Příloha 2: Přepis polostrukturovaných
rozhovorů
Rozhovor - CZC.cz
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Pracuji v CZC a mám na starosti brand a kampaně. Chatbota jsem pro naši firmu vytvořil
interně a na koleni.
Kromě toho jsem spolupracoval na přednáškách, které měly lidi motivovat a vysvětlit jim
proces vytváření chatbotů, jak nad tím přemýšlet apod.
Krom toho jsem ještě pomáhal na konzultantské bázi s procesováním některých chatbotů
v Česku, například pro ČEZ. Chtěli vědět můj názor, protože můj názor se v mnoha ohledech
liší na to, jak to má fungovat.
Já jsem primárně marketér. Hodně chatbotů je zákaznický interface – jiná forma zákaznické
linky, což z mého pohledu to tuhle funkci určitě plnit má. Ale myslím si, že to dokáže velmi
dobře plnit i marketingové cíle a může to pomoci se znalostí značky.
Chatbota v CZC jsme spouštěli v říjnu 2017. Já mám v CZC na starosti brand a kampaně a já
jsem to chtěl zakomponovat ještě v době, kdy jsem na téhle pozici nebyl, na Vánoce 2016.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
Primární věc v chatbotovi (kterého jsme spustili na podzim) bylo doporučování dárků. Uživatel
se s ním začal bavit a řekl mu, že potřebuje dárky. Potřeboval bych to pro takového a takového
člověka. Pak se tě to zeptalo na tři otázky, které byly spíš zábavné než funkční.
Pak jsme měli webový doporučovač dárků, u kterého se s těmito otázkami pracovalo lépe. Pak
jsi ještě řekl částku a co bys plus minus chtěl a ono ti to vyhodilo dárky přímo pro tebe. Problém
byl ten, že jsme k tomu nedostali žádné kapacity od IT. Takže tam nefungovalo to, že by sis to
mohl koupit přímo v tom chatbotovi, což by bylo skvělé, ale vyžadovalo by to spolupráci s API
našeho webu. Zároveň jsme řešili spoustu právních otázek: co s těmi daty. V té době navíc
přicházelo GDPR, což byl také jeden z důvodů, proč jsme to vypli.
Chatbot uměl doporučovat dárky, měl tam minihru. Vyzývali jsme uživatele, aby mu normálně
psali zprávy. Aby nekomunikovali čistě přes tlačítka a předpřipravené odpovědi. Ale chtěli
jsme, aby mu spíš lidi psali. A když mu psali, tak jsme ho učili výrazům, které mu uživatelé psali.
Takže jsme tam dokázali dát nějaké marketingové cíle.

V té době jsme začali koketovat s Alzou. Když uživatel začal psát něco ohledně konkurence,
tak chatbot tě dokázal směrovat do předpřipravenějších konverzací. Tím, že jsme uživatele
takhle vyzývali, ať mu píšou, tak jich ve výsledku byla spousta a tím se rozšířily i zprávy, které
jim chatbot odpovídal, protože jsme ho doučovali.
V době, kdy jsme ho vypínali, tak uměl odpovědět na 3500 témat.
Náš chatbot byl hybrid mezi tlačítkovým chatbotem a chatbotem, co umí rozpoznávat řeč.
Naše zkušenost byla taková, že velké procento lidí psalo textem.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Kdybych to měl odhadnout, tak šlo o nějakých 300 hodin. Když tedy započítám i práci
copywritera, který nám pomáhal to dotextovat. A interní finanční náklady se týkaly jenom
provozu nástroje Chatfuel. Plus kampaň, kterou jsme dělali na Facebooku. Takže na začátku
to bylo 200 dolarů za Chatfuel a končili jsme na necelých 300 dolarů měsíčně.
Co tvorbě chatbota předcházelo?
Dlouho mi trvalo, než jsem se naučil s tou platformou. Mě strašně baví experimentovat s těmi
věcmi. Jsem ten typ člověka, který když ho něco zaujme, tak si to dělám po večerech, naklikám
si to a snažím se vymýšlet různé věci a pracuji na tom pořád, když mě to baví. Takže jsem to
více méně dělal celé ve svém volném čase.
Jaký jste si dělali průzkum? Co z něho vyšlo?
Nejdřív jsem se koukal na to, jak k chatbotům přistupují e-shopy. Zjistil jsem, že tím většina
řeší svoje zákaznické potřeby, ale nikdo to nepoužívá k reálnému marketingovému nástroji.
Ano, bylo tady O2, které mělo rapujícího chatbota. Zjistili jsme, že ty čísla, která jsme dokázali
vygenerovat za pár dní, oni vygenerovali za celou dobu. Ale zas to měli propracovanější. Pak
jsme srovnávali chatbota Mallu, kterému to dělala specializovaná agentura. Ke standardním
věcem přistupovali dost podobně. Co by tam mělo být, jaké bylo komunikační flow. Rozdílně
jsme přistupovali v tom, že oni k tomu přistupovali čistě fakticky, zatímco my jsme na to šli víc
příběhově a snažili jsme se budovat nějaký vztah s tím člověkem a naopak.
Co bylo inspirací pro vašeho chatbota?
Koukal jsem na to, co funguje a nefunguje. Chtěl jsem vytvořit něco, co tady vůbec není ani
není nikde v zahraničí. V té době byl velmi dobrý chatbot KLM. Teď jsem několikrát letěl s KLM
a funguje naprosto fantasticky.
Co bylo cílem chatbota?
Doporučovat dárky, zákaznický servis. Odpovídalo to z FAQ tak, aby si uživatel nemusel psát
s operátorem.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?

Na začátku jsem si chatboty testoval a chtěl jsem si to psát úplně sám na úrovni kódu. Mezitím
jsme se sešli ještě s nějakými agenturami, které si ale řekly nesmyslné částky. Pak jsem si řekl,
že to hecnu a začal jsem si zjišťovat víc v rámci toho prostředí, kde se to dá tvořit. Protože
chatboty si nemusíš psát, je hromada nástrojů, které fungují stylem drag and drop. Začal jsem
pracovat s nástrojem Chatfuel, což je asi největší platforma. Přišel mi dost omezený na jednu
stranu. Na druhou stranu si tam dokážeš hrát. Například to začalo podporovat proměnné
v době, kdy jsme na tom začali dělat, když jsem to začal vytvářet. Díky tomu jsem byl schopný
si v tom rozhraní vytvořit nějakou personalizaci textu (podle pohlaví), apod. Dá se tam
vymyslet složitější řešení. Na druhou stranu Chatfuel trpěl a trpí chvílemi na to, že občas jejich
servery jsou nedostupné, nebo to laguje. Dřív to byl docela velký problém, teď už je to menší
problém.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?
Od začátku kampaně komunikovali jako počítačový program, kterému jsme vytvořili nějakou
identitu, komunikovali jsme ho na našich sociálních sítích, na našem webu s nějakou tváří a
nějakým hlasem. A snažili jsme se i v těch zprávách, aby nepsal roboticky. Naši zákazníci na to
nebyli zvyklí. Komunikujeme víc vtipně. Projevovala se tam i nějaká nálada.
Měl předpřipravených několik variant na odpověď na nějaké téma. Nevypadalo to tak, že by
měl jednu předpřipravenou odpověď, ale měl sedm variant na jedno téma. Na nadávky jsme
jich měli třeba třicet. On odpovídal a v okamžiku, kdy jsi mu začal nadávat. Tak se začal ptát,
proč mu nadáváš. Ale měli jsme tam nastavenou i sekvenci na to, když mu začal uživatel psát
depresivně, tak jsme tam měli takový easter egg – měli jsme tam takový schizofrenní mód, kdy
uživatele vůbec nepustil ke slovu. Mě bavila tahle stránka. Pak mi s tím pomáhal náš
copywriter. Ale stejně – lidi ti tam zadávají něco, nástroj je primárně orientovaný na angličtinu.
Nefunguje tam nějaká heuristika. Bere to slova, řekne si: aha, tak to je asi tohle téma. Bere to
podle podobnosti.
V Chatfuelu máš něco, čemu se říká AI. Funguje dobře v angličtině, v češtině funguje poměrně
složitě – musíš tam zadávat verzi s diakritikou a bez diakritiky. Ale dokážeš ho to poměrně
dobře naučit. Termínů tam můžeš zadat víc. Pak to funguje relativně v pohodě.
Co se týče stylu konverzace, tak můžeš mít chatbota orientovaného na zákazníka, nebo můžeš
chtít chatbota akvizičního a tím pádem tu konverzaci udělat spíš marketingově a salesově. To
je podle mého názoru velmi důležité si určit na začátku. Je taky fajn se podívat do zahraničí,
jestli tam někde není někdo, kdo by řešil podobný problém.
Konverzace to musí vypadat přirozeně, aby uživatel měl co nejmenší pocit, že se baví s botem.
Jsou sice lidi, kteří tvrdí úplný opak, ale já si nemyslím, že se uživatelé chtějí bavit
s automatem.
Na začátku jsme psali delší zprávy a pak jsme je zkracovali. Je dobré najít nějaký rozumný
kompromis. Nejdřív jsme měli zprávy dlouhé, chatbot je napsal dvě tři za sebou, což pak
uživatel musel odscrollovat, což nebylo úplně vhodné.

V konverzaci jsme také používali emoji. Protože jak jsem říkal, snažili jsme se mu dát tu
osobnost, chtěli jsme, aby tímhle stylem reagoval, byl sarkastický, občas do konverzace hodil
nějaký vtip.
U konverzace jsme také nastavili timeout. Když se bavil s operátorem, tak tam bylo okno 72
hodin. Ale Chatfuel tuhle možnost nenabízel, chtěli jsme jí tam, ale neměl ji. Ale psali jsme
lidem, že pokud chtějí zresetovat konverzaci, tak se Čenda zresetuje a konverzace začne znova.
Po spuštění chatbota jsme jeho objevitelnost podpořili třemi kampaněmi. Krom toho jsme
měli článek na webu: takovou landing page, v rámci které jsme komunikovali, že něco
takového máme, odkazovali jsme tam newsletterem, apod.
Co se týče odvádění uživatele mimo chatbota, tak jsme k tomu museli přistoupit, protože jsme
nebyli schopní ho napojit na naše API. Takže v okamžiku, kdy jsme měli pro uživatele dárek,
jsme ho přesměrovali na link.
Do našeho chatbota jsme také přidali možnost překliknutí na živého operátora (a to hned
v prvním kroku), protože uživatelé si často nechtějí psát s chatbotem. Nejdřív jsme testovali
to, jestli to tam mít nebo ne. Jednoznačně nám z toho vyplynulo, že lidé to chtějí, aby nebyli
víc frustrovaní, když řeší nějaký naléhavý problém
Pokud se budeme bavit o problémech s rozpoznáváním řeči, narazili jsme na to, že uživatelé
často nezadávají podobné věci stejně. Cože je problém, když nemáš nástroj, který je primárně
český. Ten program to musíš naučit v několika různých variantách. Musíš přemýšlet, jak budou
moct uživatelé zadat. Nikdy nepokryješ všechny varianty. Vždycky tě překvapí, jak je uživatel
schopný nějakou informaci zadat.
Párkrát se nám také stalo, že uživatel překopíroval celý mail, který poslal na zákaznickou linku
a převzal si to chatbot. Tím, že mu chatbot nerozuměl, se uživatel naštval ještě víc a chce se
co nejrychleji spojit s reálným člověkem. Je neuvěřitelné, jak pak stoupá ta agresivita.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
Jak jsem již několikrát zmiňoval, využili jsme nástroj Chatfuel a na analytiku nástroj Dashbot.io.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
V průběhu jsme zkracovali zprávy. Třeba místo třech zpráv jsme posílali jenom dvě. Zkracovali
jsme délku dialogu.
Další věc, na kterou jsme nebyli připravení, byla frustrace některých uživatelů. Že když přijde
frustrovaný uživatel, tak po konverzaci s chatbotem bude ještě frustrovanější. Překvapila mě
míra agresivity uživatelů. Ale jen malé procento lidí se dokázalo vytočit tak, aby byli extrémně
agresivní.
A kdybych dělal chatbota dnes, tak bych víc zapojoval možnosti facebookového proma. V té
době nebyly sponzorované zprávy do Messengeru. A také bych řešil větší integraci s webem.

A asi bych si vybral i lepší období pro start, než je vánoční sezóna.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?
Máš několik ukazatelů. Můžu jít čistě výkonově. Řeknu si, že mě zajímají čistě data
v konkrétním daném chatbotu. Používali jsme dashbot.io. To je nástroj, ve které vidíš časté
otázky, ze kterých ti to pak dělá wordcloudy, ukazuje ti to počty odeslaných zpráv. Prostě něco,
jako Google Analytics, ale pro chatboty.
Kromě toho jsme tam měli ještě marketingovou část, tak pro nás bylo hodnocení jiné. Nás také
zajímalo, kolik lidí jsme byli schopní přivést na náš web skrz třeba doporučení těch dárků.
Terciální věcí pro nás bylo, kolik jsme toho reálně prodali.
Pak nás taky zajímala míra zapojení lidí v rámci té kampaně, kterou jsme okolo toho dělali.
Vyzývali jsme uživatele, aby do komentářů posílali screenshoty toho, co vám ten chatbot
napsal.
V neposlední řadě to pro nás bylo i interní marketing.
Splnil chatbot vaše očekávání?
Splnilo to očekávání, která jsme od toho měli. A to i přesto, že já jsem člověk, který má
očekávání velká. Z marketingového pohledu nám to zafungovalo. Bylo to relativně levné.
Dokázali jsme si udělat i PR v odborných kruzích.
Pozorujete nějaký trend v chatbotovém světě?
Umírání. Zdá se, že ta největší bublina je pryč. Ale to, co se objevuje dneska, jsou většinou už
kvalitnější, propracovanější chatboti. Balastu byla dřív spousta, teď už je ho poměrně míň.
Prostě mi to přijde zdravější.
Ani my jsme na chatboty nezanevřeli. V plánu máme něco, co už nebude jenom v prostředí
Facebooku, ale přímo u nás na webu.
Jaká podle vás bude budoucnost chatbotů?
Myslím si, že jsme pořád v éře před nějakým velkým rozmachem. Chatboty pořád musíš učit a
myslím si, že to v budoucnu nebude vůbec potřeba a že bude technologie schopná se to naučit
sama. A myslím si, že se to stane v poměrně blízké době.
Podobný trend vidíš u PPC reklam a u výkonnostního marketingu, kde u velkých inzerentů se
děje to, že si nepíšou inzeráty, ale spravují to na automatizované úrovni. A to stejné se podle
mého stane na poli chatbotů. Nechceš zaměstnávat lidi, aby řešili problémy jiných lidí. To se
dá vyřešit automatizací. Ale to, aby to někdo musel vymýšlet, tak pro to vznikne nějaká
platforma, která to dokáže vyřešit za tebe, hledat ti ty problémy.

Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Měli problémy se samotnou platformou, a navíc si zákaznické centrum chtělo odpovídat na
otázky samo, nechtělo tam mít chatbota. Prostě jsme narazili na zabedněnost. Díky chatbotovi
jsme odpovídali na 99 % dotazů, dokázali jsme na to odpovídat v řádu sekund. A těch pár
dotazů, které propadly na zákaznické centrum, tak na ně odpovídali v řádu hodiny. Teďka
odpovídají v řádu hodin. Není to krok správným směrem. Nutno dodat, že zákaznické centrum
si teď vytváří svého zákaznického chatbota, který bude faktičtější.

Rozhovor - Česká spořitelna
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Pracuji v České spořitelně.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
Máme pobočkového asistenta, začínáme z toho dělat obecného chatbota. Je dobré začít
s drobnými chatboty a postupně to spojit. Těch chatbotů jsme udělali vcelku hodně. Umíme si
sáhnout na bankovní data, říct transakční historii člověka, ověřit ho, poslat peníze.
Náš první veřejný chatbot byl pobočkový asistent, přes který se můžeš objednat na pobočku,
jestli si tam vyměníš euro, v jakém kurzu. Je to jednoduchý chatbot, který je částečně klikací,
částečně to má NLP.
Největší úspěch má aktuálně chatbot pro nábor. Je to hloupý chatbot, ale to, co má, plní. A to
je důležité. Je zbytečné začínat něčím složitým, ale doručovat, něco udělat.
Pak máme ještě interní, který je v pilotu: umí zaměstnancům říct, jak vyřídit dovolenou, jsou
to prostě otázky odpovědi.
To jsou tři hlavní směry. Plus máme ještě nějaké marketingové: například chatbota na prodej
půjček.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Když se bavíme o konverzačním chatbotovi, tak když na tom pracuješ plný úvazek ve skupině
3 lidí, tak vývoj zabere cca 3 měsíce. U klikacího chatbota to jsi schopný vyřešit v řádu týdnů.
Spolupracuji s lidmi napříč bankou. Pomáhají mi webaři, pomáhají mi lidi z byznysu,
z marketingu, z HR. Vždycky ten tým vzniká per projekt. Ideální počet je tři a více lidí.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
První zadání nebylo. Ve Spořitelně jsme měli malý tým 10-20 lidí, který měli tu radost si hrát
s novými technologiemi a nosit nové technologie do banky. Ze začátku je dobré to tolik

nespecifikovat. Tady jsme měli tak volnou ruku, že jsme si s tím mohli začít hrát a přinést to
do banky. Tady v tom je Spořitelna super.
Co tvorbě chatbota předcházelo?
Na chatbotech pracujeme tři roky. Byli jsme jedni z prvních, kdo dělal hackaton.
Spolupracujeme s Mendeleovou univerzitou v Brně. Začalo to z víkendové aktivity a najednou
to přerostlo na větší projekt.
Nejdřív jsme chtěli jsme něco vyzkoušet, jak lidi budou reagovat a od začátku jsme říkali: hele
je to jenom pilot. Vyzkoušíme si to na měsíc, dáme to na Facebook, dáme na to reklamu,
uvidíme, jestli se to ujme. Vyšlo nám, že se to neujalo, třeba se začali bavit o financích u daných
sítí, a tak jsme to zavřeli. Ale nezavřeli jsme to jako porážku, ale jako poučení. Takže jsme
v podstatě implementovali startupový přístup. To samé věci kolem bezpečnosti. Chtějí tam lidi
posílat peníze, zobrazovat transakce. Někdo, že jo. Někdo, že ne.
Co bylo cílem chatbota?
Pro mě je chatbot je doplněk. Když jezdím na pobočky, tak říkám: není to vaše konkurence,
neznamená to, že bychom vás vyhazovali, je to pro vás úspora času, abyste nemuseli dělat
rutinu. Tohle je pro mě asi ten primární směr. Mně zajímá to řešení, ne ta technologie. Kvůli
tomu toho chatbota nemusím nacpat kamkoliv. Chatbot může být třeba doplněk špatného UX
na webu, které se často nedá bohužel změnit. U velké části chatbotů si myslím, že jsou
zbytečné. Pokud máš jednoduchý chatbot – hypoteční kalkulačka, tak si pokládám otázku, proč
si tam ty lidi píšou. Protože máš špatně postavený web. Proč musíš mít průvodce do aplikace
XY? Protože možná aplikace stojí za houby. To je trochu příklad i toho našeho pobočkového
chatbota. Ale není to stoprocentní. Je to jiný kanál, někteří lidé nechtějí číst. Chtějí krátké
informace a v tom jim ten chatbot vyhovuje.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?
Postupovali jsme tak, že jsme si vytáhli historii z chatu na detailu pobočky. Takže nejdřív si
uděláš analýzu interakcí – ať už je to chat, telefonie, nebo maily. Můžeš se obejít i bez toho,
ale v tom případě potřebuješ zanalyzovat celou problematiku. Lepší proto je, když máš data z
historie. Pak je potřeba to rozkreslit, problémy rozpadneš na menší části. Z toho ti pak
vypadnou intenty a pak navazuješ na procesy k objednání na pobočku.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?
Je to hodně o testování. Máme na to napojené Google Analytics a vidíš, jestli uživatelé víc
klikají, nebo píšou, co píšou, kde píšou. Jestli to chápou jako chatbot, nebo jestli to chápou
jako chat s klientským centrem. Myslím si, že velké procento lidí to vůbec nechápe jako
chatbot, jako nějakou automatizaci.
Myslím si, že je důležité nastavit to očekávání.

