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Příloha 1:
Informovaný souhlas

Tento výzkumný rozhovor slouží výhradně ke zmapování názorů studentů/učitelů na katedře
Kybernetiky na pražské ČVUT a výstupy budou prezentovány v Bakalářské práci Jakuba
Janouše na téma Hledání motivace přístupu a důvěry k inteligentním strojům u studentů katedry
kybernetiky na ČVUT. Cílem práce je odhalit skryté faktory, které ovlivňují myšlení a přístup
studentů k umělé inteligenci. Výstupy z rozhovorů budou zpracovány a analyzovány a následně
použity v bakalářské práci. Participanti výzkumného rozhovoru budou v práci anonymizováni
a označováni písmeny (např.: respondent A). Po skončení a analyzovaní výzkumných
rozhovorů, budou pořízené záznamy a a data smazána. Krom nezbytné analýzy se data nebudou
nijak dál šířit a přístup k nim bude mít pouze omezené množství lidí (vedoucí práce, oponent
práce, komise a výzkumník). Svým podpisem participant stvrzuje, že byl seznámen s účely
práce, s následným zpracováním dat a jejich prezentací. Dále souhlasí, že z rozhovoru bude
pořízena nahrávka zachycující jeho odpovědi.

Souhlasíte s provedením výzkumného rozhovoru: ANO x NE Souhlasíte s pořízením
zvukového záznamu z rozhovoru: ANO x NE Přejete si zaslat na e-mail výsledky dané
práce: ANO x NE

Jméno
a
příjmení
participanta:________________________
Obor:____________________________________________
Ročník:___________________________________________

Datum:_______________________ Podpis:_______________________

Příloha 2:
Otázky pro výzkumný rozhovor:
• Co pro Vás znamená umělá inteligence? o Jak si ji představujete? o Jak by měla vypadat její
konkrétní forma? o Kam by se měla posouvat / vyvíjet? o Splňuje dosavadní výzkum Vaše
očekávání?
• Jak daleko je podle Vás výzkum UI? o Existují již nějaké oblasti ve společnosti, kam
můžeme bez obav implementovat UI bez nějaké větší lidské kontroly? o Jaké jsou největší
výhody a nevýhody UI? o Je možné tyto nevýhody odstranit?
• Jak probíhá výuka o umělé inteligenci? (rámcově) o Jaké předměty se jí zabývají? ▪ Probíráte
tedy i jiné hlediska UI než pouze technické?
• Zajímá Vás UI jen ve škole, nebo se o ni zajímáte i ve svém volném čase? o Sledujete někdy
diskuze zabývající se problematikou implementace UI do společnosti? o Sledujete někdy
diskuze zabývající se problematikou morálky a bezpečnosti UI? ▪ Co Vás nejvíce zaujalo ? o
Vnímáte tyto diskuze jako aktuální, nebo jsou předčasné?
• Existují názory na UI, které říkají, že v budoucnu může být pro lidstvo hrozbou. o Jsou
podobné názory opodstatněné? o Jsou takovéto názory aktuální, nebo jsou předčasné? o Jak
tyto obavy ovlivňují vývoj, či výuku na katedře kybernetiky na ČVUT? o Jak se promítají do
Vaší práce? o Mělo by být řešení bezpečnostních otázek v UI nedílnou součástí jejího vývoje?
• V říjnu 2017 byl představen firmou Hanson Robotics z Hongkongu robot Sophia. Tento
robot umí imitovat různé výrazy ve tváři, bude se učit chování pozorováním lidí kolem sebe a
jednou by měl pomáhat starým a učit děti. o Je to cesta kam by měla UI vyvíjet? o Co od toho
očekáváte? o Svěřil by jste jednou dítě takovému robotovi? (celý článek možná vytisknu a
přinesu ho s sebou na rozhovor)

• V listopadu 2017 získal první robot jménem Xiaoyi lékařskou licenci. o V čem spočívají
podle Vás hlavní výhody a nevýhody vyšetření umělou inteligencí? o Byl by jste ochoten
investovat čas, nebo peníze, aby Vás mohl prohlédnout robotický lékař? o Jakou práci v
medicíně by jste UI nechal dělat?

