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AI 101: CO TO JE TA UMĚLÁ INTELIGENCE?
CO JE TO VLASTNĚ INTELIGENCE?



CO JE TO VLASTNĚ INTELIGENCE?

WIKIPEDIA: Inteligence (z lat. Inter-legere, rozlišovat, poznávat, chápat) je 
dispozice pro myšlení, učení a adaptaci a projevuje se intelektovým výkonem. 
Spolu s osobností tvoří zásadní zdroj individuálních rozdílů. 

V průběhu studia inteligence vznikala řada různých teorií, které lze rozdělit do 
čtyř hlavních směrů. Jedná se o psychometrické, kognitivní, sociální a 
fyziologické teorie inteligence.



Frank Chen: logické uvažování, znalostní reprezentace, plánování a optimalizace, zpracování jazyka, vnímání

Pedro Domingos: "symbolisté” abstraktní logické uvažování, "spojovatelé” struktury inspirované lidským 
mozkem; "evolucionisté” metody inspirované Darwinovskou evolucí; "Bayesisté” pravděpodobnostní 
metody; a "analogizéři" extrapolují z podobných případů, které byly dříve rozpoznány

Inteligence je výpočetní částí schopnosti dosáhnout cílů v reálném světě. Různé druhy a 
stupně inteligence se vyskytují v lidech, mnoha zvířatech a některých strojích.
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AI JE SADA PŘELOMOVÝCH TECHNOLOGIÍ



Turingův test (Alan Turing, 1950), 

2014: Eugene Goostman AI prošla 2014 (simulace 13-letého ukrajinského chlapce)

POZNÁM AI? CO OD NÍ OČEKÁVÁM?



Coffee test (Steve Wozniak, 2007) 

POZNÁM AI? CO OD NÍ OČEKÁVÁM?



Robot College Student test (Ben Goertzel)

2017: Bina48 AI úspěšně prošla

POZNÁM AI? CO OD NÍ OČEKÁVÁM?



Flat pack furniture test 

2019: prošla, robot sestavil Ikea židli během 9 minut (bez návodu)

POZNÁM AI? CO OD NÍ OČEKÁVÁM?



AI JE SADA PŘELOMOVÝCH TECHNOLOGIÍ

AI technologie potřebují data. AI systémy se na datech trénují a jakmile vykazují potřebné 
výsledky, použijí se pro automatizaci. 
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Algoritmická vlna: automatizace jednoduchých 
výpočetních úkolů a analýza strukturovaných 
dat. 
Probíhá nyní.

Augmentační vlna: automatizace 
opakovatelných úkolů. 
Vyspělost ~2020.

Autonomní vlna: řešení problémů v 
dynamických situacích v reálném světě. 
Vyspělost ~2030.

Machine 
Learning

Natural Language 
Processing

Robotics Neural Networks

AI



AI VE FILMECH



Mladý vědní obor (≈ 50 let), funkční deep learning ~4-5 let

Vidění

AI V REALITĚ

HryRobotika

Chat bots Rozpoznávání



V podstatě chceme, aby AI nahradila lidské činnosti

Rozpoznávání

Například chceme, aby AI rozpoznala minimálně 
totéž, co jsme schopni rozpoznat sami.

Počasí

Lidi

Text.

zataženo

Welcone to ExCel Lndon

Danger

London City

He only vay to fly

British Airways

3 lidé

tváře

pozice



Neuronové sítě, hluboké učení
Model je klíčový: kategorizace psích plemen

Model:

120 kategorií

10.000 sample obrázků

1 GB sample dat

cca. 15min příprava modelu, 5.000 iterací

data dostupná v Kaggle projektuVyhodnocení:
1. vizsla (score = 0.05268)

2. redbone (score = 0.03795)

3. rhodesian_ridgeback (score = 0.03446)

4. doberman (score = 0.02796)

5. chesapeake_bay_retriever (score = 0.02118)

Vyhodnocení:
1. vizsla (score = 0.13408)

2. redbone (score = 0.03499)

3. chesapeake_bay_retriever (score = 0.03235)

4. rhodesian_ridgeback (score = 0.02604)

5. weimaraner (score = 0.02292)

Zdroj: MAREK ERNEKER | České radiokomunikace



Náročnosti přípravy a zpracování se velmi liší

Příprava: 12 GB  => 6 hod. na GPU => 26 MB

Zpracování příkladu modelem: 700ms GPU

Srovnání: 6 hod (21 600 sec.) vs. 0,7 sec.: 31.000x

Příprava modelu: 1 GB  => 15min. na CPU => 80 MB

Zpracování příkladu modelem: 30ms CPU

Srovnání: 15 min (900 sec.) vs 0,03 sec: 30 000x

Zdrojem jsou testy prováděné na infrastructure CRA Cloudu, použitá GPU je Quadro P4000, CPU 2x Xeon 4114

Zdroj: MAREK ERNEKER | České radiokomunikace



QUO VADIS AI V ČR?