Objevitelnost chatbota je spíš otázka marketingu. Někdo vymyslí chatbota, ale už se
nedomyslí, jak tam ty lidi dostat. Už jsme měli pár konzultatnů, kteří říkali, hele pojďte do toho,
jděte tímhle směrem, udělejte chatbota. A jak tam dostaneme lidi, hloupě jsem se zeptal. To
je vaše starost. Často musíš udělat něco jako soutěž, abys tam ty lidi nalákal.
Někteří lidé ignorují tlačítka. Takže i když to máš postavené na tlačítkách, tak musíš umět
reagovat i na text. U HR chatbota jsme to vyřešili tak, že jsme zakázali psaní textu. Dokonalé.
Musíš to udělat, co nejjednodušší.
Sprostá slova, hejtování chatbota. Když tomu člověku začneš na vulgarity reagovat, tak on si
to příště už rozmyslí. Ale no tak, nač ta silná slova.
Na Facebooku si tykáme, na naší hlavní stránce si vykáme.
Děláme uživatelské testování toho, co vytváříme. S lidma z ulice projdeme ten proces. Jedna
paní říkala: pro mě to je dobré, já to zvládnu. Je to jednoduchý formulář, ale mně je ta
technologie ukradená, já chci svoje peníze a to, že mi tady píšete smajlíka, to mě uráží. Vždycky
musíš brát, že oni mají pouze nějakou potřebu a jakým způsobem to vyřešit, tak to jim je úplně
jedno.
U HR bota využíváme obrázky, gify a lidem se to líbí. Na webu ne, protože web je trochu
korporát.
Co to znamená, že chatbot stojí na příběhu? Chatbot je divadelní hra. A to už si musí navrhnout
ten byznys, co se tam bude hrát. Ideální je, když byznys přijde s tím, že má nějaký problém a
je potřeba ho řešit. A pak přijdeme my a řekneme: hele na tohle je řešení chatbot, ale může
to být telefonie nebo něco úplně jiného. Takže se ideálně vybere vhodná technologie. My mu
řekneme, co pro něj ta technologie může udělat, pak společně uděláme workshop a na něm
vymyslíme ten příběh. Může se začít s tužkou a papírem. Technolog by neměl mít na starosti
příběh.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
Vytvořit chatbota není vůbec o technologii, je to o tom příběhu. S klukama z Wingbotu se nám
dobře spolupracuje. Oni berou tu technologickou část a trochu nám pomáhají s příběhem. Já
jsem ten, který garantuje tu technologii v bance a byznys je ten, co má stavět ty příběhy.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Ne že by byl problém lidem prodat tu technologii a začít něco dělat. Ale dodávat něco do
produkce už je mnohem těžší, protože každý ti řekne: já chci novou technologii, já chci
chatbota. Ale už pak neřekne, co má umět. No aby vyřešil všechny moje problémy. A najednou
začneš narážet na ty problémy. Co vlastně lidi chtějí, lidé chtějí novou technologii a chtějí
inovovat, protože je to velký trend, ale k čemu jim to je.
Je tam pak ještě jeden pohled, když si uvědomíš, co je banka. A porovnáš nás třeba
s Revolutem. Tak Revolut je mnohem progresivnější, má super technologie, ale my jsme

důvěra. A ty nemůžeš tu důvěru zklamat. Takže ani není žádoucí být první. Jsem startupový
člověk a rád bych byl. Ale vím, že to lidé ani nevezmou. A je to škoda být první. A tu důvěru
člověk prostě ztratit nemůže.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?
Pro nás byla nejdůležitější průchodnost chatbota. Když to uživatel začne, tak to i dokončí. U
toho HR chatbota se nám ukazuje, že ta průchodnost je velmi vysoká. Obecně, když je dobře
postavíš, tak ta průchodnost je hodně vysoká. To je rozdíl oproti formuláři. Ideálně ještě KPI
na NLP, ale jak říkám, tam jsme ještě v začátku.
Splnil chatbot vaše očekávání?
Přijetí od zákazníků bylo někdy dobré, protože odpovídáš okamžitě, někdy dobrý, protože řešíš
jejich problém. Pokud tam řešíš něco, co není jejich problém, nebo uděláš chatbota, který ti
dokáže prodat peníze (půjčku), tam už je to mnohem těžší. Udělat marketingového chatbota
je výzva.
Pozorujete nějaký trend v chatbotovém světě?
Ukazuje se, že ne každý dokáže vytvořit chatbota. Hlavní směr je marketingový – soutěže apod.
A HR náborovej. To jsou takové dva hlavní směry.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Co jsme zjistili z UXového pohledu – že uživatel ignoruje tlačítka, že si někdo si myslí, že je to
člověk i u hloupějšího chatbota. No a z pohledu vývoje jsme si uvědomili, že zlato banky je v
lidech, a ne v procesech. Chatboti jsou fajn, ale lidé jsou nenahraditelní. Znají dokonale
procesy a zároveň umí komunikovat lidsky.
Já si myslím, že ten náš chatbot není dokonalý, má spoustu chyb, ale my jsme už spoustu cest
prošlapali a spousty prototypů zahodili. To, co máme teď, je jakž takž použitelné. Je to
generace 0, možná 1, když přimhouříme oči. Takže je to o tom, nastavit správná očekávání
směrem k uživateli, tak k vedení, pro které ho dodáváš. Takže od začátku říkám, že primárně
to pro nás není krátkodobé šetření investic. Naopak je to investice.

Rozhovor Deloitte
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Pracuji v konzultantské společnosti Deloitte a několik měsíců jsme vytvářeli chatboty pro český
bankovní sektor.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
Vytvářeli jsme chatboty pro pobočky a také jednoho daňového.

Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Ten daňový nám zabral jednotky měsíců. Ale nutno dodat, že to nikdo nedělal na full time.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
Chtěli jsme si vyzkoušet, co to obnáší. Včetně různých technologií, jako je třeba rozpoznávání
jazyka.
Co tvorbě chatbota předcházelo?
Vymysleli jsme si use casy, na kterých jsme si to chtěli vyzkoušet. Idea byla taková, že já si
osahám UX a jak by to mohlo vypadat a kolega mi to pomáhal kódovat.
První nápady byly takové, že vytvoříme chatbota, který ti ihned řekne tvůj zůstatek. Ale pak
jsme narazili na to, že zabezpečení je velice špatné. Mimo jiné i protože konverzace zůstává
v chatu. Pro banky je bezpečnost FB nedostatečná. Ale i kdyby banka chtěla do svojí aplikace
chtěli dát chatbota. Zeptal bych se chci půjčku, co mám dělat. Muselo by to být zabezpečené,
aby některé informace mohl říkat. Muselo by to být pravděpodobně vložené do aplikace, za
přihlašovací bránu. A tam už to nemá smysl, protože jsi v aplikaci.
Jaký jste si dělali průzkum? Co z něho vyšlo?
Udělala jsem si rešerši, abych zjistila, co mě na těch chatbotech štve, nebo ne. Hledala jsem
frustrující věci. Je to sice subjektivní, ale je fajn si na to udělat názor. Zároveň, když jsem si
dělala rešerši a hledala články s tematikou chatbotů, vyšlo mi, že najít správný use case je to
nejtěžší.
Co bylo cílem chatbota?
Chatbot, na kterém jsme pracovali my, byl pro zaměstnance na pobočce. Daňové téma –
někteří to neřeší na denní bázi, takže si nejsou jistí, co mají dělat, když klient za nimi přijde na
pobočku a řekne, že potřebuje něco vyřešit s daněmi. Chatbot je měl navést: jde o tohle a o
tohle, týká se toho takový a takový zákon, jdi do téhle aplikace a udělej tohle. Můžeš to sice
napsat do FAQ na intranet, ale zaměstnanci měli tendenci volat jedinému člověku na pobočce,
který danou odpověď věděl.
Klient tedy chtěl simulovat to, aby to bylo rychlé, nemusí udělat ctrl+f v nějakém dokumentu
a najít tak odpověď. Realita? Zaměstnanci otevřeli chatovací okno, ptali se s ultraspecifickou
otázkou, kterou ani ten jeden odborník na danu věc neuměl vyhodnotit a vložili celý mail do
chatovacího okna. I když jim stokrát řekneš, že takhle to nefunguje, i když jim ukážeš ten strom
toho, jak chatbot funguje, co umí pokrýt (jinak bude dokola opakovat, že tomu nerozumí),
vlastně ho blbě používali. Frustrace tam okamžitě vyletí. Vždyť to je chatovací okno, to má
odpovídat jako člověk. Říkali jsme jim, vždyť to je pořád jenom nějaký algoritmus.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?

Vyzkoušela jsem si několik variant. Pracovala jsem s Chatfuelem, nasimulovala to a zkoušela
na telefonu, jak by to fungovalo.
Do mindmapového toolu jsem si malovala rozhodovací strom. Strom je jedna věc, ale jaký je
pocit je věc druhá. Testovala jsem to nejdřív na sobě, pak jsem to ukázala kolegům. Stejnak ti
tam x lidí napíše sprosťárny.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?
Bankéři chtěli, aby chatbot vykal a byl formální, protože tak se mezi sebou baví i kolegové.
Měla jsem ráda Poncho, protože ten uměl zareagovat i na to, když mu pošleš emoji. Přijde mi,
že pokud jsou uživatelé ve Facebook Messengeru, tak očekávají, že chatbot bude reagovat
lidsky. Pro spoustu uživatelů je normální se vyjadřovat takhle graficky a když to udělá robot,
tak jsou wow. Hodně záleží na firmě, jak komunikuje. Česká spořitelna má George, který tyká.
A byla to pro ně velká věc.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
Zkoušeli jsme všechno možné. Od předpřipravených nástrojů jako je Chatfuel až
k rozpoznávání přirozeného jazyka.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Narazili jsme na jeden problém u daňového poradce: nahodila jsem ten strom. Pochopení
jazyka bylo tak náročné. 80 otázek, které měl umět a které nám klient schválil. Otázky si byly
tak podobné, jazykově tak blízko, že chatbot dělal hodně chyb. Měli jsme NLP. UX bylo tak
špatné a tolik tomu nerozuměl, že bylo pro kolegy frustrující to jenom testovat. Říkali jsme
jim, že potřebujeme, aby ho používali a ukázali mu výrazy. Failoval, my se podiváme do logu a
namapujeme mu, co měl odpovědět, tím ho naučíme. Na začátku tak málo rozuměl, že do něj
napsali dva výrazy a pak říkali, že je k ničemu a že nic neumí. To téma bylo tak složité, že
chatbot potřeboval hodně tréninkových dat. Co jsem slyšela, tak nakonec ho udělali skoro
jenom klikacího. Pochopení jazyka nebylo ani tolika procentní, aby to bylo použitelné.
Všichni po nás chtěli ty klikací, a my jsme říkali, že to je o ničem. Tahle disciplína je obrovsky
obtížná, když jsem viděla, kolik usilí stálo, aby kluci z ČVUT udělali chatbota, který dokáže 15
minut konverzovat o filmech.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?
Nejdůležitější pro nás bylo sledovat to, jestli chatbot rozuměl nebo nerozuměl. Náš systém
nám vygeneroval i údaj o tom, jak moc si byl jistý odpovědí.
Také jsme počítali, o kolik se snížil počet dotazů na zmiňovaného chytrého pána v bance.
Splnil chatbot vaše očekávání?

Chatbot nebyl úplně dobře přijatý, protože neřešil tak moc palčivý problém. Protože jsem
řešila výrobu nejen chatbotů, ale i aplikací, procesy v bankách. Vždycky to ztroskotalo na tom,
buď jsme dostatečně klienty neposlouchali, nebo se vyhodilo strašně moc peněz za něco, co
se ve výsledku nepoužilo. Například jsem jednou implementovala jednu funkci do
internetového bankovnictví. Do této jedné funkce se investovaly jednotky milionů, a po roce
se ukázalo, že to používalo 5 lidí. To byl korporátní klient, který přináší hodně peněz.
Jaká podle vás bude budoucnost chatbotů?
Pokud se chatboti časem stanou mainstreamem (já upřímně ani nevím, jestli se to zlepšuje) a
lidé se to naučí používat, tak to bude stejně, jako s aplikacemi, u kterých má ten interface
naučený. A pak přes většinu aplikací jsou to prvky, které jsou pořád stejné a víš, jak je používat.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Došla jsem k tomu, že tenhle přístup je špatný: hele máme tady partnera, který umí tuhle
technologii, k čemu by se nám to mohlo hodit. Musí se člověk držet, aby to necpal na věci, na
které to nefunguje. Je pak důležité si říct: opravdu se tenhle problém řeší tak často, abychom
na něm pálili čas.

Rozhovor- DHL
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Do DHL jsem nastupoval dva roky zpátky a první věc, která se tam ohledně chatbotů řešila byl
můj nápad vytvořit chatbota, který by byl schopný odpovídat na repetitivní otázky nových
zaměstnanců.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
Je to NLP chatbot. První chatbot, který vzniknul, tak to byla taková pilotní záležitost.
Používáme Microsoft Bot Framework, který v sobě má NLP od Microsoftu, k tomu je znalostní
báze. Ta páruje otázky a odpovědi. Chtěli jsme k tomu ještě přičlenit statické HR procesy, které
když se změní, nemusíme přeučovat celý model. Takže nakonec jsme udělali kombinaci
konverzačního stromu a statických procesů.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
U HR chatbota, což byl pilotní projekt, jsem měl k ruce malý tým, který to dával dohromady. A
vyvinout nám to trvalo 4 měsíce. První draft, který měl v sobě spoustu chyb, trval tři týdny. Byl
to vysloveně Hello World koncept.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
U nás v DHL se hodně točí lidi, primárně na call centru, kde je vysoká fluktuace. HR oddělení
mělo problém, že každý měsíc po náboru nováčci atakovali oddělení e-maily ohledně běžných

repetitivních věcí – benefity, dovolené, procesy typu: kde uvidím svoji výplatnici, kam si zadám
přesčasy. Tak jsem si řekl, let’s do it, uděláme chatbota, který bude na tyto otázky odpovídat,
bude mít základní znalostní bázi.
Co bylo cílem chatbota?
Snížit zatížení HR oddělení, které muselo stále dokola odpovídat na stejné otázky.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?
My jsme původně chtěli chatbota, který bude nádherný: že tam budeme mít karusely, obrázky,
linky. Že to bude prostě hezké, bude to umět reagovat na smajlíky. Což se bohužel nemohlo
stát, minimálně ne v tom Skype for Business, z důvodu limitace kódu jako takového. Tak jsme
přemýšleli, co dál. Takže jsme vyvinuli další verzi, která už je i ve webovém prohlížeči (klasické
pop-up window) a čekáme na oficiální konektory do Microsoft Teams nebo do jiných kanálů,
kde můžeme využívat všechny tyhle věci.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?
Co jsme tam zvolili minimálně z toho UX pohledu a co jsme zjistili ze zpětné vazby od uživatelů,
že je dobré z toho pohledu uživatelského tam mít, jsou takové drobnosti.
Třeba to, že ten chatbot neodpovídá okamžitě, ale má nějakou prodlevu. Že je tam nějaké
zpoždění a jsou tam tři tečky, které signalizují, že chatbot píše, nebo přemýšlí. Takže jsme tam
nadefinovali nějakou třísekundovou prodlevu. To je sice hezké, ale co když ta odpověď bude
opravdu dlouhá? Když to bude větší odstavec? Nebo to bude jedna jednoduchá věta, která
vypadá podobně. Nemělo by to být závislé na tom, jak dlouhá je ta odpověď? Takže
v současnosti chatbot skenuje, jak dlouhá je ta odpověď a spočítá si počet znaků a podle toho
je tam převodní pravidlo, jak moc velké to zpoždění je. Takže když je to celý odstavec, tak to
píše trochu déle, nebo naopak.
Druhá věc, která byla hodně důležitá a dělali ji lidé v jiných firmách, tak se zaměřovali na
vizuální stránku věci (třeba i vykreslování vlastních obrázků). Jak budou reagovat uživatelé,
když napíšou smajlík a jak jim chatbot odpoví gifem nebo smajlíkem). Záleží pak na tom, jak
moc to do toho chatbota chce člověk skládat.
Chvíli jsme si hráli s tématem toho, že chatbot bude mít několik variant připravených odpovědí
dle formálnosti. Když někdo začne rozhovor formálně, tak chatbot bude i formálně reagovat.
Samozřejmě na správu obsahu to bylo peklo. Ale byl to minimálně zajímavý pokus z toho
pohledu, že jsme všichni mohli vyzkoušet, co to znamená a jak si s tím chatbot poradí
z pohledu umělé inteligence při selekci jednotlivých odpovědí. Dělá se to buď strojovým
učením, vstupní konverzace se rozřazuje, clusteruje a hledá vhodné alternativní odpovědi. Ale
nejenom tím, že dělá NLP, ale dělá k tomu i selekci formálnosti. Ve chvíli, když by byl chatbot
komplexnější, správa obsahu bude velmi náročná. Náš HR chatbot je globální a tak ten obsah
narůstá, protože každá země má nějaké zvyklosti a chatbot to musí rozpoznávat, z jakého
regionu uživatel je.