• Bankovní instituce v ČR předávají některé práce inteligentním robotům. o Svěřil byste své
finance bance, kde by s nimi nakládali inteligentní roboti? o Sděloval by jste své osobní údaje
raději stroji, nebo člověku?
• Budeš set UI zabývat v budoucnu? o Co konkrétně bys chtěl dělat?

Příloha 3:
P: Já jsem Prokop Šilhavý, chodím do prvního ročníku magistru, nebo vlastně inženýra
navazujícího a studuju umělou inteligenci na FELu ČVUT otevřený informatice.
T: Díky. Když se řekne umělá inteligence. Co si pod tím představíš? Nebo co pro tebe
znamená?
P: To je hrozně těžký na to odpovědět. Ale představím si to jako…Asi nejvíc si to představím
jako nějaký stroj, nebo přístroj, který se chová jako z lidského pohledu racionálně.
T: A dokážeš říct, jak by vypadala nějaká její konkrétní forma? Jak by sis přál, aby vypadala?
P: Ty jo, to jsou docela fakt těžký otázky.
T: Jo, já vím. Ale tak řekni, jak to cítíš. Čistě subjektivně.
P: Já vím, co chci říct. Jen nevím, jak začít.
T: Tak mi nejdřív řekni, kam by se ta umělá inteligence měla posouvat, nebo vyvíjet? Do
jakých oblastí lidských činností? Nebo by měla do všech? Je to jedno? Nebo existuje odvětví,
kam by se určitě neměla implementovat?
P: Přijde mi, že hodně jak se rozvíjí a kam by se měla rozvíjet, tak jsou odvětví typu lékařství.
Napadají mě roboti, co dokážou operovat lépe než lidé. Nebo dokážou diagnostikovat na
základě těch dat, tak dokážou líp odhadnout na základě, co by člověk mohl mít za nemoci. A
podle toho třeba aplikovat léky. A tak. Nebo i, jak to jsou chytré domácnosti, jak se dělají. Co
ti prostě pomáhají ventilovat vzduchotechniku. Tak to jsou odvětví, co se s tím dá určitě dělat.
A myslím si, že je to hodně prospěšný. Naopak myslím si, no ani ne tak, že by se to nemělo,
nebo nemyslím si, že by se to nemělo dělat, ale myslím si, že to ani nepůjde dělat. Ani to nebude
dávat smysl, aby to nahrazovalo člověka ve smyslu komunikace mezi lidmi. Myslím jako
psychologové, to počítač nebude nikdy dělat.
(nepodstatné pro analýzu) – řeč odběhla mimo téma
P: Já si myslím, že osobní vztah není založený pouze na informacích, ale musí tam být nějaký
vzájemný porozumění. Ten počítač bude vždycky uvažovat na základě nějakých racionálních
dat, ale nikdy úplně nepochopí, co děláš, když to děláš. Pro něj to může být úplně přehnaně
iracionální a pro tebe ne.

T: Dobře, dobře. Tak půjdem zase trochu dál, řekni mi. Pokud se na to dá odpovědět. Jak je
podle tebe daleko vývoj umělé inteligence?
P: Já si myslím, že v tom vývoji jsem pořád teprve na začátku. Už máme nějaký poměrně dobrý
algoritmy, jako třeba neuronový sítě, což je teď trend, který je úplně ve všem. A to jsou jakoby
nějaký myšlenky, jak by to mohlo fungovat, ale v současné době si s tím pořád jenom hrajeme,
než aby to mohlo nějak fungovat. Zatím jsou pořád jenom nějaký aplikace jako je rozpoznávání
obličejů na facebooku, aby se dali označit člověka. Ale aby furt za nás řídili auta, to bude pár
let ještě chtít, a myslím si, že si to minimálně nikdo netroufne pustit do provozu, co by mohlo
mít nějaký negativní důsledky. Ať to je třeba řízení auta, kde jsou v sázce lidský životy, nebo
jsou v sázce… (dle jeho výrazu, cokoli).

