môže
nastať v odvetviach zábavy a umenia.
Vo všeobecnosti sa dá tvrdiť, že ohrozené budú
predovšetkým tie povolania, ktoré si vyžadujú
menej interakcie s ľuďmi, nezakladajú sa na
tvorivosti a sú skôr opakovaním nejakej činnosti. Zamestnania, ktoré sú interaktívnejšie, rozmanitejšie, kreatívnejšie, vyžadujú si vnímavosť,
empatiu a komunikáciu s ľuďmi minimálne
v blízkej dobe ohrozené počítačmi nebudú.
Okrem toho je vysoký predpoklad vzniku nových
pracovných príležitostí, ktoré si zatiaľ ani nevieme predstaviť, podobne ako sme si v začiatkoch
internetu nevedeli predstaviť vznik pracovných
pozícií zo zdieľanej ekonomiky, ako napríklad
vodiča Uberu či hostiteľa v rámci Airbnb.50
47 Life 3.0, Max Tegmark, 2018
48 European football market worth €28.4 billion
(£25.1bn) as Premier League clubs lead the way
to record revenues, Deloitte, 29. 5. 2019, https://
www2.deloitte.com/uk/en/pages/press‑releases/
articles/european‑football‑market‑worth-28billion‑euros‑as‑premier‑league‑clubs‑lead‑the
‑way‑to‑record‑revenues.html
49 https://ec.europa.eu/sport/policy/economy/
data_en
50 World Economic Forum – The Future of Jobs
http://www3.weforum.org/docs/WEF_FOJ_Execu‑
tive_Summary_Jobs.pdf
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Keď vravíme o automatizácii, nepredstavujme si len roboty s hydraulickými rukami, čo
v sklade nosia tovar. K náhrade človeka stačí
aj softvér v bežnom počítači, ktorý vie dnes
napríklad poľahky prečítať a do účtovného
systému nahodiť faktúry, alebo nájsť kľúčový výraz v hŕbe zmlúv.43 Medzi ohrozené
zamestnania preto môže patriť aj asistentka
v učtárni, advokátsky koncipient či iné kvalifikované povolania, ktoré si bežne so zmenami, čo technologický pokrok prináša, nespájame.44

Taktiež niet pochýb, že čoraz väčšie množstvo
povolaní si bude vyžadovať znalosť práce s počítačom a aspoň základnú schopnosť orientácie v digitálnom priestore.
To môže byť pre ľudí s nižšou kvalifikáciou
problém. Už v súčasnosti platí, že je nezamestnanosť výrazne vyššia medzi ľuďmi s nižším
vzdelaním. Posledné čísla o nezamestnanosti
na Slovensku napríklad hovoria, že spomedzi
ľudí bez práce má vysokoškolské vzdelanie
13 % a stredoškolské 31 %, väčšina osôb hľadajúcich prácu má teda len základné vzdelanie
alebo ani to.51
51

Údaje o nezamestnanosti na Slovensku sme čer‑
pali zo štatistiky ÚPSVaR: <https://www.upsvr.gov.
sk/statistiky/nezamestnanost‑mesacne‑statistiky.
html?page_id=1254>.

Tvrdenie, že automatizácia a robotizácia postihnú najmä zamestnania s nižšou kvalifikáciou, je teda podľa nás pravdivé len sčasti,
a hrozí to nie preto, lebo počítače sú schopné
lepšie vykonávať tento typ práce, ale hlavne
preto, že ľudia s nižšou kvalifikáciou môžu mať
väčší problém doučiť sa.
Niektoré zamestnania môžu byť ohrozené nepriamo, technologickým posunom v inej príbuznej oblasti. Ak napríklad raz aj vďaka AI
vynájdeme akúsi zázračnú zubnú (nano)pastu ktorá odstráni zo sveta zubný kaz (a naviac
bude dobre chutiť), veľa zubárov príde o prácu. Darmo budeme teraz špekulovať, či raz
zvládne robot vyvŕtať kaz a či mu to vôbec dovolíme, zubárov nenahradí robot, ale nepriamo
zubná pasta.

IT pracovné miesta bez rizika?
Oveľa väčší vplyv bude mať ale nasadenie nových samostatných algoritmov na plnenie repetitívnych úloh vykonávaných cez počítač, čo
ohrozí rutinné pracovné pozície predovšetkým
v zdieľaných centrách.

Prvý závažnejší „útok“ na IT pracovné miesta
sa začal nástupom cloudu. Presun hardvérovej
a softvérovej infraštruktúry do dátových centier
je síce na Slovensku azda najpomalší zo všetkých krajín OECD53, ale i tak je nezadržateľný
a bude sa zrýchľovať.

Sú tri zásadné technológie, ktoré v budúcnosti
ovplyvnia zamestnania, čo dnes vykonáva človek sediaci pred obrazovkou. Prvou je tzv. RPA,
robotická procesná automatizácia, teda softvér,
ktorý vie najprv odpozorovať a následne vykonávať prácu, ktorá sa robí cez počítač. Predstavme si, že je v podniku nutné každý mesiac
nahlásiť nových zamestnancov do zdravotných
poisťovní, ale príslušné IT systémy nepodporujú priame čítanie či zápis dát cez API rozhranie
a všetko treba „ručne“ zistiť aj zadať cez príslušné aplikácie. Softvér RPA to všetko vie odpozorovať a potrebné úkony následne vykonať
sám.

52 <https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/the‑
mes/demography/labour/indicators/!ut/p/z1>
53 Miroslav Pikus – O čo sa pripravujú slovenské
firmy, keď sú pozadu vo využívaní cloudu?,
8. 11. 2019: <https://e.dennikn.sk/1645897/o‑co
‑sa‑pripravuju‑slovenske‑firmy‑ked‑su‑pozadu
‑vo‑vyuzivani‑cloudu/>.

Ďalším, už zložitejším nástrojom sú kognitívne
technológie, ktoré vedia aspoň sčasti porozumieť dátam a priniesť konkrétne pozorovania,
poznatky či nájsť chybu. Napríklad inteligentná
kamera v meste už dnes dokáže sama spoznať
dopravnú nehodu a upozorniť na ňu, a preto

My však predpokladáme, že práve spomínané
pozície môžu patriť medzi tie, kde bude mať AI
závažný dosah. Automaty sa skôr naučia spracovať dáta či spravovať servery, než povedzme
vykachličkovať kúpeľňu.
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Pokladáme za významné zamyslieť sa nad dopadom AI na prácu špecificky v IT odvetví, jednak preto, že v ňom na Slovensku pracuje v súčasnosti až 82 tisíc zamestnancov52 a tiež preto,
lebo tieto pracovné miesta verejnosť typicky
nepokladá za tie, ktoré by mali byť ohrozené,
keďže „informatika má budúcnosť“.