Nejčastější scénář je, že chatbot žije aktuální myšlenkou té konverzace, ale už se nedívá zpětně
do té konverzace. Neukládá si atributy té konverzace v průběhu. To jsme řešili tak, že si tu
konverzaci ukládá jako token a rovnou během konverzace po nějakém intervalu skenujeme tu
konverzaci a hledáme v tom nějaké patterny. Děláme clustering v rámci nějakého strojového
učení. Extrahuje to data, porovnává to s daty okolo. Celé to mělo sloužit k tomu, že máte
scénář, při kterém agent mluví s koncovým uživatelem a zeptá se ho na pět otázek, tak mu má
chatbot nabídnout otázku, na kterou se ten agent ještě nezeptal na základě konverzace. Jde o
takový chytrý našeptávač.
S vulgaritami jsme se setkávali často. Uživatelé to zkouší, co chatbot dokáže. Proběhla k tomu
docela velká diskuze o tom, jestli si dělat srandu z uživatelů a například říct: OK, poslal jsem to
na HR oddělení, budou tě kontaktovat. Nakonec jsme to řešili dvěma způsoby. První byla
taková, že chatbot sám reaguje na klíčová slova, která jsme si vydefinovali, tak reaguje
diplomatickou odpovědí: Dělám, co můžu. Snad se obejdeme bez vulgarit. A za druhé jsme to
propojili s tím, že jsme tam dali několik hlášek ze Star Wars, které byly poměrně trefné. Takže
když někdo chatbotovi napsal: Jdi do prdele, tak chatbot odpověděl hláškou od Mistra Yody:
Na někoho, kdo existuje 500 let, nereaguju tak špatně, mohlo by to být horší. Snažili jsme se
být trochu vtipní, kreativní a zároveň dát jasný signál, že jsou tu nějaké limity. Ale nechtěli
jsme na tom trávit příliš mnoho času.
Řešení toho, kdy uživatel chtěl opustit téma jsme nakonec neřešili. Nejdřív jsme to tam měli
v procesních konverzačních stromech. Z toho stromu musel uživatel vyskočit nějak cíleně.
Takže uživatel musel třeba zadat nulu, aby vyskočil z toho daného stromu. Ale když jsme
neřešili procesy, tak to byla otázka do NLP, párování na intent a už tam nebylo zpětné
procházení.
Když uživatel neodpovídá, tak se ho chatbot zeptá na feedback, případně ukončí nějakým
hodnocením, komentáři a ukončí se konverzace. To samé, když někdo zavře okno a nerozloučí
se, tak mu během pěti minut znova naskočí okno, kde mu chatbot poděkuje a zeptá se ho na
feedback a na hodnocení. Takže máme tam i tuhle push notifikaci k uživateli, ať už v podobě
webchatu, kdy uživatel minimalizuje okno webchatu tak mu vyskočí znova. Na Skype for
Business mu vyskočí nová zpráva.
O nových chatbotech jsou oznámení na webu, na eventech, IT bulletinu interním. Prostě
interní marketing.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
My jsme se to rozhodli postavit na technologii od Microsoftu na BotFrameworku.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Hned u prvního chatbota se objevila spousta problémů, jako třeba, že potřebujeme toho
chatbota mít interního, aby neseděl někde v cloudu, nemůžeme si dovolit mít jenom
platformu, která bude úplně mimo. Kvůli GDPR a jiným legal statementům. Nebo provázání
s interními systémy, SAP, Sharepoint. Takže jsme museli vyvinout pár vlastních věcí.

Adaptace byla vtipná z toho pohledu, že zaměstnanci zkouší testovat všechno možné. Ptají se
ho na všechno možné, včetně nerealistických věcí – jaké bude dneska počasí, odkud jsi a jak
se jmenuješ. Takže jsme si chtěli hodně hrát s alternativním chápáním otázek a pak nevolit
jednu specifickou odpověď, ale volit z nějakého množství odpovědí, aby to nebylo pokaždé
stejné, aby koncový uživatel nevěděl, co dostane za odpověď.
Vedle toho vznikla platforma v DHL, které říkáme Virtual Assistent Platform, která jde ještě
dál. Protože to je vysloveně platforma, která v sobě slučuje několik technologií. Nechceme být
odkázaní jenom k Microsoftu, ale kolegové z jiného oddělení vyvinuli celou platformu, která
je založená na kontejnerizaci, to znamená, že se vytváří jednotlivé instance pro jednotlivé
chatboty a zahrnuje v sobě jak Microsoft, tak třeba i Google a dalších kognitivních služeb. To
znamená, že jsme šli tou cestou, že NLP fajn a Microsoft také fajn, ale na druhou stranu tady
máme třeba Google, který má Dialog Flow, ve kterém jde velmi jednoduše dělat konverzační
stromy, nemusíme na to vytvářet vlastní řešení.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?
Měřili jsme vytíženost HR oddělení, získávali jsme základní feedback od oddělení. Dále jsme
vyhodnocovali log z toho chatbota – množství kroků, které vedly k vyřešení problému. Takže
když se dotyčný musel pětkrát zeptat, jestli byla kombinace otázka-odpověď úspěšná, nebo
ne. Nebo když jsem se na jednu otázku zeptal pěti různými způsoby a žádná nevedla ke
správné odpovědi. Na začátku jsme to dělali ručně, teď se to snažíme automatizovat, ale je to
trochu boj.
Splnil chatbot vaše očekávání?
Ušetří to nějaké množství času, ale je potřeba uvažovat nad tím, že tam musí být dedikovaný
člověk na správu obsahu. Protože spousta lidí si myslí, že se to tam zadá jednorázově jako do
jiného klasického projektu a tím to končí a neuvědomují si, že tím to v podstatě začíná, protože
na začátku je ten chatbot jako malé dítě a ten model se musí nějak učit a musí se stylizovat do
osobnosti, kterou chceme, aby ten chatbot byl.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Jedna z věcí, kterou musíš řešit, je to, jak řídit chatbota k očekáváním managementu, což je
asi největší problém. Management si myslí, že chatbot vyřeší všechny problémy, je to one time
develop solution, které tým vyvine a odevzdá to obecnému IT supportu, které to bude
spravovat a opravovat. Což jsou všechno mýlky.
Jak je to hot topic, tak chce každý chatbota na všechno. Nejčastější problém byl ten řídit ty
opportunity na ty chatboty, protože spousta lidí si řeklo ten fakt, že třeba mám formulář na
webu. Vysvětlit, že chatbot není záchrana na všechno, ale jenom další front-endové řešení,
který způsobuje nějaký vstup-výstup a na pozadí je jakási inteligence, která je ale doposud
jenom to NLP. Není moc chatbotů, kteří by uměli využívat deep learning, nebo reinforced
learning, nebo auto tagging na základě připojení znalostní báze.

Rozhovor - Operátor ICT
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Pracuji ve společnosti Operátor ICT a jednoho chatbota jsme vytvořili pro Lítačku a druhého
pro Prahu 11.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
Vytvořili jsme dva chatboty. Jeden měl za úkol provázet nákupem Lítačky. Součástí toho bylo,
jestli je potřeba ji vyměnit Opencard za Lítačku, když končí platnost podle čísla uvedeného na
zadní straně.
Pak se dodělávaly funkcionality ohledně toho, v jakém stavu výroba Lítačky je. Uživatel zadal
číslo karty nebo číslo objednávky. Následně mu to napsalo, v jakém stavu ta objednávka je,
jestli už je vyrobená atd. Po obdržení čísla se mohl uživatel přihlásit do e-shopu a tu kartu
administrovat. Byla tam možnost si tu kartu nechat doručit poštou nebo si ji vyzvednout
osobně. Bylo tam plno dotazů – Lítačka pro dítě, pro studenty. To byla ta informační část.
Samozřejmě kontakty na to, kde se dá Lítačka vyzvednout, vč. mapy.
Druhá část se měla zaměřit na státní správu, resp. pro městské části Prahy. To jsme pilotovali
na Praze 12, kde jsme se s nimi dohodli. Bylo těžké najít městskou část, která by to chtěla
otestovat. Právě Praha 12 je otevřená novým technologiím. Zkusili jsme se s nimi dohodnout,
domluva byla perfektní. Opět jsme vytvořili chatbota, který byl informační a informoval o
životních situacích – když si chcete udělat novou občanku nebo pas. Opět tam byl vysvětlený
postup, jak se to dá zařídit, kde to je, úřední hodiny. Pilot jsme ukončili tři čtvrtě roku zpátky.
Oba chatboti byli umístění na webu.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Vývoj trval tři měsíce. Zadavatelem byl Magistrát hlavního města Prahy, který to i platil.
Zhotovitel byla firma Datasys. Náklad nebyl vysoký – jeden chatbot stál 250.000 Kč.
Nejnáročnější byl první rok provozu, kdy se musí vynaložit hodně peněz na pořízení. Pak už ty
náklady jsou mizivé. Pak se platí jenom za hosting a to nám vycházelo na dva tisíce korun
měsíčně.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
My jsme Smart Prague, jsme lídr ve smart city a vedme tato různá chytrá řešení a jedním z nich
bylo i nasazení chatbota a vyzkoušet tu technologii v rámci toho call centra a v rámci Prahy a
jakým způsobem by se to mělo odvíjet.
Nápad byl to čistě vyzkoušet, protože to nikdo nezkoušel. Vytvořili jsme v podstatě takový
pilot s tím, aby se zjistilo, jestli je o to vůbec zájem. Udělalo se to v osekané verzi. To bylo
nejjednodušší na přípravu i na provoz.

Co tvorbě chatbota předcházelo?
Předcházela tomu příprava – společně s dodavatelem jsme vytvořili rozhodovací strom a to,
jak ta konverzace bude plynout. Pak už to šlo poměrně rychle. Pak jsme samozřejmě řešili
nějaký design, aby to vypadalo v barvách jednotlivých institucí.
Jaký jste si dělali průzkum? Co z něho vyšlo?
V českém prostředí jsme na žádného podobného chatbota nenarazili, nebo nebyli tolik
pokročilí – odpovědi se dlouho načítaly. S tímhle problémem jsme se potýkali i my. Podobně
fungujícího chatbota měl snad jen Rohlík, který pracoval s číslem objednávky. Jinak byl
jednoduchý. My chtěli něco pokročilejšího, co by ušetřilo prostředky. Přišlo nám, že se to dá
využít pro jednoduché informace.
Co bylo inspirací pro vašeho chatbota?
Inspirovali jsme se chatbotem americké armády, který dělá nábor. Je hodně pokročilý a chytrý.
Co bylo cílem chatbota?
Jak jsem již říkal, první chatbot měl za úkol pomoci lidem s nákupem Lítačky a odpovídat na
dotazy s tím spojené. Takže sekundárním cílem bylo ulevit zákaznické lince, která odpovídala
pořád dokola na stejné otázky. Druhý měl pomoci obyvatelům Prahy 12 s různými životními
situacemi.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?
Chatbot uměl rozpoznávat řeč – psanou češtinu. A to ať už to zadal s háčky a čárkami nebo
bez. Takže nejdřív šlo o to, jak se ten chatbot natrénuje. My jsme měli soubor nejčastějších
otázek, které se promítají jak na jednom, tak na druhém chatbotovi. To jsme zadali do
databáze v různých modifikacích. Uživatelé se ptali dost podobně. Takže on byl schopný
poměrně po dvou třech měsících tréninku, kdy byl ještě neveřejný a moc jsme se s tím
neprezentovali a zkoušeli jsme to interně. Dotrénovával se na překlepy a na další věci, které
nedokázal rozpoznat. To jsme měli ve složce nepochopené výrazy. A fungovalo to bezvadně.
Na začátku byl několika stránkový dokument s nejčastějšími dotazy. Jde ale o to, jak to máte
zaměřené: když máte věc, která je relativně jednoduchá (například nákup jakéhokoliv
produktu). Pak ale může být složitá služba – jako je třeba Lítačka, nebo tenhle government to
je gigantické. Lítačka měla také poměrně jasné věci, ale najednou se z toho stane něco jiného.
Nás limitovala délka toho, na co se můžou zeptat. Měli jsme dvanáct znaků. Což byl i největší
problém v těch ikonkách. Byl tam sloupec s pěti šesti možnostmi, na co se mohou zeptat. Tady
z toho bylo složité se dostat dál. Některé věci se dělaly klikací, na některé bylo možné se zeptat
přímo. Plno lidí se nechtělo proklikávat a ptali se přímo.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?

Bylo to textové, ale měli jsme i tlačítka pro základní navigaci, kam jsme ty uživatele chtěli
dostat. Část lidí se ale rovnou ptala, bez použití tlačítek.
Lítačkový chatbot lidem vykal, přece jen jsme státní instituce. Snažili jsme se to dělat tak, aby
tu informaci lidi dostali přesnou v co nejkratším možném řešení. Protože lidé nechtějí číst.
Snažili jsme se, aby text nebyl moc dlouhý, protože pak ta konverzace uživateli ujede a když
mu naskočí další bublina, tak mu to odjede ještě víc. Každý čte jinak rychle. Takže jsme to
designovali podle velikosti okénka.
Samozřejmě jsme se také setkali s tím, že někteří uživatelé psali nadávky. Ale z celkového
počtu konverzací jsme jich měli třeba deset, nic zásadního. Když se to ale stalo, tak chatbot
řekl, že tomu nerozumí. Po dvou třech podobných zprávách to uživatele přestalo bavit. Na tom
je vidět, že tady to téma je postavené tak, že si uživatelé chtějí zařídit kartu a nemají čas na to
chatbota pérovat.
Občas bylo nutné odvést uživatele z chatbotu pryč, protože přes něj nebylo možné kartičku
objednat.
A také jsme hned na začátku přiznali, že je to chatbot, ať s ním mají trpělivost.
Jak jsme dali o chatbotovi lidem vědět? U Prahy 12 to bylo pevné okno na webu, aby si toho
návštěvníci webu všimli. Po příchodu na web začaly naskakovat bubliny. Což mělo sice za
následek to, že si toho uživatelé všimli, ale používali ho jako fulltext. Takže jsme to pak nechali
jako vyskakovací okno. Fulltextová vyhledávání se omezily, ale zase ty lidi to moc nepoužívali.
U Lítačky ve chvíli, kdy jsme po měsíci viděli, že to začalo fungovat, tak jsme ho propagovali na
webu. Když přišel uživatel na web, tak tam byl v horní části nápis: Využijte našeho chatbota,
nevolejte na call centrum, dále jsme to propagovali na facebookové stránce Lítačky a také
jsme měli nálepky na přepážkách.
Praha 12 to nijak nepropagovala. Měli jsme jenom na webu bannery, dál nás nepustili. Ale
tento typ webů je tak přehlcený, že to lidé nedokázali rozeznat. Lítačka je jednoduchý krásný
web, je tam jenom několik tlačítek.
Chatbot byl také schopný udržet kontext. Stávalo se, že se lidé vraceli v konverzaci zpátky a
klikli na jiné tlačítko. A jak byl chatbot zmatený a nebyl schopný odpovědět. Takže jsme
zabránili tomu, aby se lidi mohli vracet na tlačítka zpátky, takže když jedno stisknul, tak ostatní
zešedivěly a uživatel nemohl zpětně kliknout na jiné.
Na začátku, když byla velká latence mezi otázkou a odpovědí, tak jsme tam přidali tři tečky,
jako, že přemýšlí. Protože na začátku se nám stávalo, že to lidé zavřeli a ke konverzaci se
nevraceli.
Uživatele si to nepamatovalo, to by bylo finančně náročné a nebylo to pro nás důležité. Ale
v rozvoji to bude. Člověk se bude moct spárovat s číslem karty. S tímhle jsme také narazili na
GDPR, člověk s tím musí dát souhlas, že chce tady ten typ komunikace.

Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Největší problém bylo to přetrénování. Uživatel to dvakrát špatně zadal, chatbot to špatně
přiřadil. Je možné, že dojde k nějaké chybě. Další věc byla, že když se začala databáze plnit, tak
se muselo zadávat dva a více slov. Když se člověk zeptal moc jednoduše. Chatbot tušil, o jakou
odpověď jde. Ale měl na výběr z pěti odpovědí. Tak se zpátky doptal, ať se uživatel zeptá víc
detailněji. Ale to už byly věci, které jsme upravovali za provozu, když už to bylo spuštěné, tak
jsme tam dělali takové drobnosti. Praxí a provozem jsme ladili malé nuance a nic složitého se
ani neobjevilo.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?
Lítačka byla úspěšnější než Praha, protože Praha měla obrovský záběr na témata a dá se říct,
že uživatelé to používali jako fulltextové vyhledávání, což nebylo podchycené a dalo se to
očekávat. Úspěšnost konverzací u Lítačky bylo 92 %, což znamená, že lidi dospěli k tomu,
k čemu chtěli. Počet konverzací: 2500 za den, nejvíc se ptali okolo oběda. Následně jsme to
porovnávali s vytížeností call centra. Chtěli jsme vědět, jestli budeme schopní ušetřit člověka.
Je tady vidět obrovský skok. Tady je sloupec kdy ten chatbot nebyl. Začal se nasazovat v září.
Je vidět obrovský pokles. Skoro o polovinu a toto číslo bylo konstantní v průběhu měsíců.
Takže se dá říct, že chatbot Lítačky měl úspěch.
Splnil chatbot vaše očekávání?
Vzhledem k tomu, jak klesly otázky na zákaznické centrum to považuju za velký úspěch.
Zaměstnanci na call centru říkali, že jim odpadlo spousta práce s jednoduchými opakujícími se
odpověďmi.
U chatbota pro Prahu 12 bylo to přijetí horší. Dá se říct, že pilot nevyšel. A to z několika
důvodů: lidé to začali používat jako fulltextové vyhledávání. Ptali se úplně na všechno, co je
napadlo. Protože to nemohli najít na webu. Stránky obecních úřadů jsou velmi složité, nikdo
neví, jak se tam má dostat. Takže se třeba i ptali, kde si můžou koupit ovci, někdo se chatbota
ptal, jestli s ním půjde na pivo. Což člověk, který to měl na starosti a chatbota trénoval, toho
to bavilo a trénoval ho i o víkendech, snažil se přijít se vtipnou odpovědí. Brali to ke vší úctě
k lidem, ale když tam bylo něco takového, tak to programoval trochu virálně a napsal mu tam,
jakou má oblíbenou hospodu. Byla tam i malá návštěvnost – nejvíc to bylo v prosinci, kdy byla
návštěvnost tři sta konverzací za měsíc a pak to šlo dolů. Průměr bylo sto konverzací.
Pozorujete nějaký trend v chatbotovém světě?
Zásadní trend, který pozoruju, je ve zjednodušování. Aby to programátoři nemuseli celé
programovat, takže se dělají řešení, skrz které si to člověk navrhne sám. Takže po drobném
zaškolení si to člověk může udělat sám. Další fukncionality (kdy si to potřebuje sáhnout do
databáze), to už musí někdo naprogramovat. Ale je zajímavé, že to řada chatbotů umí, můžete
si něco objednat, koupit, zařídit. Plno lidí cestuje a v rámci toho cestování si snaží ukrátit čas.
Proto si myslím, že budou chatboti využívaní. Nikdo nechce volat v dopravním prostředku a
obtěžovat tak své okolí. Nebo i lidé, co si chtějí něco zařídit v práci, tak to radši vyřeší
s chatbotem, než aby někomu telefonovali.

