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Ve čtvrtek 28. listopadu zavítal na Blok expertů doktor David Černý. David Černý 

vystudoval filosofii na univerzitách v Bologni a Římě. Doktorát z filosofie získal na Karlově 

univerzitě v Praze. V současné době působí na Ústavu státu a práva AV ČR a na Ústavu 

informatiky AV ČR. Jeho vědecká činnost se zaměřuje především na morální filosofii. 

V posledních letech se zajímá o etické aspekty umělé inteligence a robotiky. Napsal několik 

knih a pravidelně publikuje ve filosofických časopisech.1 Tento text si klade za cíl stručně 

shrnout obsah přednášky a případně odkázat na další rozšiřující zdroje. 

David Černý přišel představit základní informace o etice umělé inteligence.2 Začátek 

přednášky se týkal především vysvětlení pojmů umělé inteligence, superinteligence 

a roboetiky. Umělá inteligence je obecně schopnost řešit problémy takovým způsobem, že se 

ve všech oblastech dokáže vyrovnat inteligenci člověka. Více se dozvíte například na stránkách 

společnosti Oracle.3 Superinteligence je pak takový druh inteligence, která inteligenci člověka 

převyšuje a z tohoto důvodu nejen, že ještě není nějakým způsobem vyřešena, ale jen uvažování 

a představy o ní jsou velmi náročné právě proto, že je prozatím pro člověka nedosažitelná. 

Určitou představu superinteligentního systému nabízí závěr románu Davida Mitchella Hybatelé 

a nejedná se zrovna o optimistickou vizi.4 Pojem roboetiky se dle Davida Černého týká etiky 

fyzických věcí (robotů), které jsou schopny svět vnímat, ovlivňovat ho, dokáží tvořit plány 

a jsou autonomní. 

V další části přednášky David Černý představil základní etické rámce, které se 

vzhledem k etice umělé inteligence zvažují. Prvním z nich je konsekvencionalismus. V etice 

konsekvencionalismu jsou nejdůležitější důsledky jednání. Intence jednat je v tomto etickém 

rámci nerelevantní.  Konsekvencionalismus, jehož cílem je přinést dobro pro co nejvíce lidí, se 

pak nazývá utilitarismus. David Černý dále mluvil o dvou typech utilitarismu o tzv. 
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hédonistickém utilitarismu, jehož hlavním principem je zvážení všech důsledků, tak aby poté 

mohly být srovnány a vybrán ten nejlepší z nich. Druhým typem utilitarismu je tzv. 

preferencionalismus. Preferencionalimus je druh etiky, který klade důraz na splnění touhy, 

preference daného jedince. David Černý poskytl několik příkladů na nichž ukazoval, jak se 

konsekvencionalisté staví například k otázce eutanázie. Vyvstaly otázky ohledně toho, jak se 

má například robotický doktor zachovat v případě smrtelně nemocného člověka, přičemž právě 

pohledem konsekvencionalismu je případné usmrcení pacienta robotem přípustné. Na příkladu 

vojenských robotů byla demonstrována složitost situací, ke kterým při vedení války dochází. 

Vojenský robot by neměl zabíjet civilisty alespoň z pohledu teorie spravedlivé války, ale 

pokud by se robot měl řídit utilitarismem, pak můžeme na příkladu shození atomové bomby na 

Hirošimu vysledovat problematičnost rozhodování robota mezi dvěma protichůdnými 

imperativy. Více se o teorii spravedlivé války můžete dočíst v knize Josefa Veleka.5 

David Černý uvedl dva přístupy, jak se dá k etice umělé inteligence přistupovat. Přístup 

shora robotovi ukládá řídit se obecnými zákony na základě nichž robot provádí dedukci, to se 

ale ukazuje jako neúčinné řešení. Přístup zdola je naopak založen na induktivním vyvozování, 

kdy se umělá inteligence učí na jednotlivých případech a po nějaké době by měla být schopna 

sama rozhodovat morální problémy. I tento přístup však má slabé místo, čímž je samotné zadání 

a vyřešení příkladů, na kterých se má umělá inteligence učit, totiž tyto případy musí vyřešit 

člověk sám a teprve poté je může vložit například do neuronové sítě jako učební materiál pro 

umělou inteligenci. 

Přednáška pokračovala zaměřením na problematiku etiky autonomních aut. Autonomní 

auta přinesou plynulejší, ekologičtější a bezpečnější dopravu, avšak jejich nasazení prozatím 

brání tzv. tramvajové dilema. Toto dilema je diskutováno na takové úrovni, že vznikla 

i samostatná disciplína – trolleyologie.6 Doporučuji si vyzkoušet hru, která na toto téma vznikla 

na MIT.7 V případě autonomní dopravy se mluví o tzv. sociálním dilematu autonomních aut. 

Nejaktuálnější výzkum této problematiky proběhl na AV ČR. Jeho výsledky jsou prezentovány 

v článku publikovaném v Lidovkách.8 
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 Druhým etickým rámcem umělé inteligence je dle Černého etika principialismu. 

Principialismus je jako etický rámec odvozen z lékařské etiky a v případě umělé inteligence se 

jedná o inspiraci Asimovovými zákony robotiky.9 Tento etický rámec je založen na čtyřech 

principech: neškození, beneficienci, respektu k autonomii a férovosti. Černý upozorňuje, že 

v tomto systému principů není zavedena hierarchie, a uvádí příklad z lékařství. V tomto 

příkladu vystupuje lidský pacient, který se chce nechat zabít robotem. Jak se má robot zachovat, 

aby splnil princip neškození (nezabít pacienta) a zároveň uposlechl principu respektu 

k autonomii pacienta (pacientovo samostatné rozhodnutí umřít)? Stejně jako Asimovovy 

zákony i tyto principy nejsou často v praxi uplatnitelné. 