nie je potrebný človek, ktorý by sledoval obrazovky kamier.
Treťou oblasťou, kde bude silnieť rola strojov,
je rozhodovanie založené na veľkom množstve
dát. Napríklad rozhodnutie o tom, ktorý tovar
je nutné naskladniť v potravinách, už dlho nemusí byť doménou vedúcich predajní.
Samozrejme, aj tu bude v prvých fázach rozhodujúci pomer ceny práce oproti nákladom
na obstaranie a prevádzku inteligentných algoritmov.
Sú prípady, keď je výkon práce softvérom stále nákladnejší, no tie budú ubúdať. Napríklad
jedna slovenská banka zvažovala softvér RPA,

ale jeho ročný prenájom bol násobne vyšší ako
mzda pracovníkov umiestnených v podpornom centre na východe Slovenska. Tieto rozdiely sa postupne budú stierať rastom miezd aj
dostupnosťou RPA riešení.
Rekvalifikácia v IT je podstatne náročnejšia
ako v iných netechnických profesiách. Je jednoduchšie napríklad preškoliť fakturantku na
pracovníčku marketingu než hardvérového
špecialistu na analytika pracujúceho s veľkými
dátami (big data). Preto aj napriek tomu, že sa
zvýši dopyt po IT špecialistoch v nových inovatívnych oblastiach ako AI, IoT (internet vecí) či
big data, zároveň môže pribudnúť množstvo
nezamestnateľných IT odborníkov so zastaranou špecializáciou, ktorí sa nezvládnu preškoliť.

Digitalizácia môže mať negatívny dopad na ženy

Odhadnúť sa však dajú odlišné následky digitalizácie na jednotlivé pohlavia a vyhliadky v tomto smere, žiaľ, nie sú pre ženy priaznivé. Práve
množstvo práce, ktoré vykonávajú pri pokladniciach, priehradkách, v učtárňach či administratíve patrí medzi tie najohrozenejšie. Naopak,
mnoho povolaní s nižšou kvalifikáciou, ktoré
ohrozené nie sú, ako povedzme rôzni remeselníci a majstri, vykonávajú muži.
V digitálnej gramotnosti, ktorá bude v dohľadnej dobe nevyhnutná pre takmer všetky

povolania, sú ženy pozadu. Dôvody sú najmä kultúrne, pretože stereotypy diktujú, že sa
dievčatám „nepatrí“ hrať s technickými hračkami. Ak dieťa trávi priveľa času hraním počítačových hier, od počítača odoženieme skôr
dievča ako chlapca.
Hoci nemáme dáta porovnávajúce digitálnu
gramotnosť našich mužov a žien, pomer môže
byť podobný zastúpeniu žien zamestnaných
v informatike, ktoré je podľa prieskumu Eurostatu z roku 2016 na Slovensku úplne najnižšie
v rámci EÚ. Kým spomedzi zamestnancov v IT
je u nás žien len 9 %, v Bulharsku je to napríklad
až 30 %.54
54 <https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/8115840/9-18072017-AP‑EN.
pdf>

Umelá inteligencia na Slovensku: využitie, dosah na trh práce a etické aspekty

24

OBSAH

Paušalizovať dosah AI na jednotlivé odvetvia
ekonomiky pokladáme za náročné – predpovede závisia od množstva detailov a na každé
„pravidlo“ z dielní výskumných štúdií je možné
nájsť výnimky.

Obrázok: Zastúpenie žien v IT podľa Eurostatu
o povolania, kde dnes dominujú muži. Príkladom je iniciatíva Aj Ty v IT, ktorá sa zameriava
na sektor informatiky a svoje aktivity cieli už na
žiačky a študentky.56

Preto v našom prostredí treba podporovať aktivity, ktoré zlepšia kvalifikáciu či záujem žien

Takéto projekty sú vítané a môžu pomôcť pri
znižovaní rizika, i keď nebude v ich silách v plnej miere nahradiť chýbajúcu stratégiu prípravy
pracovného prostredia na príchod AI zo strany
štátu.

55 Women, Automation, and the Future of Work,
13. 5. 2019 https://iwpr.org/publications/women
‑automation‑future‑work‑exec‑summary/

56 https://www.ajtyvit.sk/
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Americká organizácia Institute for Women’s Policy Research odhaduje, že v USA na každých
sedem mužov ohrozených v práci automatizáciou pripadne desať žien.55 U nás však vzhľadom na relatívne nízke zastúpenie žien v digitálnych odvetviach môže byť tento pomer ešte
závažnejší v neprospech žien.

Politika štátu v súvislosti
s dosahom AI na pracovný trh

Aktívna participácia štátu pri preklenutí prechodu zo štandardnej ekonomiky do „ekonomiky budúcnosti ovplyvnenej AI“ môže vyriešiť
mnoho problémov nielen pre zamestnancov,
ale aj pre firmy. Dobrým príkladom je iniciatíva
Fínska, kde ministerstvo pre ekonomické záležitosti a zamestnanosť spustilo projekt Artificial
intelligence programme, ktorý sa zameriava aj
na zmeny na trhu práce spôsobené AI a zvýšenie konkurencieschopnosti firiem pomocou
využitia AI.58
Negatívny príklad pasívnej politiky štátu v situácii, keď je ohrozený konkrétny segment práce, nám dáva príbeh baníctva v regióne Hornej
Nitry. Napriek dlhodobo zle vnímanej perspektíve je dotované namiesto toho, aby štát asistoval pri preškolení zamestnancov a ich presune
do iných odvetví.59
57 The future computed: Artificial intelligence and its
role in society, Brad Smith a Harry Shum, 2018
58 Artificial intelligence programme https://tem.fi/
en/artificial‑intelligence‑programme
59 Ekonóm Páleník o ťažbe uhlia: Dotovať niečo,
čo ľuďom škodí, je nepochopiteľné 3. 6. 2019
https://dennikn.sk/1480577/ekonom‑palenik‑otazbe‑uhlia‑dotovat‑nieco‑co‑ludom‑skodi‑je
‑nepochopitelne/

Politika musí byť nastavená dostatočne v predstihu, aby sa dalo reagovať hneď na začiatku
zmien. Už dnes by sme mali identifikovať najohrozenejšie odvetvia či profesie a pripravovať
konkrétne plány na ich rekvalifikáciu.
Inšpiratívne pôsobí národná stratégia nemeckého ministerstva školstva z novembra 2018,
ktorá predkladá detailné a štruktúrované plány
klasických aj digitálnych vzdelávacích programov, zameraných na preškolenie pracovníkov
práve v tých odvetviach, kde sa očakáva zásadný vplyv digitálnych technológií.60
Okrem technických a počítačových zručností
však zamestnanci budú musieť získať aj schopnosti, pri ktorých je nižšia pravdepodobnosť, že
budú v dohľadnej dobe zautomatizované, ako
sú kritické myslenie, kreativita, schopnosť riešiť
nové úlohy v nečakaných situáciách či empatia.
Môže to priniesť obrodu vo vzdelávaní v humanitných smeroch.
Práve ľudia z humanitných odvetví, ako filozofi, sociológovia, psychológovia či právnici,
by mali skúmať dosah umelej inteligencie na
spoločnosť. Rozhranie medzi nami a informačnými technológiami sa stáva dôležitejším
ako jadro samotných technológií. Napríklad
to, čo s nami robí neustále používanie smartfónov, či to, nakoľko im môžeme vystaviť svoje deti, je už dnes azda podstatnejšie než to,
koľko má ktorý smartfón gigahertzov a gigabajtov.61
60 The Federal Government’s Artificial Intelligence
Strategy https://www.de.digital/DIGITAL/Redak‑
tion/EN/Standardartikel/artificial‑intelligence
‑strategy.html
61 Manfred Spitzer – Kybernemoc, 2016
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Keďže sa požiadavky na znalosti vo väčšine povolaní budú rýchlo meniť, bude nutné zmeniť
aj systém na prípravu, vzdelávanie a školenie
súčasných aj budúcich pracujúcich. Nielenže
si nová digitálna ekonomika bude vyžadovať
množstvo technických znalostí, ale väčšina
pracujúcich si tieto znalosti bude musieť počas
svojho pracovného života kontinuálne dopĺňať.
A na to bude treba inovácie v oblasti vzdelávania na úrovni štátu, organizácií, firiem, ale aj
jednotlivcov.57