Jaká podle vás bude budoucnost chatbotů?
Podle mého názoru bude velmi obtížné vytvořit chatbota pro government.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Zjistili jsme, že jsou lidé zvyklí, že úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu. Tak i chatbota
používali v těchto dnech. Dobrou vlastností chatbotů, která se ukázala, také je, že si lidé
mohou najít informaci 24 hodin denně. Takže se část lidí ptala i v jedenáct večer.
Zasekli jsme se na Praze, protože takhle jednoduchý chatbot není možný. Nelze to takhle
jednoduše používat. Je to nesmírně složitá věc, kterou nejde platit z rozpočtu jedné městské
části, ale musí se to zaplatit hromadně pro celou Prahu a městským částem to potom
poskytnout za nějaký poplatek. Protože ta témata jsou stejná, ale ten balík informací je
obrovský.

Rozhovor - Komerční banka
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Pracuji v Komerční bance jako Social Media Manager. A v Komerční bance jsme vytvořili dva
chatboty.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
První chatbot je určený všem, kdo napíšou na profil Komerční banky – klienti i neklienti. Je tam
velký přesah, ale spíš to jsou klienti, kteří řeší nějaké problémy. Z části to jsou i neklienti, kteří
se ptají, kolik stojí naše služby.
Chatbot slouží pro tři základní věci. Začíná to tím, že se ti představí. Hned v první flow se
uživatel může rozhodnout, jestli se chce bavit s chatbotem, který zvládá základní věci, a nebo,
jestli potřebuje něco komplexnějšího. V tu chvíli se konverzace přepojí na agenta zákaznické
péče. Je to kvůli tomu, že chatbot není zatím tak chytrý, aby zvládal odpovídat sám. Chatbot
pak uživateli popíše, co umí. Hodně kooperuje s aplikacemi. Nabízí ti, jestli chceš jako klient
víc vědět o mobilní bance a o KB klíči, což jsou dvě aplikace naší banky.
Zároveň nějakou upsellovou metodou nabízí produkty naší banky. A to podle toho, jestli je
uživatel podnikatel, nebo zástupce nějaké korporace, nebo fyzická osoba atd.
Dále jsme identifikovali z tisícovky konverzací v rámci naší reaktivní komunikace nejčastější
otázky a následně jsme v chatbotovi vytvořili FAQ, které by mělo pomoci našim zákazníkům
tyto nejčastější problémy řešit.

Chatbota jsme spustili v listopadu. V té době tady hodně rezonovalo Apple Pay, takže Apple
Pay bylo součástí hodně konverzací, proto bylo v rámci FAQ vytvořeno jedno flow pro Apple
Pay.
Další flow bylo, když chtěli zákazníci zvýšit limit na kartě. V té chvíli byl chatbot schopný
odpovědět, jak ten limit zvýšit. Zákazník nemusel čekat na to, až mu odpoví agent, zákazník to
měl hned, v reálném čase. Nebo třeba blokaci karty. Jsi někde venku, ztratíš peněženku, ale
mobil máš vždycky u sebe. Takže tu kartu potřebuješ zablokovat, nevíš, co dělat, a s tím je náš
chatbot také schopný pomoci.
Také jsme v té době spouštěli aplikaci KB klíč, která slouží pro autentizaci, pro přihlášení do
internetového bankovnictví. Zákazníci si s tím vůbec nevěděli rady, nevěděli, jak si to mají
nainstalovat, jak s tím mají pracovat, jak se mají přihlašovat atd. Pro to byla vytvořena jedna
flow, kde zákazníci mohli zhlédnout videonávody, které můžeš dát do chatbota.
Bohužel ty videonávody byly tak veliké, že jsme je museli poslat na YouTube. Často ten
problém z mobilu nevyřešíš a potřebuješ k tomu desktop, kdy koukáš na ten návod. Mapa flow
je hodně rozvrstvená.
Pak máme ještě jednoho velmi jednoduchého, který slouží na registrace do naší studentské
pobočky, kde máme různé události. Prostřednictvím chatbota lidé napíšou jméno, příjmení,
vyberou si událost z nabídky. Celé se to pak odešle na email, kde to třídíme ručně. Nemáme
vytvořené chytré API, ani web, který by si bral tady ty data, abychom je měli v nějaké databázi.
Takže tam to děláme zatím takhle hloupě, ale aspoň nemusíme s lidmi komunikovat napřímo.
Řeší to chatbot a my reálně víme, kolik lidí tam chce přijít.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Pobočkového chatbota jsem vytvářel sám, cca 14 dnů čistého času. Hodně mi v tom pomohl
náš dodavatel – Brand Embassy, kdy mi předávali jejich know-how o tom, jak by to mělo
vypadat. Žádný manuál pro to vytvořený neměli. Všechno jsem si udělal sám. Myslím, že tím,
že mi to nedělala agentura, tak jsem na tom ušetřil hodně peněz, hodně jsem se toho naučil,
zjistil jsem, jaké to má možnosti, jak se to dá do budoucna posouvat dál.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
Snažíme se digitalizovat, snažíme se jít v Komerčce s dobou a chatbot byl jedna z mála inovací,
které jsme mohli na sociálních sítích použít, aniž bychom byli něčím limitovaní.
Co tvorbě chatbota předcházelo?
Proces schvalování byl překvapivě jednoduchý. Na začátku jsem analyzoval situaci, bavil jsem
se s lidmi od nás, co by tam chtěli mít. Bavil jsem se s lidmi v kontaktním centru, co by jim
ulevilo. Což byla prvotní analýza.
Co bylo cílem chatbota?

Chatbot byl vytvořený s jedním cílem: ulehčit agentům, kteří obsluhovali všechny sociální
kanály.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?
Po zmiňované prvotní analýze jsem sháněl obsahu, protože ne všechen obsah, který je
nahraný v chatbotovi, mi byl známý. Pak to bylo jednoduché programování. Pak bylo
dopilování v rámci testování – žádná flow ti nesmí končit mrtvým bodem, kdy nevíš kam dál.
V každé flow musíš mít nějaký reset, přepojení, nebo pokračuješ dál a dál. Takže bylo potřeba,
aby celá mapa chatbota byla propojená. Byl to jeden velký ekosystém, který se napojuje a
propojuje. Nejnutnější bod bylo to přepojení na agenta, kdy už jede klasická komunikace.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?
Konverzace jsou krátké, maximálně tři bubliny, v každé bublině maximálně tři věty. Snažili
jsme se to maximálně rozkrokovat. Krok 1: otevřete si mobilní banku. Krok 2: běž na záložku
karty. Krok 3: klikneš na tu kartu a dáš blokace. A tak dále.
Zároveň jsme museli projít nějakým schvalováním u nás, což nebylo složité, ale jsme součástí
bankovního systému a musíme mít jednotnou terminologii komunikace. Takže jsem s naším
compliance centrem řešil, jestli je to dobře napsané. Založte si u nás účet jsem musel přepsat
na založte si u nás vedení účtu.
Používáme vizuální prvky: obrázky, videa, infografiky. Prostě všechno, co ten chatbot umí.
Další věc, kterou jsme vytvořili, je persistentní menu, kam jsme v první řadě dali FAQ, začít
komunikovat přímo s agentem, nebo zresetovat celou konverzaci.
Karta nejde zablokovat přímo v chatbotovi, ale chatbot ti ukáže, jak to udělat. Ukáže, že to jde
zablokovat buď přes aplikaci, nebo telefonicky na naší nonstop klientské lince. Chatbot si zatím
nesahá do žádných interních systémů. Ta možnost tu je, ale záleží, jak moc otevřené bude naše
bankovnictví a naše API připravené tak, aby se dalo implementovat. A to nejen do chatbota,
ale i do ostatních kanálů, do partnerských služeb, atd.
Dále jsme například v rámci testování zjistili, že když využiješ možnosti carousselových karet,
jsou tam limitace znaků: 50 znaků limitace do copy a 20 do titulku. To všechno jsme zjišťovali
až postupem času.
Také jsme řešili automatické zresetování konverzace. Time reset je nastavený na 36 hodin. Na
začátku jsme si změřili, že před spuštěním chatbota ti agent odpověděl do 15 minut. U
chatbota je to v rámci vteřin. Když agenti z Brand Embassy uzavřeli konverzaci, napsali Ended.
Měli jsme průměrný čas, za jak dlouho byl středně komplexní problém vyřešený. Maximum
bylo, že do 24 hodin bylo vyřešeno. Když třeba uživatel napsal o půlnoci, agent sice odpověděl
v osm ráno, ale v rámci těch 24 hodin ten problém vyřešili. Takže jsme to nastavili tak, že když
uživatel nereaguje chatbotovi po 36 hodin, tak se celá konverzace vynuluje a pak musí
případně začít od začátku. Protože lidé v prostředí chatbota reagují v rámci minut, není důvod
to navyšovat.

Samozřejmě určitá část uživatelů používá vulgarity. Jejich počet měříme, máme pár klíčových
slov na sprostá slova. Snažím se měřit to, když jsou uživatelé naštvaní a s chatbotem neumí,
tak mu píšou a chatbot odpoví, že nerozumí. A v těhlech chvílích ho občas pošle do prdele. Ale
není to tak časté. Chtěli jsme tam zapracovat AI, ale pak jsme si říkali, že když by chatbot
odpověděl už tak naštvanému zákazníkovi, ať mu nenadává a že má problém vyřešit
s agentem, tak by se ten negativní sentiment ještě zesílil a dále pak přenesl na agenta. Což
nechci.
Co se týče objevitelnosti, měli jsme k tomu nějakou komunikaci. Promovali jsme to hlavně na
socialu. Udělali jsme seriál, který začal 4-5 týdnů před spuštěním. Na Facebooku a Twitteru
jsme řekli našim klientům, fanouškům, že se něco takového bude dít. Postupem častu jsme to
odkrývali. Fanoušci nám pod příspěvky radili, co by chatbot měl obsahovat. Tuhle zpětnou
vazbu jsme zapracovali. Řekli jsme jim, ať chatbotovi nepíšou. Když řekne klikejte, tak klikejte.
Když řekne pište, tak pište. Když potřebujete resetovat konverzaci, můžete si to v prvním kroku
předat na agenta, aby si nemysleli, že veškerou reaktivní komunikaci bude řešit chatbot. 14
dnů po spuštění jsme se fanoušků zeptali, co si o tom myslí. Opět jsme pak zapracovali zpětnou
vazbu. Spíš ale převládaly pozitivní ohlasy, kdy byli klienti rádi, že něco takového funguje.
Jedna z připomínek třeba byla, mám operační systém Windows, nemáte odkaz na aplikaci.
Nebo pár připomínek ke stylistice. Ale to byly spíš drobnosti spíše technického rázu.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
Využili jsme nástroj našeho dodavatele Brand Embassy, který umožňuje vytváření
jednoduchých rozhodovacích stromů.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Po nasazení jsme zjistili, že část uživatelů neví, co to je chatbot a jak s ním pracovat. Takže i
když je to zatím klikací chatbot, našli se tací, kteří začali chatbotovi psát, protože část z nich
vůbec nevnímala tlačítka. Přitom je tam jasně napsané, že uživatel má kliknout na tlačítko,
nebo se spojit s agentem. Nikde není napsané, aby uživatelé zkoušeli chatbotovi psát. Přesto
část z uživatelů do chatbota píše. Pro ně jsme vytvořili automatickou odpověď. Chatbot
odpoví, že se omlouvá, a že nerozumí. A že uživatel můžete jít zpět na hlavní stránku, kde si
můžete vybrat z nabídky, nebo uživatele přepojí na operátora.
Chatboti v Messengeru jsou také omezení v tom, že tam nemůžeš dát všechny odpovědi.
Nemůžeš vytvořit 40 tlačítek.
Další omezení vidím v personalizaci. Chtěli bychom uživatele oslovovat podle jejich jména na
Facebooku, tak Facebook neumí skloňovat.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?
V rámci Brand Embassy mají zákazníci k dispozici monitoring chatbota. Ten funguje tak, že
v rámci flow máš unikátní větu. Je možné si pak naměřit, že z každé flow, která zákazníka

zajímá, se započítá do měření. Například to spočítá, kolik uživatelů si zobrazilo pomoc, že
platební kartu je možné si zablokovat určitým způsobem.
Brand Embassy také měří průchodnost. U jedné flow v FAQ, která obsahuje čtyři kroky, je
žádoucí to měřit do toho posledního kroku. Tedy jestli uživatel vyřešil svůj problém, nebo ne.
Po zobrazení poslední nápovědy se chatbot zeptá, jestli to uživateli pomohlo, nebo ne. Takže
se dá změřit průchodnost do toho posledního kroku. Z naší zkušenosti vyplývá, že průchodnost
u klikaček je víc, jak 90 %. 174 tisíc zpráv, 25 tisíc udělal chatbot.
Zároveň je nutné říci, že občas data nejsou vypovídající, protože uživatel třeba zjistí, jak
problém vyřešit v předposledním kroku a pak už neodpoví, jestli mu to stačilo, nebo ne. Takže
potom se to v nástroji změří jako neúspěšné. Takže se může stát, že lidi nedošli do posledního
kroku, ale chatbot jim přesto dokázal pomoct vyřešit problém.
Splnil chatbot vaše očekávání?
Nejde říct o kolik to pomohlo zákaznickému centru, protože ty zprávy chodí různě často. Někdy
jich může přijít 500 denně, někdy 2000 denně, takže nejde říct, že by to ulehčilo. Ale když se
podívám do prostředí zpráv (protože v nástroji Brand Embassy nevidíš detail konverzace
s chatbotem), tak vidím, že každá třetí nebo čtvrtá konverzace je provedená prostřednictvím
chatbota. Takže věřím, že jsme ulehčili tomu kontaktnímu centru tak, aby mohli řešit
komplexnější a složitější věci, aby nemuseli vysvětlovat, jak zablokovat kartu, jakým způsobem
si sjednat KB klíč. Protože když to řešíš po telefonu, tak to trvá 15 minut, když to řešíš s někým
na chatu, tak to trvá 30 minut. Ale chatbot ti to za pomocí chatu a vysvětlujících videí pomůže
vyřešit za pár minut.
Jaká podle vás bude budoucnost chatbotů?
S chatboty máme plány. Rádi bychom, aby si uživatel v rámci chatovacího prostředí mohl
vypočítat hypotéku nebo úvěr úvěr. S námi používaným nástrojem se můžeme napojit
jakékoliv API. Dále bychom rádi pracovali třeba s nahráváním dokumentů. Bylo by hezké,
kdyby když by chtěl uživatel podepsat dokument, mohl by si ho stáhnout v chatbotovi,
podepsat ho digitálně a poslat ho zpátky. A chatbot by to následně zprocesoval.
A nebo by ten chatbot mohl za agenty vyřešit, když potřebují od klienta nějakou identifikaci.
Chatbot by si uměl zákazníkovi říct o osobní údaje – jméno, příjmení, číslo účtu, atd. A
následně by agent, který by už řešil nějakou komplexní věc, by už měl tu identifikaci hotovou
a mohl by rovnou začít odpovídat bez nutnosti zjišťovat, s jakým zákazníkem se baví.
Také máme vytvořený technický backlog toho, co bychom chtěli do toho chatbota dostat, jak
by se mohl zlepšit tak, abychom ho mohli pustit na svět a on by se sám učil, aby pomocí UI,
pomocí relevantních klíčových slov, pomocí frází, pomocí intentů, které ti ty lidi píšou, aby
dokázal sám odpovídat. Nebude to nikdy stoprocentní, jako by to psal člověk, ale věřím, že
tomu dokáže ulevit tak moc, aby tu většinu konverzací řešil on.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?

Když jsem koukal na zpětnou vazbu od lidí, když jsme například komunikovali chatbota
předem, tak lidé psali, že u velké banky, jako je Komerční banka, očekávají osobní přístup a
nechtějí žádného chatbota.

Rozhovor – Kiwi.com
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Pracuji pro český internetový vyhledávač letenek Kiwi.com.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
My jsme začali s chatbotem v Kiwi hnedka zkraje, kdy já jsem se přihlásil na hackaton, co dělalo
Kiwi s kolegou. Udělali jsme chatbota, který fungoval na Facebook Messengeru a v podstatě
sloužil k tomu, že jsi si přes něj mohl vyhledávat spojení.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Postavili jsme to za dva dny, ve tříčlenném týmu tak, abychom měli jsme vytrénované základní
dotazy. S tím jsme ten hackaton vyhráli a na základě tohoto projektu začala naše spolupráce
s Kiwi a chtěli po nás, abychom to postavili pro celý Customer Support.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
Úplně na začátku si to Kiwi jenom chtělo vyzkoušet, proto zorganizovali ten hackaton.
Co bylo inspirací pro vašeho chatbota?
Zajímavé řešení má třeba Uber, který se vydal stejným směrem. Není to přímo chatbot, ale
daleko více se to blíží naší extenzi. Funguje to tak, že je tam AI, která analyzuje příchozí zprávy.
Když pracuješ pro support Uberu, první várka dat, které máš, jsou data o tripu, pak se proklikáš
nějakou strukturou témat a na konci toho můžeš ještě něco dopsat. To tvoří vstup, který
přichází Support týmu.
Oni mají velký tým lidí, který se těmito zprávami zabývá. Těch zákazníků je tolik, že ten tým
nemá čas procházet všechny informace o tom tripu. A oni to dělají tak, že analyzují data o
cestě, berou v potaz, k čemu jsi se tam dokliakal a pak to ještě proženou přes nějakou AI
zprávu, kterou jsi přiložil. Na základě toho vygenerují tři možné odpovědi, které nabídnou
agentovi, který to řeší. On má k dispozici shrnutí, jednu ze tří odpovědí, ze kterých jednu
vybere a pošle to. A toto pomáhá i s distribucí.
Pure Cloud, který používáme, tak toto neumožňuje, ale představoval bych si to tak, že nějaká
zpráva přijde, a budu vědět, že se to týká zavazadel, tak to dostane na starosti někdo, kdo
rozumí zavazadlům. Takže v rámci týmu můžeš budovat menší skupiny lidí, z nichž každý má
nějakou specializaci a bude lepší, když se tím bude zabývat.