 Poslední část přednášky se zaobírala tématem sexbotů. Sexboti jsou roboti, jejichž 

úkolem je zastávat roli sexuálních partnerů. Tato oblast nasazení robotů přináší velmi důležité 

otázky ohledně existence mezilidských vztahů v budoucnosti. Dle Černého se ukazuje, že 

sexboti neplní roli pouze čistě sexuální, ale také poukazuje na jejich vliv na emocionální stránku 

vztahu člověk–robot. Na jednu stranu mohou sexboti řešit situaci osamělých lidí či odstranit 

diferenci v různorodé sexuální potřebě partnerů, na stranu druhou zde hrozí úplné nahrazení 

lidského partnera robotem, protože sex a soužití s robotem je jednodušší. Robot splní všechna 

sexuální přání člověka a názorové konflikty, tak přirozené v lidských vztazích, člověk 

s robotem vůbec řešit nemusí. Více se můžete dočíst v knize Love and Sex with Robots: The 

Evolution of Human-Robot Relationships od Davida Levyho.10 

 Dovolím si napsat, že tato přednáška patřila mezi jedny z vůbec nejzajímavějších, které 

jsem na Bloku expertů navštívil. Myslím, že téma etiky umělé inteligence je velmi aktuální 

a lukrativní pro současný i budoucí výzkum, a to například i v oblasti informačních věd 

a knihovnictví.  

 

 

 
https://www.lidovky.cz/relax/veda/tank-svym-detem-sousedovi-pocitadlo-cesi-se-vyslovili-k-autonomnim-

autum.A181219_142559_ln_veda_mber? 
9 WARVICK, Kevin. Asimovovy zákony robotiky. Můžeme být tak hloupí, abychom řídili svoji vlastní 

destrukci? Vesmír [online]. © VESMÍR, 1999, roč. 78, č. 3 [cit. 2019-11-30]. ISSN ISSN 1214-4029. Dostupné 

z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1999/cislo-3/asimovovy-zakony-robotiky.html 
10 LEVY, David. Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships. USA: New York, 

Harper Perennial, 2008. ISBN 978-00-6135-980-4. 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/tank-svym-detem-sousedovi-pocitadlo-cesi-se-vyslovili-k-autonomnim-autum.A181219_142559_ln_veda_mber?
https://www.lidovky.cz/relax/veda/tank-svym-detem-sousedovi-pocitadlo-cesi-se-vyslovili-k-autonomnim-autum.A181219_142559_ln_veda_mber?
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1999/cislo-3/asimovovy-zakony-robotiky.html


Zdroje:  

BERNÁTH, Michal. Češi mají k autonomním autům pokrytecký přístup. Ať posráží dav, 

pokud zachrání naše dítě. Lidovky.cz [online]. © 2019 MAFRA, 2. LEDNA 2019 6:00 [cit. 

2019-11-30]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/relax/veda/tank-svym-detem-sousedovi-

pocitadlo-cesi-se-vyslovili-k-autonomnim-autum.A181219_142559_ln_veda_mber? 

Centrum Karla Čapka | Lidé [David Černý]. Cevast.org [online]. © 2018, Centrum Karla 

Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: 

https://www.cevast.org/cz/people/1-david-cerny 

Co je umělá inteligence? Oracle.com [online]. © 2019 Oracle [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: 

https://www.oracle.com/cz/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html 

ČERNÝ, David. Etika umělé inteligence [přednáška]. Brno: FF MU, Blok expertů, 28. 11. 

2019. 

BROWN, Andrew. Trolleyology and morals. The Guardian [online]. © 2019 Guardian News 

& Media Limited, 28. 10. 2010 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2010/oct/28/phillipa-foot-trolley-

morality 

LEVY, David. Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships. 

USA: New York, Harper Perennial, 2008. ISBN 978-00-6135-980-4. 

MITCHELL, David. Hybatelé: román o devíti částech. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-

80-204-3998-7. 

SCALABLE COOPERATION a MIT MEDIA LAB. Moral Machine [online]. [cit. 2019-11-

30]. Dostupné z: http://moralmachine.mit.edu/ 

VELEK, Josef. Kapitoly z teorie spravedlivé války. Praha: Filosofia, 2014. Filosofie a sociální 

vědy. ISBN 978-80-7007-425-1. 

WARVICK, Kevin. Asimovovy zákony robotiky. Můžeme být tak hloupí, abychom řídili 

svoji vlastní destrukci? Vesmír [online]. © VESMÍR, 1999, roč. 78, č. 3 [cit. 2019-11-30]. 

ISSN 1214-4029. Dostupné z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1999/cislo-

3/asimovovy-zakony-robotiky.html 

 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/tank-svym-detem-sousedovi-pocitadlo-cesi-se-vyslovili-k-autonomnim-autum.A181219_142559_ln_veda_mber?
https://www.lidovky.cz/relax/veda/tank-svym-detem-sousedovi-pocitadlo-cesi-se-vyslovili-k-autonomnim-autum.A181219_142559_ln_veda_mber?
https://www.cevast.org/cz/people/1-david-cerny
https://www.oracle.com/cz/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2010/oct/28/phillipa-foot-trolley-morality
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2010/oct/28/phillipa-foot-trolley-morality
http://moralmachine.mit.edu/
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1999/cislo-3/asimovovy-zakony-robotiky.html
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1999/cislo-3/asimovovy-zakony-robotiky.html