Každý by sa mal aj sám
pripravovať na budúci trh práce
Bremeno prípravy na budúci trh práce je aj na
jednotlivcoch. Každý človek si sám musí uvedomiť, že sa digitálna gramotnosť stane základnou podmienkou úspechu na pracovnom trhu
budúcnosti.
Mladí ľudia by dnes už pred vstupom naň mali
vyhľadávať a ochotne nadobúdať vedomosti
z tejto oblasti, aby chápali, ako fungujú počítače, rozumeli práci v prostredí internetu,
vedeli používať rôzne softvérové nástroje na
prácu s textom či obrazom a tiež boli schopní
svoje zariadenia dostatočne chrániť. Digitálna
gramotnosť a v tejto postfaktuálnej dobe aj
informačná gramotnosť62 sa v budúcnosti stanú základnou podmienkou úspechu na trhu
práce.
Keď ide o dosah AI na pracovný trh, s istotou sa
dá predpovedať jedna vec: vo všetkých povolaniach vznikne potreba kontinuálneho vzdelávania. Model, pri ktorom sa niekto v škole na62 Yoram Eshet‑Alkala – Digital Literacy: A Concep‑
tual Framework for Survival Skills in the Digital
Era, 2004

učí vykonávať prácu, ktorú potom robí zvyšok
života, zanikne. Z učenia sa stane celoživotná
púť, kariéra bude musieť byť neustále dopĺňaná či prerušovaná vzdelávaním.
Nové formy vzdelania budú zahŕňať rôzne
komponenty, ako napríklad neformálne vzdelávanie63 či online kurzy, časom upravené primárne pre mobilné platformy (čiže e‑learning
sa zmení na m‑learning).64 Dôležitý bude nielen komunikačný kanál, ale hlavne zrozumiteľnosť a jasná previazanosť na kariérne ciele.
Ľudia budú musieť byť globálne uvedomelí
a poznať cudzie jazyky, keďže množstvo pracovných činností bude zameraných nielen na
lokálne komunity, ale na celý svet.
Azda najťažšie pre pracujúcich bude naučiť sa
zvedavosti, získať neustály hlad po nových vedomostiach a mať chuť učiť sa celý život.
63 Michael Eraut – Informal learning in the workpla‑
ce, 2010
64 What is Mobile Learning?, Stanford: <https://
tomprof.stanford.edu/posting/1556>

Zmena charakteru a hodnoty práce,
pracovísk, aj vzťahov so zamestnávateľmi

Digitálna éra to môže zásadným spôsobom
zmeniť, lebo zamestnávateľom aj pracujúcim
ponúka rôzne nové moderné formy práce, ako
napríklad prácu z domu či tzv. mikropráce. Ide
o krátkodobé a často jednorazové úkony alebo
65 Počet živnostníkov v Únii aj na Slovensku klesá,
TASR, 3. 5. 2019: <https://www.teraz.sk/ekonomi‑
ka/pocet‑zivnostnikov‑v-unii‑aj‑na‑slov/393344clanok.html>.

prácu len na jednom projekte. Už dnes portály
ako jaspravim.sk umožňujú študentom či dôchodcom si takto privyrobiť, no cenová a administratívna flexibilita na strane zamestnávateľov a časová a priestorová flexibilita na strane
pracujúcich sú také lákavé, že táto forma práce
bude nepochybne na vzostupe.
Nevyhnutne to bude vytvárať tlak na úpravu
pracovnej legislatívy, ktorá dnes na tieto rôzne
externé či digitálne formy práce veľmi nemyslí
a tým ich aj z pohľadu ľudí znevýhodňuje.
Zmeniť pravidlá práce či povedzme prideľovanie zamestnaneckých benefitov bude musieť
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Väčšina ľudí u nás pracuje na tradičný pracovný úväzok. Zamestnancov je tu vyše päťkrát
viac ako živnostníkov, ktorých dokonca ubúda.65

Od zamestnávateľov sa v blízkej budúcnosti môže očakávať, aby vytvorili rovnaké práva a benefity pre všetkých pracovníkov bez
rozdielu formy ich práce a aby zabezpečili
priestor a zázemie na ich kontinuálne vzdelávanie. Jedným z rizík, s ktorým sa budeme
musieť vyrovnať, je totiž ďalšie zvyšovanie
majetkových rozdielov medzi úzkou skupinou
firiem a ľudí, ktorí vyvíjajú alebo priamo benefitujú z vývoja nových technológií, a zvyškom
spoločnosti.

V širšom kontexte budeme musieť zmeniť aj to,
ako hodnotíme ľudskú prácu. Barack Obama
v jednom rozhovore napríklad uviedol, že na
myšlienku univerzálneho základného príjmu
sú rozličné pohľady, „ale keď našu prácu začnú
nahrádzať roboty, kľúčové už nebude, koľko
kto vyrobí produktov a služieb – to budú zvládať roboty akoby zadarmo. Možno nájdeme
inšpiráciu v akademickej či umeleckej oblasti,
kde už dnes hodnota a zmysel práce nie sú
priamo spojené s peniazmi“.66

Otázkou je, ako sa s nastávajúcimi zmenami budú vedieť vyrovnať odbory a ako bude
vedieť zareagovať štát so svojou legislatívou
v pracovnoprávnych otázkach. Je tu vysoké ri-

66 Wired – Barack Obama: Neural nets, self‑driving
cars, and the future of the world, 24. 8. 2016: <ht‑
tps://www.wired.com/2016/10/president‑obama
‑mit‑joi‑ito‑interview/>.
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Tretia priemyselná revolúcia priniesla po druhej
svetovej vojne spoločné pracovné priestory,
odbory, päťdňový pracovný týždeň a iné pracovné „výdobytky“ industriálneho veku. Štvrtá
tiež prinesie veľké zmeny vo fungovaní práce
a takisto ovplyvní aj vzťah medzi zamestnanými a zamestnávajúcimi.

ziko, že práve odbory a štát môžu mať problém dostatočne pružne reagovať na zmeny, čo
bude vytvárať zbytočné bariéry a komplikovať prechod na novú digitálnu pracovnú silu.
Tripartita, ktorá vznikla práve ako reakcia na
zmeny vo výrobných procesoch spôsobených
priemyselnou revolúciou, bude sa musieť radikálne upraviť aby vedela reagovať na rýchle
zmeny spôsobene nasadaním inteligentých
algoritmov. Kedže ale ani štát a ani odborové
organizácie nemajú nastavenú žiadnu jasnú
stratégiu ohľadom tohto probému, môžeme
s určitosťou očakávať pokus o brzdenie a do
istej miery aj nepochopenie nasávajúcich
zmien,

aj súkromný sektor. Ľudia môžu zamestnávateľov časom začať vnímať kriticky ako tých, ktorí
využívajú výhody technologického pokroku na
úkor zamestnancov, ktorých nahradili technológiami alebo nechali pracovať bez ochranných práv, benefitov či vzdelávania a dlhodobej perspektívy.