Co bylo cílem chatbota?
Když člověk píše na podporu a má nějaký dotaz, který se týká jeho bookingu, tak aby tento
chatbot byl schopný mu poradit, nasměrovat ho tam, kde svůj problém může vyřešit.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?
Na webových stránkách jsme měli chat, který používali naši zákazníci. A celou tuhle databázi
jsme použili na trénování toho chatbota. Například jsme hledali v databázi intent přidání
zavazadla, udělali jsme skript, který nám vytáhl všechny data z databáze, které se týkaly
zavazadla. Nejdřív jsme vytáhli ty dané konverzace, protože agent v databázi otagoval, jakého
tématu se ta daná konverzace týkala.
Pak jsme hledali tu správnou konverzaci na základě klíčových slov. To je ten intent – informace,
se kterou ten chatbot pracuje. Těmito intenty jsme krmili AI, my jsme použili Api.ai. Ale to
Api.ai jsme nedokázali vytrénovat tak, aby tyto problémy dokázalo řešit. Měli jsme dva
přístupy. První byl rozhodovací strom, uživatel přijde, má nabídku pěti možností, z nichž si
jednu vybere. Problém byl v tom, že si nevybírali a začali tam psát a to pozadí, jak nebylo
natrénované.
Obecně bych si troufl říct, že pro uživatele (zatím) není chatbot přirozená věc. Přirozené je pro
ně psát. A jak psali a my neměli vytrénovaný backend, tak nikdo neodpovídal. Takže jsme
vytrénovali backend, rozhodovací strom jsme převedli do struktury intentů. Zkusili jsme to
znova a narazili jsme na spoustu problémů. Jeden z problémů byl ten, že jak jsem říkal, použili
jsme na trénování data, která byla z databáze chatu, který jsme měli na webu. Tam už se to
úvodní flow liší, protože na chatu na začátku proběhne nějaká verifikace. Zeptá se tě to na
tvoje jméno, booking id, email, jaký máte problém. Odpověď na otázku jaký máte problém
nám velmi často postačila k tomu, abychom ji mohli vzít a začít s ní trénovat to AI. Na
Facebooku žádné takovéto flow nebylo. Uživateli přijde první otázka a uživatel začne
nestrukturovaně hrnout odpověď. Bez možnosti se něčeho chytit. Měli jsme data, která ale
byla z jiného nástroje, než na jakém jsme nasazovali toho chatbota. Další test tím pádem
dopadl také hůř, než jsme čekali. Začali jsme řešit, jak dostat chatbota na stránku, kterou naši
zákazníci běžně používají – chat na kiwi.com. Tam to byl spíš technický problém, protože my
máme službu, která to za nás řeší, to není náš vlastní software, ale používáme Pure Cloud. Na
jedné straně máš okénko, do kterého píšeš a na druhé straně administraci, do které dotazy
padají. Tam jsou agenti, mezi které se ty zprávy distribuují a prostě se to řeší, můžeš tam mít
chat, e-mail, telefon, všechno to můžeš groupovat podle lidí. Tahle věc měla jedno velké
omezení a to, že to nemělo žádné API. Tím pádem bylo obtížné udělat features, které byly na
tom Messengeru. Člověk se na něco zeptá a ty mu zobrazíš tři tlačítka. Přidat velké zavazadlo,
malé zavazadlo, nebo atypické zavazadlo. Nebo se ptá na lety a ty mu zobrazíš karty s lety. My
jsme nebyli schopní vytvořit rozhraní tak, aby splnilo to, co my jsme od toho očekávali. A za
další se konverzace chatbot-člověk moc neosvědčila. Jak jsem již říkal, lidé po několika
dotazech chatbota zadusili.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?

U UX jsme důvěřovali Facebooku a jejich guidelines. Zrovna tato část mi přijde jednoduchá a
v těhlech jednoduchých oblastech bych věřil firmám jako je Facebook nebo Google.
Separátní forma designu je komunikace – jaký použiješ jazyk, jak dlouhé použiješ věty, kolik je
otázek
Z hlediska UX je důležité to, že jsou uživatelé zvyklí komunikovat nějakým způsobem. Že třeba
pošlou čtyři dlouhé zprávy. Teď ten chatbot neví, jak dlouho má čekat, jestli už ten člověk
napsal všechno, nebo ještě něco doplní. Když komunikuješ s člověkem, to jsi schopný
pochopit. Že třeba chvíli přemýšlí, ještě to nezformuloval.
Druhá věc, moc dlouhé zprávy. To je spíš technická limitace.
Třetí – use case. Musíš brát v potaz náladu daného uživatele a problém, který řeší. Nemůžeš
zobrazit chatbota všem
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
Používali jsme Facebook Messenger, používali jsme GraphQL na backendu, protože umožňuje
používat víc API, jako třeba IATA, která má kódy letišť, nebo informace o letištích, na základě
kterých jsme pak vyhledávali v Kiwi to dané letiště a vraceli jsme tu odpověď a GraphQL
poslalo odpověď zpátky na klienta do Messengeru.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Samozřejmě se ukázalo, že dotazy, které tam padají, jsou hodně nestrukturované, což byl první
problém. Zeptají se na pět dotazů naráz, chatbot začne hrabat, analyzovat jednotlivé dotazy a
hledat na ně odpovědi. To byl docela častý případ, že lidi, kteří nám zkoušeli volat a psát emaily atd, tak použili Facebook jako poslední instanci, kam psali. To se projevovalo hlavně tak,
že byli hrozně naštvaní a často vzali ten e-mail, který poslali dřív, zkopírovali ho a poslali ho do
Messengeru. Což chatbota zablokovalo, protože měl 512 znaků, které dokázal rozparsovat.
Největší problém je ale v tom, že máme hodně zákazníků a většina z nich dokáže ten daný
problém sama vyřešit. Ale lidi, kteří se ozývají, se často ozývají proto, protože jsou v nějaké
krizové situaci anebo proto, protože nenašli žádný jiný způsob, jak si s tím problémem poradit.
Například: chci přidat zavazadlo, mám koupenou letenku s Kiwi. Ale nechci to zavazadlo přidat
na celý let, ale jenom na jeden ze tří legů. Naše rozhraní ale tohle neumí, to musí někdo přidat
manuálně v administraci, pošle se link na platbu, zprocesuje se to a máš to. Ale nemáme pro
to interface, ve kterém bys to mohl vyřešit. A to je důvod, proč ti lidé píšou. A chatbot jim s tím
nemůže nijak pomoct.
Další veliká skupina lidí pošle nějaký dotaz, který se tváří jako poměrně jednoduchý, ale někde
je ukrytá nějaká jedna informace, která mění všechno. Klíčová informace, ale je skrytá ve
zprávě, která jinak vypadá velmi triviálně. A chatbot, jak je vytrénovaný, zanalyzuje zprávu, a
odpoví triviálně. Například u tohoto problému se zavazadlem jen na jeden lag by odpověděl:
otevřete si sekci Manage my booking, otevřete si sekci zavazadla a tam si ho přidáte, ale to,

že už je to jenom na jeden leg, to už je pro něj příliš velký detail. Zákazník bude naštvaný,
protože v téhle sekci už byl a zjistil, že mu to nepomůže.
Když to shrnu, tak první důvod, proč to nepoužívat na messengeru je ten, že lidi, kteří píšou
na Messengeru už jsou často naštvaní, jsou někde na letišti, snaží se něco rychle
vykomunikovat a nechceš tyhle lidi vystavovat komunikaci s chatbotem, protože riskuješ, že
budou ještě naštvanější. Druhá věc je ta, že uživatelé posílají dotazy, které jsou velmi špatně
strukturované, pošlou několik zpráv najednou, nebo pošlou příliš dlouhou zprávu a
v neposlední řadě je obtížné chatbota vytrénovat tak, aby nepřehlédl malé, ale podstatné
detaily.
Tyhle tři věci pro nás představují neřešitelný problém. Na tohle jsme přišli poté, co jsme
chatbota releasnuli a otestovali.
My, když jsme testovali prvního chatbota (na Messengeru), tak jsme to testovali na lidech
z firmy. Ti ho při failnutí buďto poslali doprdele nebo se snažili reformulovat dotaz tak, jak by
ho člověk v běžné řeči nepoužil. Velmi formálně, velmi stručně. To je také nepřirozené.
Řešíš to dilema, že když to dáš zákazníkovi, je tady podpora Kiwi nebo je tady chatbot. Když
řekneš, že je to chatbot, tak na jednu stranu část z nich, kteří jsou už s tím obeznámení, nebo
o tom někde slyšeli, tak si možná uvědomí, že by měli komunikovat tímto stylem. Ale veliká
část lidí, které nezajímá, že je to chatbot, ty okamžitě naštveš, protože oni si řeknou: Já jsem
si koupil letenky, mám slíbený nějaký support a teď jsem tady ztracený na letišti, za hodinu
odlétá letadlo, jsem v prdeli a snažím se domluvit s nějakým chatbotem. To je věc, kterou
nechceš riskovat.
To je možná rozdíl: když budu dělat chatbota, který bude prodávat kávu, vezmi to čert, možná
bude někdo naštvaný, ale ztráty nebudou velké. U nás, když je někdo ztracený na letišti a musíš
ho dostat na druhý konec světa, tak jde většinou o docela hodně peněz, tak chceš, aby všechno
běželo co možná nejhladší cestou. Aby lidi nebyli zmatení, aby nebyly ztracení a hlavně, aby
nebyli naštvaní. Protože získat zákazníka je docela drahé a když ho pak odradíš tímhle stylem,
tak to nechceš.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?
KPI pro nás bylo množství odbavených tasků. Každá zpráva, kterou odeslal chatbot a ne člověk,
byla braná jako přínos. Ve výsledku to skončilo u toho, že jsme viděli: tady ty zprávy odeslal
člověk, protože je napsal. Tyhlety zprávy odeslal člověk, protože je měl uložené a našel je
během několika vteřin. A tyhlety zprávy napověděl chatbot a člověk je jenom odklikl. A to jsme
vyhodnocovali. Dostali jsme se ke 40 % (statické zprávy + chatbot).
Nakonec se ukázalo, že chatbot nebyl tolik potřeba, protože stačilo vytvořit nástroj, který
umožní rychle odpovídat a vyhledávat. Nakonec to číslo bylo vyšší, než jsem čekal. Měli jsme
ještě další plány, co s tím udělat. Daleko víc to napojit na backoffice systém, který by ty
informace tahal a oni by nemuseli otevírat nové okno a hledat v něm atd. My jsme skončili u
toho, že měli overview se základními informacemi o pasažérech, o cenách atd. Ono to pak
přetvořilo do věty, kterou mohli kliknutím odeslat.

Když CSko odeslalo za den 50 tisíc zpráv, 20 tisíc odešlo z extenze. Lidé nemuseli nic psát,
jenom vybírali, co se jim tam nabízelo.
Splnil chatbot vaše očekávání?
Ten projekt jsme nakonec posunuli trochu jinam. Jednak jsme neměli API, takže jsme byli
limitovaní tímhle. A nechtěli jsme chatbota, aby přímo mluvil s našimi zákazníky. Skončilo to
tak, že jsme vytvořili extenzi pro Google Chrome, která ve chvíli, kdy si otevřeli administraci,
tak ona do stránky přidala nový sektor. A v tomto sektoru byl chatbot. Poslouchal komunikaci
a nabízel odpovědi. Neposílal ji přímo lidem, ale tomu agentovi. Agent mohl udělat to, že na
tu odpověď kliknul a ona se pak odeslala uživateli. Takže tam byla supervize a mohlo mu to
šetřit čas. Vtip byl v tom, že jsme to pak napojili na naše další systémy a umělo to hledat nějaké
informace. Například o pasažérech a jejich bookingu. Když se zeptal, jaká je cena za zavazadlo,
tak ten chatbot se doptal a do administrace napsal údaj o ceně a už to bylo ve formě nějaké
věty, kterou ten agent mohl odeslat. To byla jedna část této extenze.
Když jsme se pak bavili s lidmi, kteří to používali v našem Support Teamu, tak jsme došli
k tomu, že velká část konverzací obsahuje stále stejné věty a stejná témata. Na začátku je musí
pozdravit, pak požádat o ověření totožnosti, říct, že jim to nějakou chvíli potrvá, po chvíli se
musí zeptat, jestli jsou ještě na příjmu, rozloučení, odkázání na my booking. To všechno jsou
věci, které se často opakují. Přišli jsme na to, že můžeš mít chatbota, který ti ty informace
hledá a pak můžeš mít další nástroj, který ti umožňuje jenom velmi rychle odesílat tyto
opakující se zprávy.
A proto jsme jim tam přidali další sekci, kterou jsme nazvali statické zprávy. Mohl jsi si to začít
editovat, uložit spoustu těhletěch opakujících se vět a třeba si je ještě nějak označkovat. Tohle
se týká zavazadel, tohle se týká pojištění, tohle se týká změny letu. Dále jsi si mohl vytvořit
klávesovou zkratku, aniž by musel dlouhou opakující se větu celou psát.
No tak až sem jsme se dostali od prvního Facebook chatbotu, přes pokus o chatbota přes Pure
Cloud, až k tomu, že jsme vytvořili nástroj, který lidem odpovídal a umožňoval jim velmi rychle
odesílat opakující se zprávy. V tuhle chvíli je ten chat vypnutý, protože máme tolik zákazníků
a tak málo agentů na supportu, že by pro nás byl ten chat tak drahý, proto řešíme jenom
telefony a e-maily, než jsme to vypnuli tak asi 40 % všech odchozích zpráv, co odcházely od
Kiwi, tak odcházely přes tento systém. Buď to byla nápověda chatbota, nebo ty statické
message. A přesto to nebylo dost. Byla tam také možnost sdílet zprávy, takže když přišel někdo
nový, nezačínal úplně od nuly.
Tím, jak zátěž na CS tým roste, tak trvali na tom, ať pro ně nějaký systém vytvoříme. Pořád
chtěli chatbota, my jsme si stáli za tím, že chatbot pro nás není optimální řešení. Skončilo to
tím, že děláme projekt Smart FAQ. V podstatě je to Help. Na začátku se tě to zeptá, jestli už
máš u nás booking. Když ano, tak tě to vyzve, aby ses přihlásil, a my máme velkou databázi
témat s nápovědou. A teď se uživateli snažíme zobrazit informace o tom letu a tady je spousta
těch článků. Takže například, když si chce přidat zavazadlo, tak mu ta nápověda neřekne jdi do
Manage my booking, ale napíše to údaj o ceně a zobrazí se tlačítko, přes které je možné si ho
přidat. Pokud bude zákazník chtít něco jako třeba přidání zavazadla jenom do jedné části tripu,
tak tam nebude kontaktní číslo, ale bude tam rovnou formulář s předvyplněnými informacemi,

které víme a pro každé téma tam budou vybrané informace, které ten agent potřebuje, aby
ho mohl začít řešit, uživatel tam tohle info musí napsat, pak to odešle, u nás se založí ticket,
jemu přijde e-mail a agent, který to dostane do ruky, tak má veškeré informace pro to, aby
mohl začít pracovat.
A tohle je naše stávající fáze našeho projektu pro Customer Service oddělení. A dál to budeme
směřovat k takovéto customizované nápovědě. A nebude to konverzační prostředí.
Pozorujete nějaký trend v chatbotovém světě?
Když jsem pátral po různých příkladech toho, co funguje a co ne, tak mám právě dojem, že teď
se to dostalo do té fáze poklesu, úpadku. Například Facebook měl chatbota, který fungoval
jenom v San Franciscu a okolí. Byl to takový asistent, který měl řešit služby a nakonec to zavřeli,
protože to pro ně bylo velice ztrátové. Byla za tím spousta lidí a jejich práce a nepřineslo to
žádný velký přínos.
Dále jsem byl účastníkem několika konferencí. A za posledního půl roku tam byl velký posun
v náladě. Loni v létě v Berlíně byli z chatbotů všichni na větvi, všichni mluvili o tom, jak skvělé
řešení přináší atd. A teď tam všichni měli tu křivku toho hypeu, se kterou to padá kamsi dolů.
A pak se to postupně začíná škrábat. Byly tam příklady firem jako North Face, Deutschebahn,
Deutschebank, Lufthansa. Všichni byli schopní vytvořit jen ten rozhodovací strom, který
nedává člověku téměř žádnou volnost, na co se může nebo nemůže ptát. Zdálo se to na
začátku jako vše řešící technologie, ale stačí se zeptat, kdy naposledy ti někdo doporučil
skvělého chatbota. Myšlenka v teorii super, ale ta praxe kulhá. Pro běžného uživatele z ulice
je to velmi nesrozumitelné.
Jaká podle vás bude budoucnost chatbotů?
Myslím si, že to půjde oběma směry. Že lidé se naučí s chatboty komunikovat a zvyknou si na
to, že chatbot je přirozenou součástí světa okolo. A zároveň se chatbot lépe naučí pracovat
s kontextem a celkově se to pro uživatele zpříjemní.
Myslím si také, že vznikne jedno univerzální AI, které bude všemu rozumět (pravděpodobně
ho postaví Google nebo Facebook). Protože běžný uživatel, nebo byznys, který se rozhodne
chatbota využít. Například malá restaurace, která chce přes chatbota řešit jen objednávky, tak
musí používat rozhodovací strom a kdyby to chtěla sama vytrénovat, tak skončí na tom, že
nebude mít data.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Časové a finanční investice nelitujeme, protože můžeš zjistit, že řešení může být daleko
jednodušší. Že když lidi potřebují nápovědu a budou mít všechny informace pohromadě, aby
se na základě toho dokázali rozhodnout. A když zároveň zjednodušíš práci lidem na CSku.
Pokud tohle vyřešíš (že ti zákazník dá potřebné informace hned a ne po třetím mailu), tak
rázem můžeš fungovat o dost efektivněji. Což je hlavní důvod, proč to děláme.