Kompletní studie „Výzkum potenciálu rozvoje AI v ČR“  je volně k dispozici na webových stránkách Vlády ČR v 
sekci evropských záležitostí.



DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A AI 
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Podíl práce s potenciálem na automatizaci 

Při plném využití technologického potenciálu 
automatizace a za předpokladu adaptace 
pracovních sil by průměrné tempo růstu 

ekonomiky ČR v příštích 16 letech mohlo 
dosáhnout 3,9 % ročně. 

Potenciál ekonomiky by se tak do roku 2033 
zvýšil o 78 %. 

To je více než dvojnásobek růstu oproti situaci 
bez využití automatizace s pomocí AI 

technologií. 

Dopady jsou přitom mezisektorové a 
mezioborové, zahrnují výzkum a vývoj, veřejný a 

soukromý sektor. 



DOPADY NA ČR VE SROVNÁNÍ SE SVĚTEM
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Podíl práce s potenciálem na automatizaci 



VEŘEJNÁ PODPORA V AI
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Roční veřejná podpora a celkové náklady výzkumu 
a vývoje v AI v letech 2007 až 2023 (před rokem 
2007 IS VaVaI neposkytuje úplné roční finanční 
informace o projektech). Údaje pro rok 2018 a dále 
jsou plánované.

Zdroj: IS VaVaI



VEŘEJNÁ PODPORA V AI
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Roční veřejná podpora výzkumu a vývoje v oblasti
AI v sektorech provádění výzkumu.

Zdroj: IS VaVaI



AI OBLASTI A VÝZKUMNÉ ORGANIZACE
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Zdroj: IS VaVaI



AI VE SVĚTĚ
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Zdroj: Asgard



AI VE SVĚTĚ
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Zdroj: Asgard



POČET AI STARTUPŮ V ČR DLE APLIKAČNÍCH OBLASTÍ
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Zdroj: startupjobs.cz, zařazení do aplikační oblasti autory studie



AI STARTUPY VE SVĚTĚ
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Vybráno ze 100 nejvýznamnějších
světových startup firem v AI dle CB 
Insights [29], uvedeny počty dle sektorů
a objemu získaného financování k roku
2018

Zdroj: CB Insights



ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ
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Zdroj: E-Corda

Zapojení do projektů řešících
problematiku umělé inteligence
v 7. RP a programu H2020 -
mezinárodní srovnání podílu
projektů (šedé sloupce) a účastí
(modré sloupce) 



ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ AI V ČR
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Zdroj: E-Corda

Subjekty z ČR zapojené v 
projektech řešících 
problematiku AI v 7. rámcovém 
programu a programu Horizont 
2020. 

Uvedeny pouze subjekty, které 
měly alespoň dvě účasti nebo 
získaly příspěvek na řešení ve 
výši přes 300 tis. €.  



ZAPOJENÍ DO MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ PŘES EU
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Zdroj: E-Corda

Instituce s největší účastí v projektech řešících problematiku AI v 7. RP a programu H2020. 
Uvedeny pouze instituce, které byly zapojeny v řešení padesáti a více projektů. 



PATENTY V AI 2005-2018 S PŘIHLAŠOVATELEM Z ČR 
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Zdroj: EPO  2018



NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘIHLAŠOVATELÉ PATENTŮ V AI 2010-2018 SVĚTOVĚ
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Zdroj: EPO  2018



NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘIHLAŠOVATELÉ PATENTŮ V AI 2010-2018 SVĚTOVĚ
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Zdroj: EPO  2018



VAV V AI, ČESKÁ REPUBLIKA DLE OBORŮ
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Silné aplikační obory a technologie Slabé aplikační obory

Obory:

- Zpracovatelský průmysl

- Logistika, doprava a skladování

- Kybernetická bezpečnost

- Fintech, datové a informační systémy

- Profesní, vědecké a technické činnosti

- Zdravotnictví a sociální péče

- Zemědělství, lesnictví a rybářství

- Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, herní průmysl

Technologie:

- Speciální robotické systémy, malé výrobní linky, kolaborativní
systémy

- Autonomní dopravní technologie

- Autonomních a bezpilotní dopravní prostředky, multiagentní 
systémy

- Zpracování dat a získávání znalostí

Obory s největším pokrytím v zahraničí, slabě v ČR:

- Automotive

- Velkoobchod a maloobchod

- Hardware pro AI

- Veřejná správa

- Administrativní a podpůrné činnosti

- Média a zpravodajství

- Výuka

- Zemědělství

- Právní služby

- Cestování, sport

- Osobní asistenti

Ve startupech předchozí a navíc:

- Zdravotnictví

- Robotika

- Internet věcí

AI APLIKAČNÍ VAV OBORY V ČR



SWOT: POZICE ČR V AI
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Silné stránky Slabé stránky

- Podpůrná infrastruktura, včetně startupů investorů, expertů, účelové 
podpory.