OBSAH

Zodpovedný prístup
k umelej inteligencii

Zodpovedný prístup k umelej inteligencii67
67 Táto kapitola vychádza z textu Juraja Podroužka a Miroslava Pikusa „Príručka o etike algoritmov“, 2019 .11 .13:
<http://e‑tika.sk/prirucka‑o-etike‑algoritmov‑v1.pdf>.

Schopnosť AI dopĺňať, ovplyvňovať či nahrádzať ľudské chápanie a rozhodovanie prináša
so sebou aj množstvo nových spoločenských
otázok. Nasadzovanie nástrojov umelej inteligencie nám totiž otvára nielen nové možnosti, ale aj nové spoločenské a etické riziká.
Medzi takéto výzvy, s ktorými bude potrebné
sa vysporiadať, môžeme zaradiť napríklad
riziká neúmyselnej diskriminácie v dôsledku
neférových rozhodnutí AI alebo správnu mieru informovanosti dotknutých osôb o tom, že
dané rozhodnutie bolo vykonané umelou inteligenciou.
Ďalším z veľkých problémov AI algoritmov je aj
miera ich vysvetliteľnosti a to, že v niektorých
prípadoch nevieme nahliadnuť do ich útrob
tak, aby sme pochopili, ako sa rozhodujú.

Mali by sme sa pýtať nielen na to, či je daný
algoritmus dostatočne efektívny v dosahovaní
stanovených cieľov, ale aj na potenciálne následky, ktoré budú vyplývať z jeho rozhodnutí.
Keď používame AI na rozhodnutia, ktoré majú
vplyv na ľudské životy a ich kvalitu, ako zabezpečíme, aby bol tento proces férový, vysvetliteľný a transparentný? Ako dokážeme
identifikovať, či je rozhodnutie AI nezaťažené
rôznymi, napríklad rasovými alebo rodovými predsudkami? Kedy môžeme zveriť proces
rozhodovania do rúk AI bez toho, aby sme ju
kontrolovali, a kedy bude dôležité ponechať aj
dozor človeka? Ako využívať výhody plynúce
z analýzy a predikcie ľudského správania pomocou AI a zároveň nenarušiť hranice potrebné pre ľudské súkromie?

Prečo by sme mali poznať riziká AI

Už teraz sa ozývajú kritické ohlasy na umelú inteligenciu, ktoré sú čiastočne spôsobené
nepochopením jej podstaty a tiež chýbajúcim
právnym a etickým rámcom. V Toronte napríklad ľudia protestovali proti plánom postaviť
inteligentné (smart) mesto využívajúce množstvo senzorov a algoritmov.68
68 Google’s smart city of surveillance faces new
resistance in Toronto, The Intercept, 13. 10. 2018:
<https://theintercept.com/2018/11/13/google
‑quayside‑toronto‑smart‑city/>

Nasadzovanie AI nám môže pomôcť zvýšiť
kvalitu života nielen po materiálnej, ale aj po
etickej stránke. Ak budeme vedieť posudzovať
jednotlivé implementácie AI a ich etické dôsledky, pomôže nám to aj identifikovať a preferovať tie z nich, ktoré vedú k lepšiemu stavu
sveta, kde pracujeme a žijeme.
Tieto otázky sa musíme naviac naučiť zodpovedať my sami, tu na Slovensku. Množstvo
algoritmov AI k nám prichádza zo zahraničia
a môžu byť vytrénované na vzorkách, ktoré
u nás nemusia fungovať hodnoverne. Ak bude
napríklad výrobná linka v továrni sledovať tváre pracovníkov pri stroji a upozorňovať na ich
únavu, algoritmus trénovaný povedzme v Kórei môže byť u nás nepresný pre odlišné črty
tvárí, na ktorých bol trénovaný, čo by mohlo
viesť k nehodám.
Iné dovezené AI technológie tu zas môžu po
technickej stránke fungovať bezchybne, ale nebudú kompatibilné s našimi hodnotami. V Číne
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Ak chceme predísť rôznym nežiaducim dôsledkom, ktoré môžu ohroziť nielen reputáciu firiem
využívajúcich AI, ale aj naštrbiť dôveru spoločnosti voči AI ako takej, bude nevyhnutné, aby
sme na tieto otázky vedeli odpovedať s dostatočným predstihom. Malo by nám ísť o to, aby
sme potenciál plynúci z nasadenia AI využívali
zodpovedne a bezpečne. Inak hrozí napríklad aj
to, že ľudia nebudú AI systémom plne dôverovať
a nebudú ochotní ich toľko používať či rozvíjať.

Iný dobrý príklad podčiarkujúci význam kultúrnych rozdielov vo vnímaní etických aspektov AI
je známy dotazník z MIT Media Lab70 týkajúci
sa rozhodovania autonómnych áut v rôznych
kritických situáciách. Zraziť chodcov na prechode či nabúrať do stromu?
Odpovede verejnosti sa líšia v závislosti od počtu, pohlavia či veku pasažierov automobilu aj
chodcov alebo napríklad od toho, kto má v tej
chvíli červenú. Je však zaujímavé, ako veľmi sú
tieto odpovede rozdielne aj medzi krajinami,
ktoré pokladáme za kultúrne veľmi blízke.
Kým vo Francúzsku veľmi zaváži, kto z účastníkov kolíznej situácie sú deti či ženy, v Nemecku
sa zdá dôležitejšie, ktorá strana má prednosť
podľa pravidiel cestnej premávky.71 Ako je to
u nás? Mali by sa autonómne autá, ktoré azda
raz budeme dovážať z Nemecka či Francúzska,
prispôsobiť v tejto oblasti našim hodnotám? Ak
áno, poznáme ich?
Nad rozsahom možných rizík, ktoré sa týkajú
AI, by sme sa mali zamýšľať počas celého jej
vývojového cyklu – od návrhu cez vývoj, nasa69 Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and
Lots of Cameras, NY Times, 8. 7. 2018: <https://
www.nytimes.com/2018/07/08/business/china
‑surveillance‑technology.html>.
70 MIT Moral machine: <http://moralmachine.mit.
edu>.
71 The East and West have very different ideas on
who to save in a self‑driving car accident, Quartz,
1. 11. 2018, <https://qz.com/1447109/how‑east
‑and‑west‑differ‑on‑whom‑a-self‑driving‑car
‑should‑save/>.