Rozhovor – Mind Flow lab

Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Měli jsme do konce minulého roku startup, ve kterém jsem měl na starosti testování
marketingových experimentů a jedna z věcí, kterou jsem se zabýval byli chatboti.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
Mimo jiné jsem vytvořil chatbota pro Mind Flow lab – výrobce výživových doplňků.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Ten vývoj nebyl nijak ohraničený, takže těžko odpovídat na „jak dlouho to trvalo“. Posouvali
jsme to každý týden o kousek. Ale pokud to vezmu po nějakých zpětně domyšlených
milestonech, tak řekněme, že nám týden trvalo se v tom zorientovat a vytvořit první veřejnou
verzi.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
Protože jsme potřebovali marketingově prodat produkt (zdravější energetický nápoj) a
zároveň a jsme chtěli tvořit dlouhodobější obsah, abychom udrželi zákazníky v nadšení pro
věc.
Co tvorbě chatbota předcházelo?
Zákazníkům jsme nejdřív posílali informace formou newsletteru přes službu Mailchimp. Byly
to takové tipy po nákupu, ale zároveň jsme je rozesílali i před tím, než člověk samotný produkt
dostal. Takže jsme vytvořili očekávání. Psali jsme: „Hele, funguje to takhle, dělej s tím tohle a
užívej to takhle.“ Marketingově to nebylo úplně jednoduché: Byla tam spousta vysvětlování,
přesvědčit lidi o tom, že i když to vypadá jako léky, tak je to to nejlepší, co si můžeš koupit. A
to byla první věc, se kterou jsme začli. Tipy jsme místo přes Mailchimp jsme začali používat
Facebook Messenger.
Jaký jste si dělali průzkum? Co z něho vyšlo?
Došli jsme k tomu, že existují dvě cesty – vytvořit chatbota na míru za stovky tisíc korun, nebo
použít již vytvořené nástroje. My jsme se vydali tou druhou cestou a pracovali jsme
s nástrojem Minichat, který nám přišel nejrozvinutější.
Co bylo cílem chatbota?
Nakonec jsme tím chatbotem plně nahradili mailing, který byl drahý. A navíc nefungoval.
Sekvence se posílaly automaticky každé ráno těm, co se zapsali.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?
Začli jsme FAQs, kdy v hlavním menu byly čtyři nejčastější otázky a po rozkliknutí tam byla
odpověď. Pak bylo myslím 5 tipů, což byl koncept, který jsme překlopili z e-mailu do bota a

těch tipů postupně přibývalo až na cca 80. Pak teprve byly složitější flows jako ty facebookové
komentáře nebo další pokusy se Zapierem a nějakými API.
Postupem času jsme chatbota rozšířili o spoustu funkcí. Tím, jak se jednotlivé nástroje
přetahovaly o uživatele, tak vyvíjeli další a další podnástroje. Takže ve výsledku těch tipů bylo
kolem osmdesáti, posílali jsme je zákazníkům každé ráno. A i u toho osmdesátého byl open
rate 96 %. K tomu jsme dělali spoustu maličkostí.
Dále jsme to používali například na soutěže, protože šlo propojit facebookový příspěvek
s chatbotem a dalo se nastavit, na co bude bot reagovat, podle určitých podmínek pošle
určitou zprávu. Takže když jsme například chtěli zjistit, kolik uživatelů našeho produktu studuje
a pracuje (protože to byly hlavní dvě persony, se kterými jsme pracovali), tak jsme se jich na
to zeptali a podle toho, co napsali, tak jsme jim adekvátně odpověděli.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?
Tykali jsme jim, ale psali jsme slušně. Měli jsme čtyři persony, ale více méně jeden trychtýř.
Dělali jsme to transparentně – povídáš si s chatbotem, dokud neklikneš, že chceš člověka.
Konverzace jsme měli velmi rozsekané a hodně krátké – každá zpráva měla tři bubliny a
v každé bublině byly dvě tři věty. Což bylo hodně náročné u těch tipů, bylo to málo místa.
Postupovali jsme čistě prakticky – jako uživatel nechci, aby mi to přišlo všechno najednou,
nechci scrollovat nazpátek. Dávali jsme si pozor na to, aby tam byli postupné bubliny.
S objevitelností chatbota jsme pracovali tak, že jsme na webu livechat. To ale začalo
zpomalovat celý web, takže další cesta byla přes exitový pop-up, který se zobrazil při odchodu.
Zkoušeli jsme dávat tištěný kód (facebookový „QR kód“), což nemělo efekt. Nechtěli jsme to
tvrdě marketovat (třeba přes slevu), ale chtěli jsme nabízet obsah zdarma (tipy), pomalu
získávat zákazníky, vysvětlovat jim, co to je a pak jsme to umisťovali všude, kde to šlo – přes
Facebook se automaticky stali odběrateli, na webu, v sekci FAQ, přes mail jsme se je tam snažili
dostat.
Měli jsme to rozdělené na support a na marketing. Support byl automatický i lidský. Byla
možnost začít konverzovat s člověkem.
Když nám uživatelé něco odpověděli, snažili jsme se na ně reagovat a nějak je využívat znova,
ale opět velmi jednodušše. Když jsme se na něco ptali v jednom tipu, tak jsme si to uložili a
využili jsme to znova za 14 dnů. Snažili jsme se o to, aby z každého marketingového výstřelu
jsme něco získali. Aby to nebylo jen tak. Ať už nějakou segmentaci, ať už to, jestli jsou
spokojení, hodnocení. To šlo i v tom Messengeru – běžné hvězdičkové hodnocení. Když nám
dali jednu hvězdičku, tak jsme je odkázali na stránku s vrácením peněz, naopak, když dal pět
hvězdiček, tak jsme ho poprosili, ať nám napíše hodnocení na Facebooku.
Vždycky, když jsme se na něco ptali, tak jsme se snažili tu odpověď někam zaznamenat a
následně využít. Když jsme se ptali uživatelů na to, jakou čtou knížku, tak jsme si pak její název

uložili a zároveň jsme si uložili, že čtou Díky tomu šlo třeba udělat custom audience z uživatelů,
kteří napsali pět hvězdiček, zobrazit jim reklamu s třemi baleními za lepší cenu.
Manuálně jsem procházel konverzace, abych tam vysledoval nějaké patterny, že se tam třeba
uživatelé v nějakém kroku ztrácí. Ale překvapivě se to nedělo často.
Když se chtěl někdo odhlásit, stačilo napsat slovo stop. Tak jsme k tomu také přistupovali. Když
ti přijde mail, tak ho smažeš, hodíš do složky nevyžádaná pošta, ale zůstáváš v tom mailingu.
Tady jsme věděli, že když se ten člověk smaže, tak jsme v hajzlu a už mu nebudeme moct nikdy
nic poslat.
Zároveň je tam pravidlo, že 24 hodin od poslední interakce nesmíš uživatele oslovit první. To
jsme také více méně respektovali. Tím, že ten uživatel musí začít konverzaci, tak se hodně snaží
motivovat lidi, aby to byla jejich zodpovědnost a ty rozhoduješ o tom, s kým budeš chatovat.
Odvádění uživatele pryč z Messengeru? Jak kdy, podle toho, jak to dávalo smysl. Když to bylo
upozornění na nový článek na blogu, tak jsme ho přesměrovali na blog. Ale jinak to bylo tak,
že si to přečteš. Nechtěli jsme to uzavírat v našem obsahu, ale občas jsme napsali: hele, tady
je dobrej článek, tady je výcuc a jestli chceš víc, tak klikni. Což nám přišlo v pohodě, protože
nám ten člověk neutekl. Ano v tu chvíli nám utekl jiný engagement, ale to nebyl cíl.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
Například jsme využili Zapier, což je nástroj, který spojuje API a umožňuje to napojovat různé
věci. Takže to nějaké informace importuje do Google Sheets, kde se následně provede operace
a vrátí to zpátky výsledek. Takže jsme si k zákazníkovi uložili číslo objednávky, které se
importovalo do Google Sheets, kde to bylo na jednom řádku. Číslo jsme posílali Zásilkovně. A
jakmile Zásilkovna vyexpedovala balík, vytvořilo se i číslo balíku. Jakmile začalo existovat číslo
balíku, což znamenalo, že si balík převzali. Takže pak se zákazník mohl zeptat na stav
objednávky. Chatbot to ověřil, zákazníkovi jsme poslali číslo s objednávkou a odkazem na
sledování objednávky. Takže jsme postupně přidávali takovéto maličkosti. Snažili jsme se
z podnástrojů tahat lidi dovnitř. Brali jsme to jako takové CRM, snažili jsme se je segmentovat,
tagovat si je a zjistit například, jestli jsou vůbec zákazníci a chovat se k nim podle toho.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Potíže byly jednak s Facebookem, který externím nástrojům pouští jen velmi málo osobních
údajů. A jednak s tím, že je to prostě externí nástroj závislý na Facebooku. A když se Facebook
rozmyslí, že něco vypne, tak to prostě vypne.
Jinak samozřejmě omezení toho konkrétního nástroje. Byl to velmi agilní ale malinkatý tool
jako všechny ostatní. Ten trh byl novej, nestačil se vyvinout žádnej obří salesforce nebo tak
něco. Vyvíjeli to malé týmy a ty logicky nebyly schopni postupovat moc rychle. Takže fičury
moc nepřibývaly, bugů pár bylo a občas něco nefungovalo no.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?

KPI pro nás bylo stejné jako u newsletteru – sledovali jsme open rate, sledovali jsme nárůst
odběratelů. Nikdy jsme na to nedělali placený marketing, šlo to všechno organicky a nasbírali
jsme nižší tisíce lidí v řádu měsíců. Nic extra, ale zároveň to šlo hezky nahoru.
Nejhodnotnější metrika pro nás byl open rate, který se blížil ke stu procent. Takže oproti
mailům, u kterých jsme věděli, že je děláme špatně, to byl super výsledek. A přesto, že tady
jsme si to také naklikali sami a také jsme si nebyli jistí, jestli to děláme správně, tak to 99 % lidí
otevřelo.
Splnil chatbot vaše očekávání?
U té části s FAQ nás překvapilo, že si to uživatelé opravdu proklikávali. Proklikali jsi jednu
otázku po druhé, proklikli si jich i pět. Přitom návštěvnost FAQ na webu byla mizivá. Úbytek
byl hodně malý (v jednotkách procent) a překvapivě málo lidí to zneužívalo.
Dost často jsme na to měli reakce, že je to úplně super. Což nás překvapilo, protože když
posíláš lidem 80 dní v kuse obsah zadarmo, tak mám pocit, že už si toho vážili a bylo to pro ně
přínosné. Takže na to jsme měli dobrou odezvu
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Strašně moc, ale už jsem to dost vypustil, když se tomu nevěnuju. Skvěle na tom bylo vidět
jejich chování, na co klikají, kde tráví čas a co je baví. Podle toho jsme dělali další obsah nebo
naopak opouštěli nezajímavá témata.

Rozhovor – Michal Horáček
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Pracovala jsem v marketingovém oddělení prezidentského kandidáta Michala Horáčka.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
Pro tohoto kandidáta jsme vytvořili chatbota pro prezidentskou kampaň v roce 2018.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Nastavení nám trvalo v řádu desítek minut nebo pár hodin.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
Využít jsme ho chtěli proto, že nám hodně lidí psalo, viděli jsme v tom příležitost, jak navázat
osobnější linku v komunikaci. Taková online kontaktní kampaň.
Co bylo cílem chatbota?

Našeho chatbota jsme používali v 99 % jen k vysílání – předávání informací k lidem. V podstatě
jsme vytvořili takový facebookový newsletter. Našim fanouškům jsme psali vždy, když jsme je
potřebovali zapojit do něčeho aktuálního. Nebo když jsme někde fyzicky byli. Také jsme jim
třeba dva dny před volbami napsali, že teď je ta doba, kdy každý sdílí svůj postoj na Facebooku
a veřejně říká, koho bude volit. Takže jsme je vyzývali, ať se zapojí do debat, ať argumentují a
nejsou zticha.
Chatbot nám také pomohl aktivizovat naše fanoušky v době debat streamovaných online. Tím,
že to pro média nebylo prime téma, tak spousta mediálních domů jelo online debaty často
přímo přes Facebook.
Takže jsme vždycky napsali našim podporovatelům, že Horáček je někde v debatě: „Hele
budeme rádi, když nás podpoříte, olajkujete, nebo Michala podpoříte jinak během té debaty.“
Často u debat bylo i hlasování. Například když byla debata na právnické fakultě, kterou
organizoval Prezident21 a ve které Michal úplně nezazářil. Díky aktivaci fanoušků přes chatbot
jsme ale to hlasování vyhráli.
Když z těch 6000 lidí 500 nebo 1000 přijde na hlasování a když se koukáš na livestream na
Facebooku, ty vidíš, jak to lidi hodnotí během vysílání. Když mluvil kdokoliv jiný než Michal,
tak tam byly nasraný a plačící smajlíci. Když mluvil Michal, tak tam lítala srdíčka. Dá se říct, že
jsme manipulovali dojmem z videí, ale bylo to super, protože to nikdo jiný nedělal.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?
Měli jsme člověka, který se staral o komunikaci na zprávách, znal Michala nejdéle. Dokázal
komunikovat tak, jako by komunikoval on, měl přečtené všechny jeho knihy. Takže stylem
jsme se snažili o to, aby to připomínalo komunikaci Michala.
Co se týče objevitelnosti chatbota, tak jsme měli přihlašování přes web – na webu byl pop-up,
nastavená cookina. Takže to byli hlavně lidé, co prošli přes náš web. Až do prosince jsme to
nikde nepropagovali, pak jsme spustili facebookovou kampaň. Měli jsme tam cca 6000 lidí.
Asi díky tomu, že jsme to měli na webu a měli jsme to dobře otextované, uživatelé nevěděli,
do čeho se hlásí. Bylo tam napsané, že pokud chcete dostávat zprávy o tom, kdy se něco děje,
přímo do Messengeru, tak klikněte. A asi to bylo dané tím, jací lidé nám chodili webem. Je
bizarní, že to od nás nikdo neokopíroval.
Minichat má několik variant popupů, tedy způsobů, jak si to dát na web. Jenom si na web vložíš
kousek skriptu a pak už si můžeš zobrazovat, co chceš. Takže se to hrozně hezky ovládá. A my
jsme měli popup, který byl nastavený na cookies, že když to odmítneš, tak se ti zobrazí zase za
14 dnů. A tím, že jsi přihlášený v prohlížeči a klikl jsi na ano, tak už jsi byl odběratel v Minichatu.
A jediné, co jsme měli nastavené, byly odhlášení přihlášení. Když jsi se přihlásil, využili jsme
fotku Michala někde na pouti s pouťovým srdcem. Jenom jsme měli automatizované
přihlášení a odhlášení, zbytek byla ruční práce. Odhlášení bylo na klíčová slova – odhlásit, stop,
neodebírat, přestaňte apod.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?

Technicky jsme používali Minichat, takže to byla klikačka. Je to podobný nástroj jako Chatfuel.
Hezky se s tím pracovalo, protože Minichat umí segmentovat databázi podle chování, podle
sociodemografie. Lidi si můžeš otagovat a pak jim posílat odlišné zprávy.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Narazili jsme na to, že když jsme napsali 6000 lidem, tak z nich třeba 200 napsalo zpátky a
chtěli si povídat. Na konci jsme pak potřebovali brigádníky, kteří řešili zprávy, na které odpovíš
Děkuju, na shledanou. Po rozesílce jsme řešili zprávy 48 hodin. Generuje to hodně práce pro
community management. My jsme byli jak prezidentská kancelář, spousta lidí se svěřovala se
svými trablemi.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?
Nejdůležitější metriky pro nás byly: CTR, dále absolutní čísla, kolik lidí si to otevřelo, a kolik lidí
kliklo na hlasování. Jestli, když mluvil Horáček, tak to bylo zasrdíčkované, jestli jsme vyhráli
hlasování.
Splnil chatbot vaše očekávání?
Čísla byla super. Měli jsme průměrný 97% open rate napříč rozesílkami, click rate na odkazy a
vysílání 60-70 %, což je u newsletterů nemyslitelné.
Pozorujete nějaký trend v chatbotovém světě?
Myslím si, že aktuálně je ještě dobrá doba (sweet spot), protože těch chatbotů ještě není tolik,
a proto je pro lidi relativně snadné se k chatbotu přihlásit. Až se chatboti rozšíří, tak bude
stejně obtížné někoho přesvědčit k odebírání, stejně, jako je složité dneska někoho přimět
k odběru newsletteru. My jsme měli na chatbotu 10x větší konverze, protože je v současnosti
snadné uživatele nabalit.
Jaká podle vás bude budoucnost chatbotů?
Myslím si, že by byli chatboti skvělý na eventech – na filmovém festivalu, kdy potřebuješ
spoustě lidem sdělit něco, co platí dalších 30 minut a pak se podmínky změní. Když přijde
bouřka, tak lidem řekneš, kde se mají schovat. To je skvělé, že si to uživatelé čtou a čtou si to
hned, během 15-20 minut. Dokážu si představit, že bychom to využívali na hodně věcí, ale měli
jsme omezené zdroje.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Co jsme měli udělat je, s tím začít výrazně dřív, vybudovat větší základnu. Chatbot nám pomohl
i s organickým dosahem. Protože jak je chatbot nastavený na proximitu, tak že si s někym
píšeš, tak si z nich děláš to tvrdé jádro. Je to první várka těch, kterým jde obsah do feedu.

Rozhovor - manGoweb
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Pracuju v agentuře manGoweb. Vytvořili jsme několik chatbotů pro naše klienty i pro sebe.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
Úspěšných botů máme kolem deseti. Jak pro docela velké korporace, tak i malé zábavné věci.
Mnohem víc nám fungují malé zábavné věci pro mladé lidi, kde třeba doporučujeme tenisky,
které jsou dobré. Ale klasické brandy moc nefungují.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
V ten večer, co Facebook vypustil boty, tak jsme si sedli a přes noc si napsali prodejního bota.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
Byla to dobrá kombinace, protože já jsem si koupil statek se sadem v Českém ráji. Bylo tam
spousta jablek, které jsme potřebovali spotřebovat. Tak jsme vymysleli bota na fresh džusy.
Jak chatbot funguje?
Nechá tě projít procesem, dostaneš nabídku freshů, které máme. Nějak jsme vydedukovali, že
ti ho pošleme v tenhle čas a tady v kuchyňce v kanclu jsme freshovali. Dodnes si myslím, že
jako jediný náš bot má, máme to propojené s platební bránou, celý proces končí platbou.
Co tvorbě chatbota předcházelo? Dělali jste si nějaký průzkum?
Z průzkumu jsem zjistil, že jsou takové dva pointy, podle kterých lze posoudit, jestli to funguje,
nebo ne. První je, v jaké chvíli a v jakém kontextu toho člověka nadchneš, že si od toho
momentu bude s tebou povídat přes messenger. Protože aby přišel sám člověk a řekl, teď si
budu povídat přes messenger bota, tak to nefunguje. Kromě možná jedné části: customer
care. Tam to funguje dobře. U ostatních use casů, se kterými jsem se setkal, je klíčové, jestli
jsi nadchl toho člověka pro to, že to bude řešit a překoná tu bariéru, že vlastně vůbec nechápe,
co to je a jak to funguje a kdo to dělá. A pak je druhá věc, která hrozně pomáhá, a to je ten
use case. Což je vidět u chatbota KLM, nechceš instalovat aplikaci na to, aby ti řekli, kde máš
zrovna check-in atd.
Co bylo inspirací pro vašeho chatbota?
V době, kdy jsme programovali prvního chatbota, jich veřejných moc nebylo. Ale parádního
bota vytvořili holandské aerolinky KLM.
Co bylo cílem chatbota?