- Kvalitní výsledky VaV v mezinárodním srovnání.

- Účelová podpora VaV v AI dlouhodobě roste.

- Cca 40 AI startupů v ČR je srovnatelné se zeměmi EU.

- Nízké zapojení do mezinárodního VaV a asociací.

- Účelová podpora VaV není zacílena na AI. 

- Aplikační VaV a rizikové investice v ČR nejsou dostatečně zaměřeny na 
přelomové inovace.

- Pozice ČR v globálních hodnotových řetězcích.

Příležitosti Hrozby

- Příprava národní strategie pro oblast AI.

- Financování vývoje a nasazování přelomových inovací, podpora VaV, malých a 
středních podniků.

- Zaměření VaV na perspektivní technologické oblasti v AI. 

- Rozvoj místních výzkumných kapacit a přitažení zahraničních výzkumníků do ČR.

- Sdílení dat z veřejné sféry a odstranění bariér pro sdílení dat mezi podniky pro vývoj a 
trénování AI systémů.

- Zahraniční výzkum investuje více a rychleji do AI.

- Zaostávání v zapojení do mezinárodního výzkumu.

- Nedokážeme přitáhnout zahraniční špičky v oboru.

- Odliv mozků z výzkumu do firem.

- Rizikové investice se nevyrovnají zahraničním objemům, nedostatek přelomových 
technologií.

- Zavádění AI budou kontrolovat zahraniční firmy.

- Nebude prováděno rychlé testování a pilotování nových technologií v praxi.

- Veřejný sektor nevytvoří podmínky pro sdílení dat a rychlé zavádění nových služeb 
veřejnosti.
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Mezinárodní spolupráce: zapojení do mezinárodní digitální ekonomiky a zvýšení konkurenceschopnosti 
zaváděním přelomových technologií. 

Cílená podpora výzkumu a vývoje na AI: VaV podpora musí obsahovat zaměření na rozvoj 
přelomových AI technologií. Podpora rozvoje a vzniku firem v přelomových AI technologiích s většinovým 
podílem českých subjektů je klíčová.

Nové produkty a služby pomocí disruptivních technologií a pilotních aplikací: zvýšení objemu 
reálně nasazených výzkumných výsledků v praxi a zároveň rychlé aplikační ověřování výzkumných výsledků. S 
tím souvisí podpora aplikačního experimentování s AI technologiemi s přijmutím rizika případné 
neuplatnitelnosti technologie v komerční praxi.

Zpřístupnění dat pro trénování: Data jsou palivem pro vývoj a aplikaci umělé inteligence. Klíčové je 
využívání a propojování dat ze všech sektorů za účelem vývoje AI systémů včetně využívání dat z veřejného 
sektoru.

Lidský potenciál: podpora programů přilákání špičkových zahraničních výzkumníků do ČR a udržení 
špičkových domácích výzkumníků. Rozšíření vzdělávacích programů na všech stupních.

DOPORUČENÍ



AI NA ČVUT A JINDE



DIGITÁLNÍ EKONOMIKA, AI, ČVUT 

Dle pracovišť

Fakulta 

elektrotechnická 

(FEL)

Český institut

informatiky, 

robotiky a 

kybernetiky

(CIIRC)

Fakulta

informačních

technologií (FIT)

Po centrech

Research Center 

for Informatics 

(RCI)

Český institut

informatiky, 

robotiky a 

kybernetiky

(CIIRC)

Industrial 

Informatics 

Research Center 

(IIRC)



Research Center for Informatics

~110 výzkumníků, ~70 FTE

9 výzkumných programů

7 kateder

2 fakulty, FEL a FIT

1 superpočítač, 6 petaflops

…AI výkon největší v ČR

mezinárodní vědecká rada

průmyslová rada



RCI VÝZKUMNÉ PROGRAMY



KDE JE BUDOUCNOST



VZDĚLÁVÁNÍ

Transformace vzdělávacího systému
Vzdělávací systém je nutné přeorientovat na podporu rozvoje nových technických 

dovedností v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) a tzv. 

dovedností pro 21. století. Inspiraci nabízí např. reforma základního školství v oblasti 

digitálního vzdělávání ve Velké Británii , Estonsku , Švédsku  nebo Finsku . Je nutné vzít v 

potaz multidisciplinaritu AI technologií a zavádět příslušné vzdělání i do oborů jako je 

lékařství, právo, žurnalistika a dalších.