T: Takže v současné době si nedokážeš představit žádnou oblast, kam by si implementoval
umělou inteligenci zcela bez obav a bez nějakého většího dohledu člověka?
P: Tak může asi fungovat, když máš nějakou výrobní linku a tak tam ti z toho vyjíždí nějaký
zboží…
T: A je tohle umělá inteligence?
P: Tohle není umělá inteligence, ale umělá inteligence dokáže velmi dobře, podle toho, co vidí
na tom pásu říct, které produkty jsou zmetci a které produkty jsou v pořádku. To už je podle
mě hodně dobře zvládnutý.
T: A dalo by se to tam dát, aniž by na to musel dohlížet člověk?

P: To asi ne. Ale už se to pomalu začíná aplikovat.
T: Takže hodně v tom průmyslu?
P: No. Anebo mě ještě napadá, jak jsou ty kamery na měření rychlosti. Tak ty by taky mohly
být úplně automatický. Dokáží přečíst tu SPZ a už by rovnou ty pokuty posílat sami. Což těď
dělají lidi a nestíhá se to.
T: To je zajímavý nápad? A tohle už funguje? Nebo...?
P: Jojo, ono to pozná SPZ v tom záznamu a rovnou přiřadí, ale stejně to pak přiřadí člověku a
ten to celý kontroluje. Což mi přijde úplně zbytečný.

T: Jaké jsou její výhody a nevýhody? Té umělé inteligence.
P: No. Obrovská výhoda je to, že to může být v těch jednotlivých odvětvích mnohem
schopnější než lidé. Což může být zároveň velká nevýhoda právě toho, že to chce mít odvahu
se neřídit v něčem…, nebo nechat se řídit něčím, o čem velká část společnosti ani nemá tušení,
jak funguje a co to dělá.
T: Chce to odvahu? To znamená, že tam je nějaká určitá míra rizika?

P: No, protože stoprocentní to nebude nikdy. Akorát, že člověk, já nevím, nějako činnost…
No, že člověk dokáže poznat něco, co je na obrázku se 70 % a počítač to dokáže s 90%. Tak je
to prostě furt znatelně lepší. Ale to riziko tam vždycky je.
T: A napadnou tě ještě nějaké další výhody?
P: Tou nejdůležitější je prostě to, že to je schopnější než člověk. Teda za normálních okolností,
že jo. Ale tak v budoucnu může hodně pomáhat a ulehčovat život. Což mě možná přivádí k
nevýhodám.
T: Povídej. Nevýhody chci taky slyšet.
P: No, nevýhody můžou ještě být, že když se ta umělá inteligence splete. Tak pro toho
konkrétního člověka to může mít velké dopady.
T: Splete? Jak to myslíš splete?
P: To je technická chyba, která ale bude vždycky. Kdyby to byla miliontina procenta, ta šance
tam bude vždycky. Prostě to něco špatně vyhodnotí. Může to být kvůli čemukoli. Ale nejde
myslet úplně na všechno.
T: Asi nejde. Takže technickou chybu nevyloučíš nikdy?
P: Ne.
T: Napadá tě ještě něco?
P: Asi… Nevím… Ne.
T: Teď by mě zajímalo…
P: Počkej. Můžu ještě?