denie až po používanie samotného rozhrania
(UI). Taktiež by sme nemali hovoriť len o problémoch, ktoré sú už súčasťou nášho sveta, ale
analyzovať aj tie, ktoré nás ešte len čakajú, ak
budeme vo vývoji AI postupovať tak ako doteraz.
Ak je naším záujmom zvýšiť dôveru v používanie AI a znížiť mieru spoločenských a morálnych konfliktov, potom nás to vedie k potrebe
zodpovedného a riadeného vývoja AI, ktorý
bude schopný predikovať možné negatívne
následky a aktívne pracovať na ich znížení.
Toto všetko by sme mali vyhodnocovať a spracovať, aby sme AI mohli používať zodpovedne. Získané poznatky potom môžeme ponúkať
ďalej a aj týmto spôsobom byť vo svete AI relevantným hráčom. Pretože tak, ako sa vyvíjajú AI
technológie, budú napredovať aj s nimi spojené výzvy v oblasti riadenia rizík či etiky.
Je možné, že poznanie toho, čo všetko to s nami
robí, bude rovnako cenné ako vývoj samotných
AI technológií. Práve etická alebo dôveryhodná AI môže byť pre Európu povestným esom
v rukáve, špecifickou konkurenčnou výhodou
v pretekoch v AI, kde nám už, zdá sa, ušiel prvý
vlak, na palube ktorého sedia USA a Čína.72
Je v našom vlastnom záujme, aby sa technológie ako AI používali s dôverou občianskej
spoločnosti. Preto potrebujeme neustále sledovať a vyhodnocovať spoločenské dosahy
AI a zároveň sa snažiť, aby tieto technológie
boli nasadzované etickým spôsobom tak, aby
z nich mal prospech čo najväčší okruh ľudí.
Len tak totiž žiadaný pokrok bude môcť získať
podporu širokej verejnosti, ako aj verejných
inštitúcií.
72 Tencent executive urges Europe to focus on ethi‑
cal uses of artificial intelligence, The Telegraph,
14. 10. 2018: <https://www.telegraph.co.uk/
technology/2018/10/14/tencent‑executive‑urges
‑europe‑focus‑ethical‑uses‑artificial/>
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napríklad vyvinuli inteligentné semafory, ktoré
rozpoznajú chodcov, čo prebehnú na červenú,
a ich meno a tvár hanlivo zobrazia na digitálnom bilborde69. Takéto niečo by u nás nepochybne narazilo na naše vnímanie (či legislatívu) ochrany súkromia, ale pri iných príkladoch
to nemusí byť také jednoznačné a môže si to
vyžadovať hlbšie bádanie.

Iniciatívy na budovanie etickej AI
Za posledné roky vzniklo množstvo iniciatív,73
ktoré sa snažia vytvoriť spoločný teoretický základ, na ktorom môžeme postupne budovať
etickú AI (Asilomar AI Principles – Future of Life,
Montréal Declaration for Responsible Development of Artificial Intelligence, Model AI Governance Framework, Responsible Research and
Innovation, Ethical Aligned Design a mnohé
ďalšie).
Medzi najvýznamnejšie patrí iniciatíva Etické
usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenci74 z dielne expertnej skupiny na vysokej úrovni
pre AI zriadenej Európskou komisiou (AI HLEG),
ktorá má aj svojho slovenského zástupcu. Tie73 Za posledné štyri roky je to takmer 40 rôznych
iniciatív, či už z verejného, alebo súkromného
sektora, pozri napríklad: <https://cyber.harvard.
edu/publication/2020/principled‑ai>.
74 <https://op.europa.eu/sk/publication‑detail/-/
publication/d3988569-0434-11ea-8c1f-01aa75e‑
d71a1>

to usmernenia deklarujú pohľad na AI, ktorá
bude orientovaná na človeka, aby sa zaistilo
rešpektovanie ľudských práv a sledovanie spoločenského záujmu v zmysle princípu dobrého
života.
Dôležitou súčasťou tejto iniciatívy je aj pilotný
program, ktorý ponúka sériu praktických požiadaviek, na ktorých môžu vývojári AI overiť
svoje vlastné riešenia a do ktorého sa môžu
zapojiť aj slovenské technologické spoločnosti.
Odporúčania vychádzajú zo štyroch etických
zásad (rešpektovanie ľudskej autonómie, prevencia ujmy, spravodlivosť a vysvetliteľnosť)
a siedmich kľúčových požiadaviek, resp. oblastí, ktorým by sme pri vývoji AI mali venovať
zvýšenú pozornosť (ľudský faktor a dohľad,
technická odolnosť a bezpečnosť, správa súkromia a údajov, transparentnosť, rozmanitosť,
nediskriminácia a férovosť, spoločenský a environmentálny blahobyt, zodpovednosť).

Rámec pre dôveryhodnú umelú inteligenciu
ÚVOD

Dôveryhodná umelá inteligencia
Zákonná umelá inteligencia

Etická umelá inteligencia

Odolná umelá inteligencia

Základy dôveryhodnej umelej inteligencie

Štyri etické zésady

Zabezpečí súlad s etickými zásadami založenými na základných právach

Uznať a riešiť rozpory medzi týmito zásadami

Realizácia dôveryhodnej umelej inteligencie

Sedem kľúčových požiadaviek

Zabezpečiť vykonávanie kľúčových požiadaviek

Priebežné vyhodnocovaľ a riešiť tieto požiadavky
počas životného cyklu systému umelej inteligencie

technickými metódami

■ Rešpektovanie ľudskej autonómie
■ Prevencia ujmy
■ Spravodlivosť
■ Vysvetliteľnosť

■ Ľudský faktor a dohľad
■ Technická odolnosť a bezpečnosť
■ Správa súkromia a údajov
■ Transparentnosť
■ Rozmanitosť, nediskriminácia a spravodlivosť
■ Spoločenský a environmentálny blahobyt
■ Zodpovednosť

matematickými metódami

Posudzovanie dôveryhodnej umelej inteligencie

Zoznam na posudzovanie
dôveryhodnej umelej inteligencie

Zabezpečiť zavedenie kľúčových požiadaviek do praxe

Prispôsobiť osobitnej aplikácii umelej inteligencie

Na obrázku je návrh rámca pre etickú AI z dielne AI HLEG, ktorý vychádza z etických princípov,
definuje kľúčové požiadavky a poskytuje prvý zoznam otázok na posúdenie dôveryhodnosti AI
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kapitola III

kapitola II

kapitola I

(Nie je predmetom tohto dokumentu)

Cieľom tejto kapitoly nie je poskytnúť hĺbkovú
analýzu všetkých siedmich kľúčových oblastí.
V nasledujúcich statiach chceme skôr poukázať
na to, ako sa niektorým oblastiam dá rozumieť,

a poskytnúť bližšie vysvetlenie. Mali by byť nápomocné pri tom, ako začať pri uvažovaní nad
etickým dosahom AI, resp. na čo pri vývoji etickej AI nezabudnúť.