Rozvoj kompetencí a zvýšení prestiže učitelů
Rozvoj AI mění nejen obory, které jsou předmětem výuky, ale mění i charakter práce učitelů.  

Klesá význam učitele jako zdroje znalostí a roste jeho význam jako motivátora a průvodce 

vzdělávacím procesem. 

Využití potenciálu AI ve vzdělávání
AI může za učitele převzít rutinní záležitosti a uvolnit tak jeho kapacitu pro kreativní část 

výuky. AI také může sledovat pokroky žáka (tzv. learning analytics) a na jejich základě 

navrhovat individualizovaný přístup k další výuce. 



BEZPEČNOST, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Neziskové a nevládní organizace jsou neustálými oběťmi cílených kybernetických 

útoků. S nízkými ekonomickými zdroji, omezenými technickými týmy a jsou lehkým 

cílem.

Projekt Stratosphere (www.stratosphereips.org), ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi: nejnovější výzkumné výsledky k vybudování bezplatného softwaru 

pro prevenci útoků založeného na strojovém učení (IPS), který lze použít k detekci 

a prevenci specifických kybernetických útoků.

Společně s mezinárodní společností Avast

(kybernetická bezpečnost) posouváme

hranice používání AI v kybernetické

bezpečnosti. Založili jsme společnou AI

bezpečnostní laboratoř.

http://www.stratosphereips.org


ROBOTIKA

V robotice řešíme problémy v AI a autonomních robotických systémů. Letecké i pozemní

robotické jednotky spolupracují na dlouhodobých autonomních informačních misích.

Robot for rescue and search missions 

(European research project TRADR)

Autonomous navigation of Hexapod crawling robot



ROBOTIKA



UAV navigace



CIIRC: AUTONOMNÍ SYSTÉMY

CIIRC, Industrial Informatics 

Research Center: A prestigious 

race of autonomous Formula 1 cars in 

1/10 scale was held in Porto, Portugal 

on 11 April. Seven teams from around 

the world. 

Team from the Czech Institute of 

Informatics, Robotics and Cybernetics 

and students of the Cybernetics and 

Robotics program of the Faculty of 

Electrical Engineering managed to 

traverse the course for 9.1 seconds 

while a team from the USA, passed it 

in 11.5 seconds.

The F1/10 competition includes the design, construction and testing of Formula 1 cars in 1/10 scale to 

their actual size. They can speed up to 40 km per hour.



AUTONOMNÍ SYSTÉMY



VEŘEJNÉ SLUŽBY

Náš tým Smart Urban Mobility vyvíjí modely, které poskytují vhled do dopravních systémů

(on demand, shared vehicles) a využívají se k odhadu dopadu při jejich rozšiřování. Naším

cílem je dosáhnout cenově dostupného, udržitelného městského provozu bez přetížení

dopravy.

We won the competition Vision of

mobility in Prague in 2030 and our

proposal went to the Institute of Planning

and Development and the municipal

council. Carsharing played the key role in

the proposal.
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Počítačové vidění



Low resolution ANPR – reading unreadable



Nízké rozlišení, reálný případ

Rozpoznaný text:  SB*3***,          Země: PL



Databaze Relief – celosvětová identifikace distributorů drog



Děkuji za pozornost



DIGITÁLNÍ INOVAČNÍ HUB

Prague
City
Hall

…měníme Prahu ve světové centrum umělé inteligence



DIGITÁLNÍ INOVAČNÍ HUB

Budujeme AI ekosystém: propojíme studenty, pedagogy, vědce, podnikatele, investory pro podporu 

prvotřídního základního a aplikovaného výzkumu a tvorby produktů a služeb v oblasti AI. 

Nalákáme AI vědce: budeme financovat 5 až 10 výzkumných pozic pro vynikající vědce přicházející ze 

zahraničí, nejlépe z kvalitnějších výzkumných organizací, než jsou ČVUT / UK / AV ČR.

Vychováme AI talenty: urychlíme získávání dovedností a znalostí v oblasti umělé inteligence a výrazně 

navýšíme počty absolventů s dovednostmi týkajícími se AI.

Líhneme AI startupy: podpoříme transfer výzkumných výsledků do startupů. 

Disruptivní inovace v podnicích: propojíme podniky s výzkumem pro vývoj strategických inovací. 

Zlidštíme a usměrníme AI: budeme diskutovat o etických, právních a ekonomických aspektech 

výzkumu a zavádění umělé inteligence a zároveň prosazovat pozitivní aspekty a bojovat proti těm negativním.

Budeme úzce spolupracovat, sdílet zkušenosti a vyhledávat synergie s českými a středoevropskými 

centry AI. 