T: Jasně.
P: Tam je právě ten problém, že za to nemá vlastně nikdo zodpovědnost. Což je právě ten
hlavní problém. Že, když to udělá člověk, tak se řekne, že to udělal tady ten člověk a může jít
za to sedět, Ale u tý umělí inteligence, tak aplikovali nějaký program a kdo za to může? Může
za to ten, kdo to vymyslel, kdo to napsal? Může za to aplikoval někam, kdo to pustil? Je to
prostě takový hrozně komplikovaný.
T: Rozumím. Ještě něco tě k tomu napadá?
P: Až si na něco vzpomenu, tak tě zas přeruším.
T: Teď by mě teda zajímalo, nějak rámcově. Jak vypadá výuka tady na ČVUT, na Kybernetice,
výuka umělé inteligence? V pár větách.
P: Já myslím, že se to neliší moc od jiných informatických oborů. … Akorát máme mnohem
víc matematiky, protože celá umělá inteligence, je vlastně hodně zaměřená na to, že jsou to
vlastně nějaký matematický postupy, nebo teorie, které jsou stažené, do tý, do tý praxe. Takže
máme předmět statistický strojový učení, což je předmět, což je jenom aplikace statistiky na
nějaké to učení se počítače, který právě na základě těch dat, si nějak vytahává, jak se bude na
ty data nějak rozhodovat. Nebo třeba nějaké multiagentní systémy. Což jsou systémy, toho, jak
by měli nějak ty roboti komunikovat mezi sebou. Ideálně.
T: To je zajímavý. A tam se teda hlavně asi díváte na tu technickou stránku věci…? To jak to
naprogramovat?
P: Ano, přesně tak.
T: Zabýváte se také třeba i nějakými jinými hledisky? Třeba bezpečnostní hledisko, morální
hledisko? Něco? Nebo jenom čistě ta etická stránka?
P: Hmm. V 95% ne. Jakože, pak je to takový, že když třeba jdeme pracovat, na nějakém
projektu. Třeba když jsem se teď domlouval na diplomku, tak jsme řešili už konkrétní témata..
Tady to je pro vojenský účel nějaký. A tady se už bavíš s tím člověkem o nějakém konkrétním
projektu, vlastně že by tam mohli být nějaký ty…,ale to jsou docela výjimky.
T: A těch 5 % to jsou ty výjimky, nebo tu něco máte? Nějaký předmět nebo…?
P: Ty výjimky, no.
T: A můžeš to trochu konkretizovat? Ty výjimky by mě docela zajímali?

P: To je asi hodně individuální. My jsme se prostě hodně bavili o tom, že je to bezpečnostní
projekt… na to… jak… jako něco z těch multiagentních systémů. Třeba jak efektivně posílat
patroly na hranicích, aby co nejefektivněji pokryly to území. A jde o to, že ty máš ty data, jak
tam před den chodí ty různý pašeráci drog a tak. No. A tam vlastně jsme se bavili, že ten projekt
je placený tuším… americkou vládou. A to,a že to bude sloužit pro vojenský účely. Třeba, pak
jsme se bavili o tom, jak by se to dalo použít. Ale to jsme se bavili spíš, protože mě to zajímalo.
T: Hm. A co na to říkáš?
P: Snad se to nepos*re. (:D)
T: Jako, že se něco stane?
P: No, třeba. Třeba se to sekne. Ta krabička. Nebo, kde to nakonec skončí.
T: A na to se při programování nijak nemyslí?
P: No tak na to, že se to sekne, tak na to se myslí pořád. Vlastně to je ten hlavní cíl, o co se
tady všichni snaží, aby to bylo lepší a nestalo se to…. A to, kde to nakonec skončí. Možná, to
se taky, hlavně u těch problematičtějších věcí se to řeší. Třeba se to potom… Mám pocit, že
zrovna tady v akademickém prostředí se výzkum nedělal, ale že se to potom hlavně tají.
Myslím, že ve Stamfordu udělali systém, co podle fotky rozpozná, jestli je ten člověk gey, nebo
není. A to poměrně s velkou úspěšností… asi 80 % nebo kolik. No a… Pak právě, kdyby se
tohle dostalo do nějakých těch zemí, kde to je docela problematický, tak by z toho mohli být
docela velký problém.
T: Tam se to tedy řešilo tím, že se celý ten projekt utajil?
P: Oni vydali ten článek, že to vzniklo, ale samotný ten algoritmus, tak ten se nikdy nedostal na
veřejnost.
T: Rozumím. A to zabezpečení by mělo být součástí vývoje umělé inteligence?
P: No, mě přijdou nějaký ty dvě základní hlediska. Tam máš ten algoritmus, který to vlastně
dělá. Tu krabičku, do který to hodíš a ono ti to ukáže nějaké výsledky. Hodíš to tam už v daným
formátu ty data. Ale aby se to pak dalo někde použít, tak tam musíš mít spoustu různých věcí.
Nezávislých na tom vývoji. Tam už teda pak závisí na tý konkrétní aplikaci. Tím se vlastně
vracím úplně na začátek. Že si nemyslím, že by se dala nahrazovat, protože my jsme teď v tý
fázi, v tý akademický úrovni, že mi děláme ty krabičky robustní, ale nejsou udělaný tak, aby se
dali vzít a daly se do tý praxe. Musí se ta krabička vzít a udělat se na to jiná velká bedna, která