Transparentnosť
Jedným zo zásadných etických problémov
s AI je slabá transparentnosť a vysvetliteľnosť
jej rozhodnutí. Ak umelá inteligencia pochybí,
často o tom buď vôbec nevieme, alebo nedokážeme pochopiť dôvod zlyhania.
Ak má človek pocit, že mu rozhodnutie AI uškodilo, je pochopiteľné, že chce poznať dôvody,
prečo povedzme algoritmus neodporučil, aby
mu bol poskytnutý požadovaný finančný úver.
Hoci v praxi môže program vyvinutý strojovým
učením, ktorý rozhoduje o pridelení úveru, vyzerať len ako nezrozumiteľná sústava číselných
váh, banky by mali vedieť otvorene vysvetliť,
ako rozhodnutie o poskytnutí úveru vzniká.75
Jedným spôsobom, ako to docieliť, je vybrať
taký algoritmus AI, ktorý sa vyznačuje práve
transparentnosťou, ako sú povedzme tzv. skórovacie karty (scorecards), a nepoužiť napríklad hlboké neurónové učenie (deep neural
learning), ktoré môže byť presnejšie, ale jeho
správanie sa ľuďom chápe ťažšie.
75 Banks are already bumping up against the limits
of AI in lending decisions, Quartz, 14. 5. 2018: <ht‑
tps://qz.com/1277305/ai‑for‑lending‑decisions
‑us‑bank‑regulations‑make‑that‑tough/>.

Niekedy ani nie je zjavné, že sú ľudia algoritmom AI vôbec vystavení. Napríklad aj na
Slovensku pribúdajú v obchodných centrách
kamery, ktoré nielen chránia obchody pred
krádežou tovaru, na čo sú zákazníci zvyknutí,
ale aj zaznamenávajú vek, pohlavie či náladu
kupujúcich, predpovedajú ich pohyb alebo
ich opakovane rozpoznávajú napríklad podľa
bluetoothovej stopy mobilného telefónu.
O nasadení AI by mali organizácie otvorene
komunikovať. Je tiež dôležité zvážiť, či by nemali ľudia dostať možnosť rozhodnúť sa, či
vôbec chcú byť vystavení algoritmom AI a či
radšej nechcú, aby sa im venoval človek.76 Napríklad je pozitívne, že na Slovensku pribúdajú
banky, kde sa dá založiť účet prostredníctvom
biometrie tváre, ale je možno rovnako dôležité,
aby bola naďalej ponechaná možnosť otvoriť si
účet aj klasicky v pobočke, zoči‑voči bankovému úradníkovi.

76 Aj z tohoto dôvodu navrhla správa holandskeho
Rathenauovho inštitútu zaviesť dve nové ľudské
práva – právo na ľudský kontakt a právo nebyť
monitorovaný: <https://www.rathenau.nl/en/
digitale‑samenleving/human‑rights‑robot‑age>.

Nediskriminácia a férovosť

Preto je pri ich tvorbe dôležité vybrať dáta,
ktoré dostatočne reprezentujú svet, v ktorom
žijeme, alebo aspoň tú jeho časť, v ktorej bude
algoritmus AI pôsobiť.

Vybrať reprezentatívne dáta však nestačí. Keď
napríklad v USA stroj posudzoval riziko náchylnosti pacientov na niektoré choroby a odporúčal preventívne prehliadky, ukázalo sa, že jeho
rozhodnutia sú diskriminačné a rasovo orientované.
Učil sa a následne rozhodoval totiž aj podľa
objemu finančných zdrojov, ktoré boli v minu-
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Algoritmy AI by mali každého posudzovať
férovo a takým vyváženým spôsobom, aby
podobné skupiny ľudí neovplyvňovali odlišne.

losti spotrebované na liečbu konkrétnych pacientov. Americkí černosi však boli najmä v minulosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
diskriminovaní alebo sa sami zdráhali zdravotnícke zariadenia navštevovať a algoritmus túto
zaujatosť zdedil.77
Takéto predpojatosti treba pred nasadením AI
77 Časopis Nature, Millions of black people af‑
fected by racial bias in health‑care algorithms,
24. 10. 2019 https://www.nature.com/articles/
d41586-019-03228-6

poznať a odstrániť. Výskum v tejto oblasti je
skôr v počiatkoch, už však sú k dispozícii prvé
praktické nástroje schopné nájsť v algoritmoch
predsudky.
Zaujímavý je aj akýsi spätný vplyv nasadenia algoritmov s predsudkami – aj nám na Slovensku
by mohol pomôcť odhaliť podobne zakorenené diskriminácie či predsudky. Ako by u nás
dopadol spomínaný algoritmus v prípade našich Rómov, ak by vychádzal z toho, koľko prostriedkov a ochoty vynakladáme na ich zdravotnú opateru oproti zvyšku populácie?

Spoľahlivosť, technická odolnosť a bezpečnosť
Zložitosť AI technológií spôsobila obavy z toho,
že sa môžu zachovať nesprávne, ak sa ocitnú
v nepredvídateľných okolnostiach, alebo že ich
niekto s nekalým úmyslom dokáže zmanipulovať. Dôvera ľudí v umelú inteligenciu preto
nezávisí len od toho, ako sa správa v bežných
podmienkach, ale aj od toho, ako zvládne nečakané situácie alebo útoky.

Jeden známy typ útoku proti AI systémom na
rozpoznávanie obrazu sa nazýva „adversarial
attack“ a spočíva v dômyselnej a ľudskému oku
nepovšimnuteľnej úprave obrázkov či reálnych
objektov tak, že ich následne AI vidí ako niečo
úplne iné.

V prvom rade je potrebné testovať algoritmy
AI v najrozmanitejších podmienkach. Napríklad
funkcionalitu rozpoznávania obrazu je nutné
skúšať aj v prostredí so zníženou viditeľnosťou,
v prítmí či v hmle.

Skupina vedcov v USA napríklad dokázala
upraviť dopravnú značku STOP tak, že sa zmena ľuďom javila len ako akési neškodné grafity,
no strojový algoritmus rozpoznávania obrazu
pritom takto upravenú značku so 100 % úspešnosťou neinterpretoval ako stopku, ale ako obmedzenie rýchlosti na 45 mph.78

Testy je nutné systematicky vykonávať nielen počas vývoja, ale aj nasadenia systémov. Riešenia
by tiež mali obsahovať ochranu proti nežiaducim
zásahom zvonka, ako sú napríklad kyberútoky.

78 Robust Physical‑World Attacks on Deep Lear‑
ning Visual Classification: <https://arxiv.org/
pdf/1707.08945.pdf>.

Správa súkromia a údajov

Ako príklad uveďme firmy, ktoré sa zaoberajú
zberom, analýzou a vyhodnocovaním zákazníckych dát v online alebo fyzickom priestore.
Ich nástroje automatizovane zbierajú a vyhodnocujú často veľmi detailné údaje o správaní návštevníkov kamenného obchodu alebo

e‑shopu. Následne sa aj za pomoci AI snažia
predikovať zákaznícke reakcie, od pravdepodobnosti návštevy obchodu cez vytvorenie radov pred pokladňou až po nákup konkrétneho
výrobku.
To vyvoláva hneď niekoľko otázok. Do akej
miery majú firmy oprávnenie zasahovať do
ľudského súkromia nielen sledovaním, ale aj
interpretáciou a následnou predikciou vzorcov
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Dôležitou oblasťou, ktorú treba spomenúť, je
miera zasahovania AI do ľudského života a súkromia.

