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Tomáš Veljupek

Má mozek ještě šanci?

Budeme se umět rozhodovat 
bez pomoci „asistentů“? Na 
základě čeho nám k rozhod-

nutí budou „asistenti“ pomáhat? Co 
má společného „asistent“ v podobě 
člověka a v podobě umělé intelli-
gence? Tak právě potřeba hledat 
a dávat odpovědi na tyto otázky byla 
motivem k rozhodnutí vytvořit plat-
formu „Má mozek ještě šanci“ 
a zahájit její činnost konferencí 
s podtitulem: Vše, co jste chtěli 
vědět o umělé inteligenci (a báli 
jste se zeptat).

Iniciátorem platformy jsou dvě 
technologické firmy, které na první 
pohled spolu nemají vůbec nic 
společného. Historie hlavního orga-
nizátora, firmy Tovek, začala před 
25 lety, kdy se její zakladatel Tomáš 
Vejlupek rozhodl vybudovat 
společnost, která bude nabízet 
řešení pomáhající lidem při jejich 
rozhodování, najít, pochopit 
a využít informace skryté v hro-
madách různorodých dat. Historie 
odborného garanta konference, 
firmy GoodAI, začala před pěti lety, 
kdy se její zakladatel Marek Rosa 
rozhodl investovat do vývoje 
obecné umělé inteligence, která 
pomůže lidstvu vyřešit otázky jeho 
přežití a porozumět vesmíru.

Společným jmenovatelem oblasti 
zájmu obou firem je ale tvorba 
znalostí z dat. Specificky pak 
znalostí pro rozhodování „inteli-
gentních entit“. Na jedné straně lidí 
a na straně druhé umělé inteli-
gence. Rozhodování člověka dobře 
popisuje tzv. OODA cyklus 
(Observe, Orient, Decide, Act), 
tedy pozorování, orientace, rozhod-
nutí, akce. Rozhodnutí lze ovlivnit 
pouze dvěma způsoby:
a) jaké informace dostane subjekt 

k dispozici, resp. přes jaké infor-
mační filtry jsou mu dostupné 
informace zprostředkovávány;

b) jak je subjektu „pomoženo“ 
pochopit zprostředkované infor-
mace pro dosažení nějakého cíle 
či úkolu nebo pro naplnění 
nějaké potřeby.
Výběr ze všech možných variant 

rozhodnutí pak závisí v případě 
člověka už jen na jeho intuici, 
zkušenosti nebo vnitřních hod-
notách. V případě umělé inteli-
gence to pak záleží na vytvořeném 

(naučeném) model popisu reality 
a navazujících rozhodovacích 
algoritmech.

Přemíra informací a nedostatek 
znalostí o stále rychlejších a komp-
likovanějších procesech jsou příči-
nou toho, že je člověk nucen či 
ochoten spoléhat na „asistenty“, 
kteří mu vyberou pouze ty správné 
informace a prezentují je jasným 
způsobem právě v okamžiku 
potřeby. Asistentem pak může být 
buď člověk (poradce, expert) 
vybavený potřebnými nástroji na 
efektivní práci s daty plus svojí 
vlastní „neuronovou sítí“, nebo sys-
tém založený na umělé inteli-
genci, který se práci člověka snaží 
nějakým způsobem nahradit, resp. 
automaizovat na základě naučených 
modelů (v umělé neuronové síti).

Z toho plynou pro podporu roz-
hodování dva problémy:
a) omezená schopnost, možnost či 

ochota „asistenta“ zpracovávat 
a porovnávat infomace z různých 
zdrojů a z toho plynoucí hrozba 
uzavírat subjekt do informačních 
bublin.

b) omezená schopnost či předpoja-
tost „asistenta“ v prioritách 
výběru a způsobu prezentace 
poznatků nabídnutých subjektu 
pro orientaci v dané situaci.
Možnost ovlivňovat rozhodování 

lidí pomocí obsahu prezentovaných 
informací a způsobu jejich zpraco-

vání byla využívána odedávna 
(reklama, dezinformace, „reflection 
control“). Mohutný rozvoj digitali-
zace, komunikace a zejména umělé 
inteligence dává těmto možnostem 
ale zcela nový rozměr. Je proto 
nutné vědět, jak snadno mohou být 
naše rozhodnutí, chování a názory 
ovlivněny službami různých lid-
ských i umělých „asistentů“.

Cílem platformy „Má mozek 
ještě šanci“ je tedy zdůrazňovat 
různé technologické, byznysové, 
právní a lidské aspekty využívání 
dat a technologií pro rozhodování 
člověka a pro vývoj automatizo-
vaných či autonomních systémů, 
které budou toto rozhodování 
ovlivňovat či zcela nahrazovat. 
Klíčová je v tom výchova nové gen-
erace lidí, kteří budou schopni:
a) poskytovat správné, jasné 

a včasné informace ostatním 
lidem, kteří na jejich 
vyhledávání a zpracovávání 
nemají čas nebo schopnosti;

b) „učit“ umělou inteligenci zpra-
covávat informace pro podporu 
rozhodování lidí, pro dosahování 
lidmi zadaných cílů a pro řešení 
pro lidi důležitých problémů.
Mozek má tedy ještě šanci! Šanci 

být mozkem dobrého lidského 
asistenta i mozkem dobrého učitele 
umělých asistentů, které budou 
schopnosti těch lidských rozšiřovat 
a znásobovat.