se tam teprve dá předat. A toto není podle mě součást toho výzkumu, Respektive je, ale ten zase
dělají úplně jiní lidé. To je úplně jiný mechanismus.

T: A co všechno si tady za projekty dělal ty ?

P: Tak já jsem zásadně dělal… na začátku jsem jenom dělal soustavu nějaký rovnic, která se
používá na kalibraci kamer. Tak aby se dokázalo rozpoznat z jakých úhlů se dívat. Tak tam
jsem udělal čistě jenom ten matematický program. A pak jsem dál dělal… v oblasti teorie her,
nebím jestli ti to něco říká…?

T: No, zkus to. :D

P: Tak tam jsem řešil, něco podobnýho jako s tím vedoucím tý diplomky ten projekt a tohle je
něco podobnýho. Akorát tou instancí toho problému byli revizoři a druhou černí pasažéři. A
my se snažili optimalizovat to, kolik jedni vydělají a naopak kolik druzí neutratí.

T: Dobrá. Jdem dál. Zajímáš se o umělou inteligenci jenom tady ve škole, nebo i mimo ní?

P: Já myslím, že je to dost spojený. Že tady ve škole se dost očekává, že budu číst nějaký články.
A jednak ty články doma čtu. Ale jsou to asi spíš odborný články, než že bych si to hledal v
novinách. Protože mi přijde, že když něco hledám v novinách, tak je to dost zavádějící často.

T: A zajímáš se nějak o nějaké články, které se právě zabývají nějakým způsobem té
implementaci umělé inteligence do společnosti?

P: No, ale většinou to sleduju podle toho, co je tam za lidi. Že, když jsou tam nějaký lidi od nás,
tak si to přečtu, to mě zajímá. Protože, když nevím co je to za lidi… tak je to, tak jsem měl
pocit, že ten člověk vůbec nevěděl, o čem mluví.

T: Vzpomeneš si, co to bylo?

P: Ne, to bylo něco v rádiu, nějaký rozhovor. Ale už nevím, co to přesně bylo.

T: Ale rozumím tomu teda dobře, že když si to slyšel, tak si s říkal, že ten člověk se v tom vůbec
nevyzná?

P: No. Vlastně jo.

T: Něco podobného?

P: Což se takhle stává. Když je tam člověk, kterého znám, nebo vím, že tomu rozumím, tak
vidím, jak se ta diskuze vede úplně rozumným směrem. Co dává smysl.

T: A napadá tě, jaký konkrétní článek, co tě fakt zaujal?

P: Pamatuju si třeba na rozhovor na DVTV, kde tam právě byl Tomáš Svoboda od nás, tak tam
se bavili hodně o autonomních autech. Který on dělá. A tak to mi přišlo docela zajímavý, když
se ho Veselovský ptal na věci, kterým moc nerozumí, tak i tak to byly podnětný otázky. A on
vlastně odpovídal rozumně, protože ví, o čem mluví.