ľudského správania za pomoci AI? Do akej miery by mali byť prevádzkovatelia týchto služieb,
prípadne samotní obchodníci úprimní voči
svojim zákazníkom tým, že zverejnia informáciu o automatizovanom spracovaní dát aj nad
rámec platných právnych úprav (napr. GDPR)?
Za akých podmienok máme ako dotknuté osoby nárok požiadať o to, aby sme neboli predmetom rozhodovania AI? Prípadne je možné
zmysluplne kompenzovať stratu súkromia sledovaných osôb?
Súčasná kríza spôsobená globálnou pandémiou koronavírusu priniesla potrebu sledovania pohybu a správania ľudí. AI algoritmy vedia
na základe týchto dát vypracovať rôzne predikcie šírenia nákazy. Vyvoláva to však aj otázky
o možnom narušení súkromia ľudí. Ako ďaleko
do nášho súkromia môžeme pustiť AI, keď ide
o zastavenie rôznych kríz?

Extrémnym prípadom, kedy sa súkromie dostáva do úzadia na úkor iných, prevažne ekonomických a politických záujmov, je tzv. čínsky
systém sociálneho kreditu.79 Podobný systém
by v Európe pravdepodobne narazil na silný
odpor občianskej spoločnosti. Kto ale bude
dohliadať na etickosť takejto technológie a jej
jednotlivých funkcionalít, ak sa niektorá z firiem
rozhodne podobný systém vyvinúť aj u nás?
Bude to inžinier, ktorý technológiu vyvíja, šéf
spoločnosti, štátna inštitúcia alebo niekto mimo
prostredia firmy, napríklad nezávislá etická komisia? A aké by mali byť profesionálne a ľudské
kvality týchto arbitrov, aby sme mohli dôverovať ich rozhodnutiam?
79 The complicated truth about China’s social
credit system, Wired, 7. 6. 2019: <https://www.
wired.co.uk/article/china‑social‑credit‑system
‑explained>.

Ľudský faktor a dohľad
Ďalšia skupina etických problémov sa viaže na
riziká autonómie AI. Musíme si stanoviť, v ktorých oblastiach a prípadoch AI dovolíme rozhodovať samostatne a kedy bude musieť byť
pod dohľadom ľudí.

Ak povedzme AI radí, ktorú knižku si kúpiť v online kníhkupectve, je možné jej do veľkej miery
prenechať voľnú ruku. Ale ak napríklad rozhoduje o chirurgickom zákroku u onkologického
pacienta, ľudský dozor je nevyhnutný.

Príkladom riešenia je odporučenie vlády v Singapure pridať overenie človekom všade tam,
kde existuje istá pravdepodobnosť pochybenia
AI a zároveň je tam vysoké riziko skutočného
ublíženia.80
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80 Model Artificial Intelligence governance fra‑
mework: <http://go.gov.sg/ai‑gov‑mf-2>.

Obrázok: Pravdepodobnosť a miera negatívneho dopadu nám môžu pomôcť zodpovedať otázku,
aká miera ľudského dohľadu je pre danú implementáciu AI potrebná
Je potrebné vyškoliť našich ľudí tak, aby chápali spôsob, akým AI funguje, poznali limity jej
uplatnenia a dokázali jej rozhodnutia doplniť či
zmeniť rozumným ľudským úsudkom.
Ďalšou témou bude debata o tom, kto bude

môcť alebo vedieť „riadiť AI“. Vytvoríme na to
licenciu podobnú vodičskému preukazu?
Na tieto otázky ešte nevieme odpovedať, ale zamýšlať sa nad reguláciou nasadenia AI, predovšetkým do verejného života, by mala byť jedna
z priorít zodpovedného riadenia spoločnosti.

Zodpovednosť

Zdá sa, že napríklad v prípade plne autonómnych automobilov budeme musieť rozlišovať
medzi osobou zodpovednou za nehodu (reliable), osobou, ktorá bude braná na zodpovednosť (accountable), a osobou, ktorá bude
naprávať vzniknuté negatívne následky (liable).
Podobne ako pri iných produktoch a technológiách, aj v prípade umelej inteligencie je nutné, aby
ľudia, ktorí ju vyvíjajú a nasadzujú, zodpovedali

za to, čo tieto systémy robia. Ak sa máme baviť
o tom, čo znamená byť za niečo zodpovedný,
treba si najskôr definovať samotnú zodpovednosť. Morálna zodpovednosť za čin pochádza
okrem iného aj z našej schopnosti konať slobodne. To znamená, že musí ísť o vnútorné rozhodnutie, nie rozhodnutie nanútené zvonka. Okrem
toho by si mal byť subjekt vedomý toho, čo koná,
a uvedomovať si dôsledky svojej činnosti.
Súčasnej AI ešte takto chápanú vedomú činnosť prisúdiť nedokážeme. Nateraz sa preto
chápe len ako nástroj, i keď v niektorých ohľadoch nesmierne silný. Tento nástroj sme vytvorili my ľudia a ako tvorcovia zaň aj musíme vziať
adekvátny diel zodpovednosti. Nesmieme však
zmiešavať dokopy rôzne chápania zodpovednosti, ktoré sme opísali vyššie.
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S mierou autonómie je spätá aj otázka zodpovednosti. Kto zodpovie za nehodu autonómneho auta? Bude to výrobca, používateľ AI alebo
samotný stroj? Predstava právnej zodpovednosti samotného AI algoritmu vyznieva prinajmenšom zvláštne, ale rovnako sme si kedysi nevedeli
predstaviť ani právnu zodpovednosť firiem.

Okrem už spomínaných etických usmernení pre
dôveryhodnú AI z dielne AI HLEG môžeme odporučiť niekoľko ďalších praktických postupov,
ktoré slúžia na systematické posúdenie rizík
spojených s nasadzovaním algoritmov AI. Jedna
z metodík na vyhodnocovanie etického rizika AI
bola vytvorená výskumníkmi z Univerzity Johnsa Hopkinsa a mestským zastupiteľstvom v San
Franciscu81 a do nášho jazyka ju preložila a verejnosti voľne sprístupnila slovenská firma exe82.

Spoliehať sa, že len samotné IT firmy budú
schopné odborne identifikovať, pokryť a vyriešiť etické problémy AI, je príliš optimistické očakávanie. Naliehavo potrebujeme novú
generáciu odborníkov na etiku AI, ktorí budú
rozumieť nielen filozofickej povahe problému,
ale aj digitálnym technológiám. A to do takého detailu, aby dokázali správne posúdiť eticky sporné situácie a vybrať vhodné nástroje na
ich riešenie.

Spomínaná príručka predkladá sériu otázok,
ktorými je možné posúdiť spôsob, závažnosť či
škálu dosahu algoritmov na našu spoločnosť.
Následne skúma vhodnosť či rizikovosť použitých dát a dokáže identifikovať prípady, keď je
potrebné nastaviť kroky na zmiernenie daného
etického rizika. Metodika príručky tiež napríklad posudzuje, či je dostatočne jasné, kto je za
použitie algoritmu zodpovedný.83

V rámci podpory etickej AI naprieč celou firmou
vzniká nielen potreba doplniť kompetencie
aktuálnych rolí vo firme, ale aj vytvorenie pozície poradcu pre etické otázky (ethics officer)
či poradcu pre dôveryhodnosť (trust officer).
Títo ľudia by mali mať na starosti práve výklad
morálnych intuícií a výber vhodných nástrojov,
ktoré sa použijú pri vývoji etickej a dôveryhodnej AI.