U Goodloku jsme na chatbotovi postavili celý byznys. Což je podle mě je zajímavé, protože
firmy mají často chatboty jenom jako doplněk ke stávající službě. Když v KLM prototypovali
ten krásný proces, ale je to jenom doplněk. Tady se na tom postavila úplně celá služba a celý
byznys. Celá věc se potom rozjela, máme provozovnu, tisíce lidí si kupují freshe. Pořád po
Messengeru. Sice spouštíme mobilní aplikaci, ale do teď – tedy rok a kus – to celé běží jenom
po Messengeru.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota? A z hlediska UX?
Existují sice na to nástroje, třeba Chatfuel, které ti usnadní midfuck / mindflow, které v tom
musíš udělat. Ale v základu jsme se řídili určitými pravidly: Konverzace musí být co nejkratší
(pokud je cíl prodávat a ne bavit), většinou jsme dělali prodejní, nebo věci, které potřebuješ
vyřešit rychle.
Dobrý začátek je si určit, jaká je ta metrika, kterou budeš hodnotit, jak je chatbot účinný. Jestli
je to dosažení rychlého cíle, nebo zábava, která tě má naopak držet v tom flow dlouho. My
jsme většinou pracovali s těmi rychlými. Teď máme například chatbota na Rekola. U něho je
taky několik use casů (půjčení / vrácení kola, nahlášení problému atd.). Prostě všechno, co
můžeš v rámci služby použít, ale z nějakého důvodu nechceš mít mobilní aplikaci.
První bylo zvolit si tu metriku a následně jít po cíli. V druhé fázi jsme si řekli, že to konverzaci
rozkrokujeme na na co nejmíň kroků. Třetí fáze byla nejtěžší, a to je to copy jednotlivých
dialogových stavů. Protože když vynechám tu technologii, která má držet kontext (což je pro
mě to nejsložitější). To těžké na tom je to, jak udržet člověka v zábavné nebo v informačně
bohaté formě. Složité na tom je to, že před sebou máš různé lidi a nejsou na to žádná pravidla.
Musím řešit jasné marketingové věci: vykání / tykání, ale pak potřebuješ řešit to, jestli to ten
člověk chápe, jaké má problémy a řídí se to úplně stejným pravidlem jako na webu: snažíš se
rozbít problémy lidí, nebo jejich obavy a různá očekávání, snažíš se je předvídat a nějak na ně
odpovědět. Tak ale tady na to máš hrozně kratinkou message. Na webu (vč. mobilního) máš
mnoho možností, jak docílit důvěryhodnosti vybudovat důvěru: fotka, text, testimonial. Ale u
budování důvěra v chatbota máš na to jenom pár znaků. Takže mi přijde, že tato platforma je
zajímavá pro copywritery a pro lidi, co se zabývají textem a přenášejí obsah jenom textem.
Z plakátu se to dostalo na web, kde jsi měl pořád spoustu možností, pak se to zúžilo na mobilní
displej a teď už je to jenom o jedné větě, jestli toho člověka dostaneš nebo ne.
Ale jinak mi přijde, že se na to UX používají stejné nástroje: mindmapy ve chvíli, kdy chceš něco
víc rozkreslit, naprototypovat se to dá přes Chatfuel. Fungujou tam emoji a další věci, kterými
to podpoříš. A to si přesně myslím u naší mladé generace, že je to to, co vyvolává důvěru. Když
ti to pošle tři smajlíky v jedné zprávě, tak je to sice trapné a vtipné, ale jsou to ty principy, jak
to do toho dostat.
Stejně, jako je v UXku strašně důležitá emoce, tak v UX chatbota je to to samé. Ale je to ztížené,
máš jenom několik možností. Z druhé strany je to platforma, které lidi věří, což je super. Když
chceš zhubnout, tak si stáhneš deset aplikací, zkoušíš je, a připadají ti velmi složité. Onboarding
je velice složitý. Ale když se to povede, tak je to krásné. Vzhledem k počtu uživatelů
Facebooku. Takže všichni, co potřebuješ, už Messenger mají a jsou schopní s ním pracovat. A

je docela skvelé, že Facebook udělal to rozhraní tak, že ti jako uživateli nevadí věci, které
v normální konverzaci nemáš (např. butony, kartičky, mezi kterými swipuješ). Nevšimnul jsem
si za celou dobu, že by někdo nějakej button přehlédl.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
Bot procházel jednoduchým procesem, nerozpoznával jazyk, kontext, neřešil návaznosti.
Takže kromě dialogového manažeru nic.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Úplně nejhorší vlastnost chatbota je to, že je bezestavový, je tam špatná navigace. Do menu
sice můžeš dát několik položek (restore věci, vyvolat kontext, který potřebuješ). Takže pokud
uživatel neprojde konkrétním procesem. Nám se jak u Goodloku i u Rekol, že chápou celý ten
kratičký proces a chápou, v jaké jsou fázi. A tím, že jsme to celé pozkracovali na minimum, tak
chápou Teď mám zadat adresu, nebo chci jinej fresh, kliknu na jiný recept. Ale navigace
v chatbotu je velký problém. Podle mého názoru se to hodí na velice krátké use casy. Všechno
složitější je pain a zatím to moc nejde. Dokud na druhé straně není úplná umělá inteligence,
která si s tebou může povídat a řešit to s tebou.
Co se týče problémem s objevitelností, tak jsme to integrovali se stávajícími službami. Je
potřeba najít ten case, kde to ten člověk najde. Je potřeba s vytvářením chatbota hledat, kudy
k němu ten člověk dojde. Krásná situace je se zmiňovanými dopravci. Ve chvíli, kdy máš
uživatele na webu, můžeš ho nechat odkliknout možnost, že ti pošle jízdenku do Messengeru
a v tu chvíli ho máš. Pošli mi podobný produkt do Messengeru, protože mě nezajímají
newslettery. Může to nahradit zastaralé způsoby komunikace jako třeba mail. Tam to funguje
super. Pak si dokážu představit, že naopak uděláš kampaň facebookovou, PPCčkama tlačíš
nějakou věc (např Horáček před prezidentskými volbami). Na Facebooku je to nejkratší cesta,
klikneš a napíšeš mu. Což je podle mého názoru funkční model. Svoji kategorii má
zpravodajství, které se navíc neřídí pravidlem 24+1. Takže pak si přečteš článek od Asiatky a
zaklikneš dole banner, že chceš, aby ti to chodilo do mailu. Což se hodně blíží sběru
newsletteru. A je hodně naivní představa, že by ti někdo na chatbota přišel, aniž by se tohle
stalo.
S Goodlockem máme jinou zkušenost, neděláme žádnou reklamu. Ale člověk má ten offline
produkt v ruce a lidi se ptají, jak jsi se k němu dostal. Dohledatelnost se řídí stejnými pravidly
jako weby, aplikace atd.
Jak měříte úspěšnost chatbota?
Všechno by se mělo přepočítat na peníze, protože jiná metrika nedává smysl. Ale stejně jako
u marketingu, brandové věci nikdy nepřepočítáš. Tam se dá říct, jde mi o to, aby tam člověk
strávil co nejvíc času. A co nejvíc času je při této velikosti chatbota pro mě to, že tam člověk
stráví dvanáct příspěvků, a to mi stačí. Pak si dokážu představit metriku chceme, aby se tam
ten člověk pořád vracel. Takže typicky vždycky když jdu vyhledávat hospodu Pilsner Urquell
v Londýně, vždycky jdu na chatbota se zeptat, kde je nejlepší plznička okolo mě. Tam se bude
zas měřit, jestli toho člověka dokážu vracet znovu a znovu do chatbota a jakej je bounce rate.

Pak jsou metriky víc o marketingu: kolik lidí jsme tam dostali. Potřebujeme zvětšit brand
awareness, takže je to jenom o tom, kolik lidí jsme tam dostali a poslali jsme mu jedno video
a jednu vtipnou zprávu, ale počet lidí byl velký. A nejjednodušší metrika, kterou aplikujeme
nejvíc je, kolik jsme přes to prodali. Nebo další, aby udělal co nejvíc interakcí, ale těchto use
casů je relativně málo, protože často toho člověka chceš na co nejmíň interakcí, protože mu
něco chceš říct a chceš aby se vrátil a nakoupil si to znovu.
Splnil chatbot vaše očekávání?
Jo, Goodlok i rok a kus po spuštění pořád funguje, takže ano. Jsme spokojení.
Pozorujete nějaký trend v chatbotovém světě?
Myslím si, že to jde směrem k tomu, že budou chatboti jednodušší na používání, než některé
současné aplikace. Ale v téhle fázi ještě nejsme, protože první odhodlání, že jdu do App Storu,
a stáhnu si aplikaci, je zažitější postup, než jít na Messenger a zkusit něco napsat. Protože ty
nikdy nevíš, jak to na tebe zareaguje. Chatboti, kteří umí rozpoznávat jazyk, udržet kontext a
odpovídat, se dají spočítat na jedné ruce. A těch opravdu dobrých je ještě míň. Všechno je to
vždycky trapné a špatné. A pokud lidi neprovedeš procesem a chceš si s nimi povídat, tak je to
zajímavě špatné.
Jaká podle vás bude budoucnost chatbotů?
Čekám na to, až se začnou vydávat SDK od Facebooku a Googlu, které ti trochu zpřístupní tu
jazykovou bariéru. I jenom hloupý proces koupit si jízdenku do vlaku znamená tolik debaty,
komunikace. Jestli jedeš s kočárkem, jestli máš nárok na nějakou slevu, jestli máš přestup
takový, jestli na něj máš dostatek času. Navíc každý uživatel je zvyklý data zadávat jinak. Když
naopak klikáš lístky v aplikaci Českých drah. Myšlenkový postup jdu to vyřešit do messengeru,
to nedáš. Je tam bariéra. Na druhou stranu si myslím, že to chce čas. Když člověk vidí, jak
v Americe už tři čtyři roky lidé mluví na telefony. A v Česku si v životě nikoho takového neviděl,
že by si povídal s telefonem a dával mu příkazy o kalendáři a o trase. Ale to je otázka času.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Že když se nenajde dobrý use case, tak to funguje blbě, naopak, když se najde, tak je to super.

Rozhovor- Stunome
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Studuji na Stunome a se spolužáky jsme pracovali na chatbota pro naši katedru.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?
V týmu pěti lidí jsme dělali chatbota pro web Stunome v rámci předmětu Multimediální
projekt.

Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Měli jsme na to semestr, ale reálně jsme na tom pracovali cca měsíc a čistého času zhruba
týden času. Já jsem na to dělal nejvíc – asi čtyři dny.
Proč jste se rozhodli chatbota vytvořit?
Na chatbotovi jsme pracovali v rámci Multimediálního projektu. Vstupem bylo to, že web je
trochu nepřehledný a lidé často nevědí a je pro ně jednodušší jít na nějakou jinou platformu a
zeptat se.
Co tvorbě chatbota předcházelo?
Základ na skripty byly nejčastější dotazy, co padají ať už od studentů nebo zájemců o studium.
S tajemníkem Jakubem Fialou jsme řešili, na co se lidi nejčastěji ptají. Na webu je také FAQ a
zároveň jsme měli přístup ke Google Analytics, díky kterým jsme zkoumali, co lidi hledají, když
přicházejí na web. Bylo tam nějakých deset základních částí: přijímací řízení, státní závěrečné
zkoušky.
Co bylo inspirací pro vašeho chatbota?
V týmu jsme měli Míšu, která dělala v Gamee a dělali nějaké chatboty a přišla s nějakou
představou. Krom toho jsme ale nějakou konkrétní představu jsme neměli a jenom jsme
zběžně koukali na to, jak se to dělá jinde.
Co bylo cílem chatbota?
Cílem bylo, aby se mohli ptát přímo na webu a líp je nasměrovat tam, kam potřebují. Případně
i mimo web.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?
Na začátku jsme si udělali mind mapu, kde jsme to rozvětvili na jednotlivé problémy. Koncové
části mindmapy se přepisovaly do skriptů. Kdy se lidi snažili to psát jako člověk a tedy stručně.
Často jsme dělali i to, že odpoví na nějakou část a linkem odkáže někam jinam. Mělo to
fungovat jako takové chytřejší vyhledávání. Takže odpověděl na jádro otázky a zbytek odkáže.
Pak jsme postupovali tak (a je to tak i v tom kódu), že pro každou větev té mindmapy je jeden
soubor, je to tam udělané jednou kaskádou. Nejdřív to zkusí odchytit co nejvíc klíčových slov
a zkusit odpovědět na koncové části mind mapy. A všechno to fallbackuje na výpis toho, co
umí.
Nejedná se o NLP chatbota. Jsou tam napsané skripty a v některých momentech to uživateli
nabízí tlačítka a vybírá si z možností. Je to přímočaré, chatbot sám nic nevymýšlí. Nicméně mu
může uživatel odpovídat textem na základě nějakých regulárních výrazů se snaží rozpoznávat
otázky.

Jednotlivá témata se dále dělila na části další. Uživatel se zeptal na nějaký dotaz a spustilo se
jedno z definovaných flow. Snažili jsme se to udělat tak, že když už to přímo z dotazu poznalo,
na co se ptá, na koncovou větev flow, tak mu to odpovědělo přímo. Když ne a poznal v dotazu
jenom to, čeho se to týká, tak začal odpovídat obecně od začátku dané flow.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?
Chatbotovi jsme stanovili identitu Leva Manoviche. Celá identita Lva Manoviche, kterého
představuje malé lvíče, byla nastavená velmi přátelsky – tohle je tvůj kamarád, který ti může
poradit. Je mladý, takže tyká, používá gify v konverzaci a snaží se být vtipný. V konverzaci jsme
měli i pár easter eggů – dělali jsme si v něm srandu z Josefa Šlerky a používali jsme často gify.
Jeden dva byly natvrdo vybrané.
Jedna ze základních fallbackových věcí byla ta, že to byly jenom nadávky, tak to něco udělalo.
Docela často jsme pracovali s gify. Bylo to napojené na API služby Giphy, ze které to náhodně
vracelo gify. A to jsme používali i u nadávek, protože jsme měli za to, že takový gif nemůže
nikoho moc urazit. Navíc jsme se omezili na ty nejpoužívanější sprostá slova. Čeština je bohatá
a postihnout všechno bylo nad naše síly. Ale tím, že to bylo nastavené na regulární výrazy, tak
když se uživatel zeptal na přijímačky a pak mu v další konverzaci jenom nadával, už to chatbot
nezaznamenal.
Bylo to nastavené tak, že jedna relace trvala po dobu otevření okna. Když uživatel okno zavřel,
relace skončila.
Sdílelo se to na facebookové stránce Stunome, jinak žádná speciální propagace nebyla. Na
začátku to fungovalo tak, že po příchodu na web se automaticky otevřelo okno s chatem, aby
si toho uživatelé všimli.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
Technicky je to udělané tak, že je to platforma na chatboty od Microsoftu a na tuto platformu
implementuješ skripty. A je to postavené na regulárních výrazech – rozpoznávání jednotlivých
slov.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Prvotně jsme si mysleli, že ten chatbot bude chytrý sám o sobě a bude sám komunikovat.
Zjistili jsme, že na to existují i open-source knihovny, ale byly jenom na angličtinu a žádná na
češtinu. A tak jsme tohle nemohli zapojit, a tak jsme se rozhodli, že to bude postavené jenom
na zmiňovaných skriptech.
Další obtíž, se kterou jsme se setkali, byla implementace do webu a jak to celé zprovoznit.
Narazili jsme také na to, že tam hodně lidí psalo sarkastické nebo ironické věci, které není
schopná ta platforma vůbec odsledovat.

Další limitace našeho řešení byla ta, že když uživatel v jedné otázce použil dvě klíčová slova
zároveň chatbot odpověděl na to první, i když klíčovější bylo to druhé. Například, když uživatel
napsal: Přijímačky už mám za sebou. Kdy bude zápis. Tak v tom případě začal chatbot
odpovídat na téma přijímacího řízení.
Přemýšleli jsme také o nadstavbě – chatbot by třeba mohl umět to, že by tam bylo propojení
s Facebookem a chatbot by mohl uživatele aktivně oslovovat.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?
To jsme neřešili. Pro nás úkol skončil ve chvíli, kdy jsme projekt odevzdali. Ale měli jsme to
napojené na kanál ve Slacku, do kterého jsme si nechávali vypisovat věci, kterým chatbot
nerozuměl. Ještě před tím, než jsme ho spustili na webu, tak jsme to zkoušeli na Messengeru,
kde se to dá rychleji naimplementovat. Takže během toho, co jsme to vyvíjeli, tak to běželo na
Facebooku. Občas mu někdo psal, ze všeho nejvíc mu ale lidé nadávali, protože zkoušeli, co to
umí. A tam jsme analyzovali to, jestli to správně odchytává věci, nebo ne a zkoušeli jsme to
sledovat.
Zajímavé bylo to, co jsme zkoumali při závěrečné prezentaci, kde bylo hodně lidí, kteří to
zkoušeli rovnou na místě. Myslím si, že zas tolik lidí to nepoužívá.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
A naučili. Minimálně jak složité to je vytvořit. Někdo se naučil dělat mindmaps, někdo zase
práci s platformama (heroku, Microsoft Bot Bramework, Facebook API, atd.) a někdo základy
JavaScriptu.

Rozhovor - Wingbot.ai
Kde pracujete? Pro koho jste chatbota vytvořili?
Vytvořili jsme platformu Wingbot.ai, která je pro chatboty na velkou škálu. To znamená, že se
soustředíme na to, abychom byli schopní dodávat chatboty do velkých firem, protože pro malé
firmy nemá smysl zakázkový vývoj. Malé firmy potřebují hotové řešení.
Znamená to, že se soustředíme na efektivitu toho procesu, aby v tom procesu mohl fungovat
tým. Protože vývoj chatbota ve velké škále není one man show, ale je to spolupráce různých
lidí, s různými dovednostmi. Takže se snažíme mít nástroj, respektive proces, který dodáme
do firem, do agentur, který jim dovolí ty chatboty dělat.
Je to zhruba napůl o tom nástroji a napůl to bude o konzultacích a o zavádění toho procesu a
vysvětlování, jak to dělat. Já věřím, že když se snažíme někoho zaškolit ve výrobě konverzací a
ten člověk je trochu kreativní a jazykově nadaný, tak ty boty dělá daleko líp, než my. Protože
rozumí tomu danému tématu, ví, o čem to má být. Ale doufám že se v tom budeme zlepšovat.
Jakého chatbota / jaké chatboty jste vytvořili?