T: Když si to poslouchal. Přišlo ti pak, že nad nějakýma těma aspektama uvažuješ najednou
trochu jinak? V nějakém jiném kontextu?
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P: Asi mi to nejvíc přijde v tom, že si získám pohled člověka, který tomu nerozumí. Takže si
vlastně uvědomuju, jak na to nazírají lidé, kteří o tom vůbec nic nevědí.

T: Jak si teda myslíš, že na to ti lidé nazírají?

P: Tak princip, že budou jezdit auta, ty si sedneš do auta, takhle zvedneš ruce (ruce vzpažil) a
auto pojede samo. A je to takový, že dáváš svůj život všanc tomu, tomu něčemu, co ty vidíš,
jak ty věci nefungují na tvým počítači, jak ti tam vyskakují různá okna a nevíš, co se s tím děje.
Tak tohle ti má zaručit jestli přežiješ, nebo umřeš.

T: To je přesně ta diskuze, o které jsme se bavili. A mě by teda zajímalo, jak ty vnímáš podobné
diskuze?

P: No, určitě jsem na jednu stranu za ty diskuze rád. Protože to myslím pomáhá těm laikům
vysvětlovat, co to vlastně je. (myšlena umělá inteligence) Na druhou stranu to pomáhá nám, co
v tom vidíme spoustu možností, kam by se to dalo strčit, tak nás to vlastně uzemní, že ne
všechno je úplně dobrý nápad. S čímž musím tedy souhlasit. .. Že, když jako, může rozhodovat
hodně rapidně,.. třeba nedávno jsem se bavil hodně nedávno s kamarádem, co kdyby se UI
aplikovala jako personalista ve firmách. Že by na základě toho rozhovoru a dat o tom člověku
rozhodnula, zda ho přijmout, či nikoli. To je třeba věc, kterou bych si netroufnul nikdy udělat.
Ale přesně, jsem k tomu došel až na základě této diskuze. Že, na začátku jsem si vlastně řikal,
že proč ne.

T: A co byl vlastně argument, co tě donutil nad tímhle přemýšlet?

P: No, protože se celkem snadno může stát, že kdyby ty lidi nemluvili úplně rozumně a pro tu
práci by se úplně skvěle hodily, tak by bylo úplně moc lidí, kteří by nemohli nikde pracovat, i
kdyby chtěli. A to mi přijde, že je špatně. No, ono to časem si někdy bude, že budeme pracovat,
nebo proto, abychom něco udělali, ale proto, abychom pracovali. Takže budeme vlastně v
uvozovkách pracovat. Ale myslím, že když je to v tom přechodu a my bychom byli závislí, tak
by to část společnosti úplně odřízlo.

T: A když bych to teď z generalizoval a vzal tu diskuzi, jak je? Myslíš teda, že jsou ty názory
opodstatněné?

P: Rozhodně.

T: A jsou aktuální, nebo jsou předčasné. Nebo už je na ně pozdě?

P: Pozdě na ně není. A asi jsou aktuální. S tím, že je asi otázka, jak moc to řešit při tom
výzkumu, a jak moc až při té aplikaci. Protože, jak jsem říkal. Tady se při výzkumu dělá nějaká
krabička , která se pak dá použít na deset různých věcí, kde jedny budou léčit v nemocnicích a
druhý budou sloužit ve válce pro lepší.. pro určení nejvhodnějšího cíle a bude to vlastně úplně
ta samá věc. Na co se napsal ten samý článek.

T: Takže vlastně ta diskuze na ten vývoj té umělé inteligence, nebo té krabičky, jak ty řikáš, ta
diskuze žádný vliv nemá?

P: No. Protože, tady není vůbec jasné, na co se to poté použije. Potom ti dál, ty už ti
aplikovanější vědci, ti už jo samozřejmě. Prostě řešíš nějaký letový provoz, tak tam je jasný, že

to bude použito pro letový provoz, ale v tom výzkumu právě vůbec není aplikovaná a je to čistě
vědecký program.