81 <https://ethicstoolkit.ai/>
82 <http://e‑tika.sk/prirucka‑o-etike‑algoritmov‑v1.
pdf>
83 Podobný prístup riadenia rizika pre projekty
v štátnej správe sa rozbehol napr. v Kanade. Od
apríla 2020 musí zodpovedný úradník pre každý
nový projekt, ktorý využíva AI, prejsť povinným
dotazníkom, ktorý vyhodnocuje nielen mieru
rizika, ale navrhuje aj ktoré kroky bude potrebné
urobiť pre jeho zmiernenie: <https://www.canada.
ca/en/government/system/digital‑government/
modern‑emerging‑technologies/responsible
‑use‑ai/algorithmic‑impact‑assessment.html>.

Slovensko je aktuálne pozadu nielen čo sa týka
rozvoja AI, ale aj jej etickej a spoločenskej reflexie. Myslíme si, že čas na ignorovanie etických problémov nových digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia, sa blíži aj na
Slovensku k svojmu koncu. V skutočnosti vypršal práve teraz.

Umelá inteligencia na Slovensku: využitie, dosah na trh práce a etické aspekty

37

OBSAH

Systematické a odborné
posudzovanie AI rizík a ich správa

Záver – zodpovedný vývoj technológií
v občianskej spoločnosti

Preto by podľa neho malo byť pre nás nanajvýš
dôležité, aby sme si pri vývoji nových technológií uvedomovali aj ich vplyv na kľúčové ľudské
hodnoty, akými sú život, zdravie, šťastie, bezpečnosť alebo sloboda.84
Umelá inteligencia má nesporný potenciál
zlepšiť naše životy. Pokrok sa však deje len vtedy, keď technológiu vyvinie a použije civilizovaná občianska spoločnosť. Tá spočíva v spoločenskom usporiadaní založenom na morálke,
kolektívnej zodpovednosti, pravidlách či vzdelávacom systéme.
A to sa už aj deje. Skupina Slovákov napríklad
vyvinula inteligentný softvér Checkbot, ktorý
dokáže v online priestore rozpoznať falošné
správy. Je schopný identifikovať slová, ktoré
dezinformačné médiá používajú na to, aby šírili strach a nenávisť. Vie overiť obrázok v článku, aby zistil, či nebol zámerne použitý v inom
kontexte. Ľudí, ktorí s ním majú otvorený čet,
dokáže varovať, keď sa internetom šíri nejaká
hlúposť.

bývajú terčom rôznych dezinformácií a hoaxov.85
Nápad na tento AI nástroj sa zrodil v spoločnej
dielni slovenskej komerčnej PR agentúry, think
tanku a niekoľkých občanov aktivistov. Bol financovaný nadáciou, zahraničnou ambasádou
aj telekomunikačným operátorom.
Pamätajme si ten vzorec: pokrok sa rovná technológia plus civilizovaná komunita.
Nasadenie nových technológií vždy so sebou
nesie určité riziko. Ich vplyv na našu spoločnosť sa dá len ťažko vopred odhadnúť a väčšina predpovedí je čiastočne alebo aj úplne
mylná. Keď sa zjavili sociálne siete, nikto nepredpovedal tú spŕšku trollov a dezinformácií.
Všetci sa sústredili na pozitívnu stránku prístupu k informáciám a málokto si vedel predstaviť cynizmus a agresivitu internetových komentárov.
Ako sa vyvinie svet s AI? Tak, ako ťažko predpovedať posun jednotlivých technológií AI, nie
je ľahké ani predstaviť si vznik všetkých nových
fenoménov, ktoré sa objavia pri ich nasadení
do nášho života. Jediné, čo môžeme spraviť, je
pripraviť sa čo najlepšie na zmeny, ktoré vieme
predpovedať, a snažiť sa reagovať na všetky negatívne následky tak rýchlo, ako sa len bude dať.

Hovorí jednoduchým jazykom, aby sa s ním
dokázali rozprávať aj starší ľudia, ktorí často

Na to ale budeme musieť vybudovať systémy
alebo aj celé organizácie, ktoré tomu budú rozumieť, budú vedieť reagovať a poprípade aj
korigovať vývoj.

84 Myšlienky v knihe Norberta Wienera „The human
use of human beings“ vydanej v roku 1950 formo‑
vali vznik odboru počítačovej etiky. Wiener ako
prvý tiež zaviedol pojem kybernetiky.

85 How can you uncover fake news on Facebook?
Use Checkbot by Slovaks, The Slovak Spectator:
<https://spectator.sme.sk/c/22084710/checkbot
‑fake‑news‑facebook‑chatbot‑slovaks.html>.
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Už koncom štyridsiatych rokov dvadsiateho
storočia sa americký matematik a filozof Norbert Wiener zamýšľal nad úlohou, ktorú by
mali zastávať v našom živote moderné technológie. Vychádzal pritom z predpokladu, že cieľom ľudského života je náš rozvoj ako kreatívnych a inteligentných bytostí, a chcel, aby sme
aj vďaka technológiám mohli žiť dobrý život.

AI je dnes stále len v plienkach. Aj spomínaný
slovenský Checkbot má ešte veľa obmedzení. Umelá inteligencia však napreduje a vďaka
nedávnym pokrokom začíname budovať digitálne systémy, ktoré dokážu skutočne vnímať,
učiť sa a chápať a následne vedia predpovedať
alebo nám radiť. Zdá sa, že algoritmy umelej
inteligencie raz budú schopné doplniť vedomosti a schopnosti ľudí azda v každej oblasti
ľudského bádania a úsilia.
Takáto zásadná zmena nevyhnutne prinesie
závažné spoločenské otázky. Príchod múdrych počítačov si vyžaduje, aby sme sa popa-

sovali s dôležitými otázkami v oblasti bezpečnosti, súkromia či etiky, a núti nás zamýšľať
sa nad hodnotou a zmyslom ľudskej práce.
Aby nám umelá inteligencia priniesla skutočný úžitok, musíme nájsť odpovede, ktoré sú
v súlade s našimi hodnotami, potrebami aj
túžbami.
Nech nie je hlavnou myšlienkou rozvoja umelej
inteligencie to, že stroje nahradia ľudí. Nech AI
len pomáha ľudskému nadaniu svojou skvelou schopnosťou spracovať kvantá dát a nájsť
v nich poznatky.
To všetko sa nestane len tak. Musí existovať
platforma, ktorá spojí firmy, organizácie, štát,
aktivistov aj jednotlivcov. Len tak vzniknú systémy umelej inteligencie, ktorým budú dôverovať všetci a ktoré budú slúžiť všeobecnému
dobru.

Umelá inteligencia na Slovensku: využitie, dosah na trh práce a etické aspekty

39

OBSAH

Čo sa stane, ak naša spoločnosť pomaly reaguje na vývoj v technológiách, dnes môžeme vidieť na príklade využitia sociálnych sietí
na šírenie agendy rôznych extrémistických
skupín.
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