Na webu máme několik referencí. Nejklíčovější je pro nás Česká spořitelna, pro kterou děláme
spoustu různých věcí. Pro klienty jedné menší agentury jsme dělali pár projektů – ať už to jsou
malá dema. Například pro Krušovice v poslední době. Ve firmě je nás 4 a půl. Začali jsme s tím
v roce 2016.
Jak dlouho vám trvalo chatbota vytvořit?
Běžný skill chatbota spouštíme do dvou týdnů, z čehož je práce (jednoho člověka) tak polovina,
zbytek cekaní na klienta.
Co tvorbě chatbota předcházelo?
U chatbotů to po nás nevyžadovalo nic mít dopředu, tak se nám dařili prodávat. Takže jsme
začali řešit, jak ty boty dělat efektivně. Protože ze začátku to vypadalo, že cenovka bota bude
strašně vysoká, až nesmyslně vysoká, vůbec jsme nevěděli, jak by měla vypadat konverzace,
co může fungovat a tak dále. Byla tam strašná spousta otazníků a snažili jsme se průběžně ty
otazníky řešit. Z toho v podstatě vzešly jak zkušenosti, tak nástroje, které jsem k tomu
používal. A ty nástroje, poté, co mi ta firma skončila, zbyly. Přišlo mi líto to zahodit, tak jsem
v tom pokračoval a pokračuju v tom stále. Vytvořili jsme tak nástroj podobný Chatfuelu nebo
Minichatu. Je to docela flexibilní věc. Z rozhodovacího stromu vypadne jakési nastavení
konverzace, které zpracovává naše aplikace a oživí tu konverzaci.
Co bylo cílem chatbota?
Cílem byla marketingová podpora značky.
Jak jste postupovali při tvorbě chatbota?
V průběhu let jsme vytvořili několik pravidel.
Zákazníky nutíme tvořit prototyp konverzace, což by měla být taková ta klikací kostra. Pak je
učíme, aby tu konverzaci napsali správně. Pak je učíme, jak tu konverzaci trochu přetvořit
k lepšímu. A ty body, co jsme dali dohromady jsou jednoduché, nezaberou moc času a mají
efekt. Jde o takový checklist, který by člověk měl udělat, když tu konverzaci posouvá dál.
Jak jste postupovali při tvorbě z hlediska UX?
Stává se nám, že při delší konverzaci lidi sklouzávají k tomu, že začnou psát za sebe ty
odpovědi, ne za bota a pak ta konverzace působí nekonzistentně. Často doporučujeme
zkracování textu. Bot musí psát krátké zprávy. Dále by měl text odpovídat osobnosti chatbota.
Doporučujeme vytváření grafických asetů – dělá to strašně moc. Dneska už na začátku
spoluprací v agenturách ty lidi tlačíme k tomu, že je potřeba mít připraveno spoustu asetů.
Například u Krušovic, kdy šlo o relativně velkou kampaň, zainvestovali do videošotů, z nich
udělali gify a ty fungovaly výborně právě v chatbotovi.
Další bod je využívání volných odpovědí místo quick replies. Jedna věc je úplné odstranění těch
quick replies, když ten člověk nemůže odpovědět mnoha způsoby, tak se vyplatí je dát pryč a

nasadit tam jenom NLP. Ale dneska, i když tam jsou quick replies, tak i přes to rozpoznáváme
odpověď.
Dále doporučujeme používání off topic otázek. Když jde o marketing, tak se často vyplatí se
těch lidí jen tak mimochodem na něco zeptat. To je to, o čem jsem mluvil na začátku, že se dá
následně ta odpověď využít. My dost často tyto otázky zneužili k tomu, že jsme potřebovali si
určitým způsobem rozsegmentovat publikum. Prostě jsme se zeptali a podle toho si pak udělali
segmenty.
Je potřeba počítat s lidi, kteří konverzace trollí. A lidé trollí konverzace pořád stejně, je to velmi
předvídatelné. Velké procento lidí používá vulgarity, ale tím, že děláme chatboty komerční,
tak ty reakce musí být umírněné. V případě Axa Bota na ty vulgarity přestane chatbot
odpovídat, najednou nedá odpověď a tím pádem jsme nemuseli řešit copy té odpovědi, což
nám ušetřilo práci.
V Krušovicích to mohlo být trochu otevřenější. Ale těch vulgarit není takové množství, aby je
chatbot nerozpoznal. Pak jsou takové ty vtipné odpovědi. Třeba když se toho Axa Bota někdo
ptal, kam jedeš, byly tam sprostá slova, česká města, dalo se na to celkem lehce reagovat. A
samozřejmě potvrzení odpovědi. To jsou jednoduché základní tipy, které klienti chápou. Lidi,
co je s tím zaučujeme, tak jim rozumí a dokážou to aplikovat na tu konverzaci.
Jedna věc je, aby ta konverzace dávala smysl, to je rozhodně důležité, ale myslím si, že
rozhodně důležitější je, jakou službu tomu člověku ten chatbot udělá.
Ještě před pár lety se vůbec nevědělo, jaké ty use casey mohou být, dneska už to začínáme
alespoň nějak tušit.
Dále využíváme tzv. konverzační trik. To je jednoduché řešení, jak upravit daný dialog, který
má velký efekt na to, jak se ten člověk v tom botovi cítí. Může to například být to, když se
uživatele zeptáš na otázku, která úplně nesouvisí s tématem, o kterém se bavíš. Těch odpovědí
samozřejmě není mnoho. A podle toho, co ten člověk odpoví, tak ten chatbot tu odpověď
později v konverzaci znovu použije. A uživatel získá dojem, že je to hrozně chytré. Přitom je to
velmi málo práce, co do toho vložíš.
Další konverzační trik může být to, že uživateli potvrdíš to, co ti ten uživatel odpověděl. To
také velmi zpříjemňuje konverzaci. Když se ho zeptáš, jakou barvu má rád a uživatel odpoví,
že červenou, tak ty nepokračuješ rovnou další otázkou, ale řekneš: OK, červená je fajn a teprve
potom pokračuješ, tak to tu konverzaci opět zpříjemní.
Nedávno jsem si dělal zkoušku na leteckou vysílačku. Tam pravidla v té frazeologii právě
směřují k tomu, aby si skutečně všichni rozuměli, aby obě strany přesně věděly, oč běží. Proto
jsou domluvené fráze tak, že i když špatně slyšíš, tak alespoň tušíš, co ten člověk říká, protože
používá dost omezený slovník, proto je domluvené, jakým způsobem se potvrzují ty zprávy.
Což jsou dost podobné principy, jako u chatbotů.
Důležité také je, aby uživatel hned věděl, k čemu to slouží. A v momentě, kdy ten člověk
pochopí, k čemu tam ten bot je a bot je tento svůj účel plnit, tak jsou všichni spokojení. Pokud
uživatel nepochopí, o čem ten bot je, tak se ztratí. Pokud bot neumí plnit to, co slibuje, tak se

ten člověk taky ztratí. Tohle jsou dvě premisy, které je potřeba na začátku naplnit. A logicky
tím, že stavět široké konverzace je složité, díky tomu pak fungují jednoduché věci. Když to
uživatel chápe a když ví, o co jde, tak nemá ani motivaci se někde ztrácet. Samozřejmě může
vzniknout situace, že uživatel chce něco jiného, než co ten bot nabízí, pak se zaručeně někam
zatoulá v tom chatbotovi
Z průzkumu se také dalo dobře vyčíst, že pokud ten uživatel potřebuje nějakou praktickou
službu, tak si asi nepotrpí na různých zábavičkách kolem. Nepotřebuje gify, nepotřebuje
srandovní oslovení a stačí mu strohá konverzace, která vede rychle k cíli. To ale zároveň boty
dělá trochu nezábavným. Postavit takového bota je relativně jednoduché. Myslím si, že dnes
ty technologie jsou dostatečné k tomu, aby tyhle ty malé služby plnit. Mě mrzí, že se ještě
nikdo neodhodlal k tomu protlačit do bota platební bránu a využít ho k malým opakovaným
nákupům, protože to je prostě super interface, který je vždy po ruce. A ve chvíli, kdy nejde o
praktickou službu, tak tam má smysl jít na ty city. Já jsem byl vůči marketingu v botovi dost
dlouhou dobu skeptický a trvalo nám dlouho, než jsme přišli na to, jak udělat bota
v marketingu, který by měl smysl a který by byl schopný dělat čísla.
Jaké jste využili technologie při tvorbě chatbota?
Použití NLP je takřka nevyhnutelné, když člověk potřebuje dělat boty. Asi jsme neměli klienta,
který by chtěl jenom klikacího bota. Ta věc nedává smysl už dneska. Někteří lidé nejsou
připravení klikat na předem vytvořené odpovědi. Zbytečně bychom se omezovali. Naše řešení
je seskládané ze škatulek, je celkem modulární, různé škatulky se dají nahrazovat. Když klient
nechce Messenger, dáme tam napojení na Intercom nebo Netservice. NLPčko je také modul,
co se týče UI, tak tam máme nějakou zprávu učícího setu, takže nám to umožňuje ten učící set
nahrávat do jiných NLPček, teď jsme se napojili na NLPčko Trasku. Tam udělali obrovský kus
práce s NLPčkem, které řeší problémy, o kterých ani lidé nevědí, že je budou mít. Za tři roky si
myslím, že budou dost zajímavý hráč, ale dneska ještě ne. Mají strojové učení na rozpoznávání
textu, to je celé. Ale dokážou docela dobře clusterovat data z existujících konverzací, takže
v tom vidíš, co lidé zhruba píšou a jsi schopný říct, že tohle píšou docela často, na tohle má
smysl odpovídat. Mají validaci toho učícího se setu. Jsou ti schopní říct, jaké jsou chyby v tom
učícím setu. Což je problém. Když dneska chatbot běží několik měsíců a průběžně se vyvíjí, tak
lidé, co do toho data zadávají, tam nadělají chyby a my máme velmi málo nástrojů, jak to
rozpoznávat. A mají větší úspěšnost v těch slovech. Odvedli dobrou práci, akorát jsou s tím na
trhu o dost dřív, než je nutné. Dnes stačí NLP mít a aby nějak fungovalo.
NLP máme také vlastní. Mnohem důležitější je, aby se nám přeučovalo z dat z bota, než aby
odpovídalo výborně, takže ono odpovídá docela dobře, ale nemáme práci s tím, ho učit. Tolik
asi k naší službě.
Na jaké obtíže jste při tvorbě chatbota narazili?
Obtíže byly spojené jen s chybami v nových features Facebooku a s dětmi, ktere s botem rady
komunikovaly a které se soutěže nemohly zúčastnit kvůli věku. Ale jinak nic vážného, šlo o
celkem hladkou akci.
Jak jste měřili úspěšnost chatbota?

Na chatboty máme napojené Google Analytics, interakce sledujeme jako page views. Vstupy
sledujeme jako události. Takže máme ucelená data o tom, odkud ty lidi chodí. Jsme schopní
poznat, z jaké reklamy, z jaké kreativy, z jaké stránky, z jakého tlačítka. Jsme schopní poznat,
kudy ten člověk proplul tou konverzací, díky exit pages poznáme, kde se nám ten člověk ztrácí.
V událostech máme informace o tom, jak se daří NLPčku. Google Analytics jsou skvělý
ekosystém. V eventech máme informace o tom, na kterých interakcích nám co lidi píšou,
přímo vidíme texty, co lidi píšou. Z Analytics přeléváme data do Data Studia, tam už jsou pěkně
čitelné reporty. Takže celý tenhle analytický ansámbl nám funguje dobře.
Zkoušeli jsme vyloženě chatbotí analytiky. Například Chatbase se snaží řešit problém opravdu
jenom jak funguje ta konverzace, co tam ty lidi píšou, ale v češtině je úplně marný, takže ho
nepoužíváme a je zahozený, Google Analytics fungují dobře a ještě je máme v plánu rozvíjet.
Notifikace se tam sledují.
Splnil chatbot vaše očekávání?
Musím si pochválit poslední projekt, což byla ta kampaň pro Krušovický pivovar, kdy jsme lidi
nechávali tipovat výsledky zápasů na MS v základní skupině a kdo si tipnul, tak mohl
z Messengeru nasdílet svůj tip kamarádům. Díky této hře se nám podařilo ztrojnásobit
publikum. Bavíme se o řádu deseti tisíců lidí. Fungovalo tam skvěle to, že se ta kampaň
opakovala. S každým zápasem nám počet tipů stoupal. Fungovalo to, že lidé to měli zájem
sdílet. Primárně se ten bot nabalil organicky, což jsem nečekal, takový úspěch. A fungovalo i
to, že ta konverzace byla hodně jednoduchá. Někteří uživatelé, když skončila základní skupina,
do chatbota nadávali, že nemůžou dál tipovat. Byl to velký úspěch. Vypadá to, že fungují
jednoduché věci, žádné složitosti. A u toho marketingu je potřeba cílit spíš na city, než na
užitnou hodnotu, která se těm lidem nedá moc nabídnout. Praktické služby jsou jiná věc.
Pozorujete nějaký trend v chatbotovém světě?
Přijde mi, že to pulsuje. Když se najde segment, ve kterém to funguje, tak to poskočí, po chvilce
se to uklidní. Trendy pozoruji i ve světě. Svět naskočil na vlnu marketingu a zcela logicky,
protože pro marketing není potřeba žádná složitější integrace (jako třeba v případě customer
care). V marketingu stačí bota napojit na facebookovou stránku a může se zapnout, kdežto u
customer care je dost často potřeba integrace na nějaký existující customer care, což je u
mnoha hlavně velkých firem docela blok, protože systémy jsou složité, prošpikované spoustou
metrik a oni potřebují tam udělat celkem významnou změnu, aby jim to s chatbotama
fungovalo, takže to prostě bude trvat.
Další věc, na kterou jsme narazili při rozhovoru s člověkem ze smartsapu, je to jeho myšlenka,
kdy v celém tom messagingu, nebo v automatizaci těch konverzací je celá spousta hráčů, kdy
na ten trh vstoupil každý se svým kusem skládačky, ať už je to smarsapp, který má systém, do
kterého padají požadavky klientů a kam se přihlašují živí lidští agenti, kteří ty zprávy odbavují.
Dá se mezi ně počítat Amio, které integruje různé kanály. Jsou to firmy, které se vyloženě
zaměřovaly na stavění botů. Ono to vypadá, že tady ten systém je potřeba zapojit. Je to
ekosystém a ne každý zákazník potřebuje všechny ty škatulky. Firmy se pokouší o vlastní
řešení: intercom má systém, který je schopný alespoň odbavovat jednoduché otázky
s jednoduchými odpověďmi, ale složitější automatizace to neumožňuje. Na druhou stranu já

jako chatbotí služba si nedokážu představit, že bych řešil interface pro customer care, protože
u velkých firem je to hodně práce. Stráví se na tom hodně času, pak se ukáže, že to nemá smysl
a možná ten trend začínám pozorovat v tom, že to bude spíš interakční byznys. Intercom pro
tohle může být dobrý příklad, protože mají Marketplace, kde je celkem jednoduché dodat svojí
aplikaci a uživatel se pak na pár kliků může propojit dvě různé služby, což je fajn. Ten původní
trend byl marketing, do kterého všichni šlápli, co se týče chatbotů.
Jaká podle vás bude budoucnost chatbotů?
Další trend myslím bude, že budou integrace.
Myslím si, že pak přijde ještě jedna zajímavá oblast a to budou konkrétní chatboti pro malé
zákazníky, kdy ta jedna služba, resp. jedno nastavení konverzací vyřeší problém určitému typu
zákazníků (e-commerce). Je to jiný typ zákazníků, ten si nebude chtít nic nastavovat, bude chtít
mít bota, který na základní otázky odpoví, bude se třeba i časem sám vyvíjet, e-shop bude
platit měsíční poplatek a nemusí ten poplatek být tak velký, protože ta práce na těch
konverzacích se rozmělní na mnoho zákazníků.
Vypadá to, že to, co je na těch botech je dneska drahé, je samotný proces vývoje. Nám už se
to podařilo docela snížit. Paradoxně mě pak fascinuje, jak v reklamkách se všichni. Dost často
narážím na to, že když chceme dodat celé řešení, které je v řádu vyšších desítek tisíc.
Co jste se vytvořením chatbota naučili?
Zrovna včera jsme dávali na testovací doménu novou verzi webových stránek, kde jsme
vytvořili soupis několika use caseů, které vypadají, že jsou osvědčené a řadu z nich jsme si měli
možnost vyzkoušet.
a) průvodci produkty
b) soutěže
c) news subscription
d) automatizace FAQs (to mi přijde daleko vhodnější to pojmenovat takhle, než říct, že je
to automatizace customer care, protože to evokuje, že jde o odpověď na jednoduchou
otázku. Chatbot sice může lidem pomáhat se složitějšími problémy, ale má to svoje
omezení)
e) kvalifikace leadů – zjištění, jestli je ten člověk vůbec vhodným kandidátem pro ten
prodej
f) HR
g) zvyšování prodejů notifikacemi, notifikace fungují, lidé jsou ochotní to otevírat a
reagovat (máme super čísla)
Peníze budou vydělávat v customer care, ale v těhlech notifikacích mohou hodně zkomfortnit
každou službu.
Vzhledem k tomu, že Facebook vlastní většinu nejpoužívanějších messaging kanálů –
Messenger, Whatsapp a věřím, že brzy to spustí i na Instagramu, tak to budou mít pod
kontrolou. Facebook je v podstatě jediná firma, která docela dobře nastavuje pravidla pro tyto
zprávy. Přijde mi, že i Viber, možná do budoucnosti i Whatsapp si hodně hlídají, kdo komu
může za jakých okolností posílat zprávy, kolik zpráv, atd. Podle mého názoru to bude hlídané,
takže existuje jistá šance, že to nespadne do toho, do čeho spadly emaily. Netroufám hádat,

ale je tady rozhodně větší pravděpodobnost, že to bude fungovat déle, než u e-mailu, který
neměl žádná pravidla. A boti také dobře fungují v tom, že si můžeš segmentovat publikum
Máme ve Wingbotu systém na správu publika a posílání kampaní na publikum. A jsme schopní
si různé lidi označovat štítky, ty publika si exportovat do Facebooku za účelem oslovování
publik reklamou. Ten bot je právě super v tom, že jsme schopní dosáhnout mikrocílení.
Takže podle mého názoru začíná být jasné, kde to bude fungovat. Řada těch případů už je
vyzkoušená. Samozřejmě jsou také vyzkoušené případy, kdy to nefunguje.
Ale třeba u jednoho klienta jsme neměli argumenty, proč by to nemohlo fungovat. Snažili jsme
pro rumunského klienta vysvětlovat fungování produktové řady kávovarů. A ten interface pro
to není vhodný. Podle mě má smysl bot, který na základě požadavků doporučí konkrétní
produkt (zatím tento typ kampaní není škálovatelný, protože ten konverzační strom i to
doporučení musí vymyslet člověk, netuším, jak tohle jednoduše automatizovat, každopádně
ty lidi těmi průvodci docela prochází, jsou ochotní na to dát doporučení, navíc se to dá brát
jako vhodný akviziční kanál.
Zaprvé funguje ten moment doporučení zboží, za druhé se dozvíme věci, za třetí ho můžeme
znovu kontaktovat a snažit se vysvětlovat konkrétní výhody konkrétních strojů. To už je na
chatbota moc. Je lepší, aby si to člověk zjistil sám na webu, kde mají tabulky s parametry, delší
popis jako článek, spoustu obrázků atd.
Mně se velmi líbilo přirovnání k zákazníkovi, který přijde do obchodu a prodavač se ho zeptá,
jestli ten člověk potřebuje poradit a spousta lidí řekne, že se chce jenom podívat. A chatbot by
neměl být jiný než ten prodavač, který toho zákazníka nechá se dívat, protože aby ten bot
komentoval tu prohlídku po tom obchodě nemá smysl. Interface toho e-shopu je za desítky
let vypiplaný skoro k dokonalosti, že se prostě prohlíží dobře. Deviza toho bota je, že může
poradit anebo doporučit nějaké konkrétní zboží. Když se to zákazníkovi nelíbí, tak si může
vybrat sám, jako v reálném životě.