T: A když je to takhle. Tak tady se teda nijak neřeší to budoucí využití? V kontextu tedy toho
možného využití do budoucna a s tím spojené bezpečnostní otázky.

P:…..No. Zase úplně nemyslím, že tohle by se mělo dělat při tom výzkumu. Myslím, že by se
to mělo dělat právě až při té aplikaci. Protože, je to to samé , jakoby když někdo vyzkoumal
štěpení jádra, tak jako měl při tom štěpení jádra měl vymýšlet, že to jednou někdo shodí
atomovou bombu na Japonsko. Podle mě nemáš ani šanci to dohlídnout, takovéhle věci. Ve
chvíli, kdy potom bereme to štěpení těch atomů a začneme to dávat do té bomby, tak pak už to
stojí za zvážení, jestli to opravdu chceme dělat. Ale pak tady zase vzniká problém, když to
neuděláme my, tak to udělá ten druhej… A je to takové…

(nepodstatné pro analýzu)
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T: V listopadu 2017 získal první robot jménem Xiaoyi lékařskou licenci. My už jsme o tom
krátce mluvili. Ale řekni mi. V čem podle tebe spočívají hlavní výhody a nevýhody, když
vlastně vyšetření provádí umělá inteligence.

P: No výhody to určitě má. Už jsem o tom taky mluvil. Že je to přesnější, že ti to odebere krev
a ty tam přesně vidíš ty čísla a dokáže si to dát dohromady s těma dalšíma testama. A dělá to
dobře, to už ty krabičky v dnešní době zvládají. Ty jsou hodně dobrý, co ti řeknou. Dokážou ty
dávky přesně přizpůsobit tvému tělesnému stavu a dokážou k tomu přesně všechno nastavit.

Což mi přijde, jako velká výhoda. Na druhou stranu, kdo by chtěl chodit do ordinace, kde mu
vyjede papírek, co má brát za prášky. Že prostě, zase mi přijde, že zdravotní sestra, která ti
odebírá krev, že kdyby se ti něco stalo, ona na tebe promluví vlídným slovem, tak to bude pro
toho člověka lepší. Ten robot to v nejbližší době umět určitě nebude.

T: Takže vlastně sociální aspekt?

P: No. A taky to může být problém. Jak moc lidské zdraví ovlivňuje psychika. Že to možná
skvěle dokáže diagnostikovat, ale pak těm lékům nebude ten člověk věřit, ty léky na něj
nebudou fungovat a ten robot nebude vědět proč, protože to bude nestandardní situace. Takže
myslím, že bez lidí se to neobejde.

(nepodstatné pro analýzu) – odchýlení od tématu

T: Jakou práci by si teda v medicíně nechal umělou inteligenci dělat?

P:Určitě diagnostiku… No a… Asi bych se nebál ani operací a nějakých zákroků.

T: A nechal bys umělou inteligenci tyto věci dělat bez nějaké přímé kontroly člověkem?

P: …No, diagnostiku asi klidně. Stejně to ve výsledku všechno už dělají stroje. A prostě toho
se nebojím, tak toho budeš mít,tak tomu dát ty data, které jsou v tý medicíně, nějak hrozně
snadno zpracovatelný a ono ti to vždycky dá pro ty data nějaký optimální výsledek. A statisticky
vidíš, že je to prostě lepší, než kdyby to dělal doktor.

T: Ty plánuješ se v budoucnu nějak umělou inteligencí zabývat?

P: No, asi bych rád.

T: A co bys přesně chtěl dělat?

P: No, to je dobrá otázka. :D

T: No, můžeš říct teď právě, co chceš. Tvé vysněné povolání.

P: No, já právě moc nevím. :D Na jednu stranu mě opravdu láká ten výzkum,.. spodní. Na
druhou stranu dostat se s tímhle někam do komerce je hodně těžký a nevím jestli chci zůstat na
akademický půdě. No, a pak ta aplikaci si budu hodně vybírat projekt od projektu, než že bych
to,.. .Teď úplně nevím něco konkrétně, co bych chtěl dělat.

