
eriálov! Dr. Watson v podání Martina Freemana 
pí"e v adaptaci z roku 2010 o Sherlocku Holme-
sovi blog a slavn! detektiv ztvárn#n! Benedictem 
Cumberbatchem pou$ívá mobilní telefon. V dob#, 
kdy Arthur Conan Doyle psal své p%íb#hy, ov"em 
neexistovala celosv#tová „sí&“ a Watson s Holme-
sem u snídan# 'etli noviny. Novinové v!st%i$ky 
byly ostatn# jedním z hlavních prost%edk(, jím$ 

Sherlock Holmes navazoval spojení s vn#j"ím sv#tem. V pr(b#hu 
dvacátého století za'ala ti"t#né médium nahrazovat televize: dodnes se 
v mnoha domácnostech zapíná hned poránu a je"t# 'ast#ji je posledním 
p%ístrojem, kter! ve'er vypínáme. Díky nejnov#j"ím informa'ním a ko-
munika'ním technologiím, které sou'asnému Dr. Watsonovi umo$)ují 
psát blog, se ov"em i to, co nabízelo a dosud nabízí televizní vysílání, 
p%esunulo na web, co$ mimo jiné umo$nilo vznik takov!ch obchod-
ních korporací, jakou je Netflix. Tato p(vodn# online p(j'ovna DVD 
disk( dnes krom# film( a seriál( nabízí i hry; a v"e lze samoz%ejm# 
„streamovat“ i na mobilních telefonech. Práv# o tento dosah chytr!ch 
telefon( mi jde: vm#stnají se do nich nejen novinové 'lánky 'i jejich 
podcastové varianty, ale také informa'ní a zábavové produkty d%íve po-

skytované televizí a samoz%ejm# mnoho dal"ího, co ti"t#né ani televizní 
médium poskytnout nedokázalo. *íst po ránu s Holmesem noviny je 
dnes ji$ zastaralé. Mnozí dosud zapínají televizi, skoro v"ichni ov"em 
kontrolují, zda jim nep%i"la textová nebo e -mailová zpráva a hledají, 
co je nového ve sv#t# a na sociálních sítích. A na rozdíl od Holmese 
'asto nezískávají tyto informace a$ p%i snídani u kávy: v"e zmín#né 
lze provést u$ v posteli. Nemusíme kupovat noviny, pou"t#t televizi 'i 
zapínat po'íta' – v"e je po ruce, v kapse nebo na no'ním stolku. 

Díky nejnov#j"ím technologiím jsme tedy, zdá se, v bezprost%edním 
spojení se sv#tem. Zdáním bezprost%ednosti se v"ak nesmíme nechat 
zmást, proto$e spojení nikdy není bezprost%ední. A není jedno, jaké 
médium je zprost%edkovává. *asto citovan! slogan kanadského teore-
tika médií Marshala McLuhana, proslulého i popisem sou'asného sv#ta 
jako globální vesnice, „the medium is the message“ má pojmenovat 
práv# fakt, $e obsah sd#lení je zásadním zp(sobem podmín#n jeho 
formou 'i zp(sobem sd#lování, v na"í souvislosti tedy zp(sobem spo-
jení. P%ijmeme -li tuto perspektivu, m#li bychom za'ít b!t podez%ívaví 
v('i „danosti“ toho, co nám zprost%edkovávají mimo jiné chytré tele-
fony, a osvojit si vnímavost v('i tomu, jak r(zná média ovliv)ují na"e 
zdánliv# bezprost%ední vnímání sv#ta. McLuhan a dal"í teoretici médií 
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Tou!íme po bezprost"edním spojení a#rádi 
zapomínáme, !e spojení je ze své#podstaty 
zprost"edkované, nemo!né bez spojujících $lánk%. 
T"eba p"ístroj% a#platforem vyu!ívajících um&lou 
inteligenci. Filozof Martin Ritter se zam'(lí nad 
jejími aspekty, kter'ch si $asto v%bec nev(ímáme.
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v!novali zna"né úsilí prokázání souvislosti mezi dominantním komu-
nika"ním médiem ur"ité historické éry, od zvuk# p$es písmo a tisk 
k elektronick%m a dne&ním digitálním médiím, a celkovou kulturou 
spole"nosti a v ní 'ijících lidí. Pro v&echna média je p$itom typické, 
'e se tak$íkajíc stahují ze zorného pole, a tudí' skr%vají sv#j vliv na 
to, co zprost$edkovávají: McLuhan#v slogan jde proti této tendenci 
a kanadsk% filosof posléze je&t! zost$il sv#j postoj tvrzením „the me-
dium is the massage“, kter%m podtrhuje vliv médií na lidské smysly. 
M!lo by to b%t z$ejmé ji' z v%&e $e"eného: vnímání "lov!ka, kter% ráno 
la"n! hledá mobil, je nastaveno jinak ne' vnímání "lov!ka osmnáctého 
století, které je zas jiné ne' vnímání "lov!ka ze "trnáctého století p$ed 
vynálezem knihtisku. Nejde tu jen o obsah sd!lovaného, ale o samotn% 
zp#sob vnímání, o celkové uspo$ádání na&eho p$ístupu ke sv!tu. 

