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Stručná historie informačních technologií
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Trendy v chápání výpočtů
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Co je informatika

Informatika je interdisciplinární věda jejíž cílem je

• získat porozumění a znalost o doposud nedostatečně 
chápaných oblastech lidských aktivit;

• pro tyto oblasti navrhovat algoritmy a aplikace pro jejich 
zvládnutí a využití.

Za tím cílem vyvíjí a zlepšuje metody 
a nástroje podporující tento proces, 
přičemž využívá výsledky a postupy pomocných 
informatických a dalších souvisejících věd. 
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Informatické vědy pomocné
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O síle informatiky
Umělá inteligence - hry

LIBERATUS

V čem je 
vidět 
vývoj?



Popis obrázků

Ukázka současného 
stavu specializované
umělé inteligence



Umělá inteligence
Právo: V budoucnu bude 
potřeba až o  90% méně 
právníků; zůstanou jenom 
specialisté.

Transport: počínaje rokem 
2020 převládnou elektrická 
autonomní

Software změní většinu 
tradičních odvětví 
v následujících  5 až 10 letech:
Uber, Airbnb,…
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Pojišťovnictví: bez 
automobilových nehod bude 
pojištění aut 100x levnější

Medicína: Už dnes pomáhá 
Watson diagnostikovat 
rakovinu 4 krát přesněji nežli 
lékaři

Zdravotnictví: analýzou krve, 
z dechu člověka a vlastností 
oční duhovky budeme moci 
identifikovat většinu nemocí
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3D tisk: body, náhradní 
součástky, budovy, atd. 
Smartfóny již dnes umožňují 
3D skenování. V r. 2027, 10% 
všech výrobků bude vyráběno 
pomocí 3D tisku.

Práce: během 20 let zmizí 
70-80% pracovních 
příležitostí 

Levná elektřina: nově 
budované solární zdroje 
energie vloni vyprodukovaly 
více energie nežli nové fosilní 
zdroje.
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Zemedělství a potraviny: 
využíváním levných robotů 
farmáři 3. světa se stanou 
manažery svých farem a 
nebudou nuceni na nich 
fyzicky pracovat. 

Bitcoiny, dlouhověkost, výchova,…
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System controlinput output

Knowledge base

Question asking 
for new knowledge

Improved derivation 
engine 

Daleká budoucnost:
Sebezlepšující se umělá inteligence

Improved 
theory 

Robot – „vtělená“ umělé obecná 
inteligence Senzorické vstupy

Motorické výstupy

interactive

Systém, který

• rozumí tomu, co dělá
• dovede zkoumat své

minulé akce           
• je kreativní
• zvědavý
• má svobodnou vůli –

schopnost měnit nezávisle
své úmysly

• je schopný automaticky
rozšiřovat svoje znalosti 
o světě, odhalovat v nich
nesrovnalosti  a opravovat je



Dvě nebezpečí UI

Krátkodobě: 
Nezaměstnanost způsobená 
robotizací práce

Dlouhodobě:
Superinteligentní systémy
jako naši vládci

Dvě tváře stejného procesu:
Náhrada lidské práce a rozhodování roboty a UI

Závěr: není důvod se obávat UI, pokud ji budeme
držet pod vědeckou, etickou a právní kontrolou
dříve, než ji v aplikacích začneme využívat.
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