Chytré telefony dob$e zastupují dnes dominantní zp#sob lidského 
spojení se sv!tem a s druh%mi. Velmi ú"inn! p$itom vyvolávají dojem 
bezprost$ednosti: "asto sta"í jediné kliknutí nejen k tomu, abychom se 
spojili s druh%mi lidmi (a( u' telefonicky, nebo prost$ednictvím sociál-
ní sít! "i jiné komunika"ní platformy), ale také ke zji&t!ní posledních 
zpráv nebo jin%ch informací, jejich' získání by nás d$íve stálo nemalé 
úsilí. Tato bezprost$ednost je v&ak zdáním, jeho' zprost$edkování 
zaji&(uje v chytr%ch telefonech um!lá inteligence: schopnost vlastní 
um!le vytvo$en%m stroj#m, která se podobá lidskému rozumu. Um!-
lou inteligencí disponují nejen stroje, které doká'ou porazit sv!tové 
velmistry v &achu nebo v go, ale v&echny p$ístroje schopné reagovat 
na prost$edí a samostatn! dosahovat ur"it%ch cíl#. Práv! tato samo-
statnost ve spojení s p$edstavou, 'e stroje doká'ou v!t&í v!ci ne' lidé, 
a um!lá inteligence tudí' "asem nevyhnuteln! p$ed"í inteligenci lidí, 
napomáhá úsp!chu oblíbeného 'ánru dystopick%ch film# pojednáva-
jících o vzpou$e robot# a zam!stnává i teoretiky tematizující mimo 
jiné otázku tzv. technologické singularity, tedy okam'iku, kdy lidstvo 
ji' nebude schopno pochopit a kontrolovat to, co „jeho“ technologie 
provád!jí. I odborné studie na toto a podobná témata lze ov&em do-
dnes $adit spí&e do 'ánru science fiction: um!lá inteligence sou"asnosti 
rozhodn! nedisponuje hypotetickou singularitou a nemusíme se jí 
obávat ani v nejbli'&ích desetiletích. 

Sousloví um!lá inteligence v nás dodnes vyvolává p$edstavu ve 
stylu )apkova R.U.R. – dramatu, v n!m' poprvé zazn!lo slovo robot. 
Potenciální vzpoura nadlidsky inteligentních stroj# v&ak není tím, co 
by nás m!lo trápit. Podle mnoh%ch odborník# je ná& problém spí&e 
opa"n%: systémy um!lé inteligence, které pou'íváme, naopak nejsou 
dostate"n! inteligentní, a p$esto je necháváme zásadním zp#sobem 
ovliv*ovat na&e 'ivoty. Nejde tu jen o to, 'e nejsou dostate"n! lidské, 
a( u' lidskostí míníme cokoli – nej"ast!ji schopnost emocí "i citu. Jde 
o to, 'e nejsou dost sofistikované, tedy schopné dostate"n! rozli&ovat. 
Masov! pou'ívaná um!lá inteligence dnes p$itom nemá podobu huma-
noidních robot#. Daleko "ast!ji funguje a p#sobí na rovin! softwaru: 
ve form! (chat)bot#, webov%ch vyhledáva"# apod. I v chytr%ch telefo-
nech postupuje na základ! algoritm# "i jejich kombinací, tedy souboru 
instrukcí, díky nim' p$ístroj „ví“, co d!lat, tedy jak na základ! ur"it%ch 
vstupních dat zajistit ur"it% v%stup. Chytré telefony vybavené um!lou 
inteligencí se p$itom doká'ou i „u"it“: na základ! dosavadních projev# 
na&ich (nap$íklad vyhledávacích) pot$eb nabízejí obsah, kter% nejspí& – 
na základ! dosavadní „historie“ – chceme vid!t "i najít. Systémy um!lé 
inteligence obsa'ené v na&ich chytr%ch telefonech takto „personalizují“ 
sv#j v%kon, aby nám nabídly nejvhodn!j&í „doporu"ení“. Sna'í se tak 
p$izp#sobit na&im charakter#m, na&im osobnostem. Lze v&ak pln%m 
právem klást otázku, zda tím samy zárove* neformují – a nedeformu-
jí – ná& charakter. 

Ponechme stranou obchodní stránku v!ci: algoritmy, je' pou'í-
vají dne&ní aplikace, jsou "asto nastaveny tak, aby slou'ily zájm#m 
obchodních korporací, co' má dalekosáhlé spole"enské i ekologické 
d#sledky. I kdy' v&ak budeme p$edpokládat (zcela imaginární) ideální 
situaci, v ní' by na zp#sob vyu'ití um!lé inteligence nem!ly zhoubn% 

vliv zájmy r#zn%ch obchodních "i politick%ch aktér#, je velmi obtí'né 
zajistit, aby na&e spojení se sv!tem a vzájemná komunikace nebyly 
um!lou inteligencí nevhodn! pok$iveny. Vezm!me si za p$íklad re-
gulaci sociálních sítí, jako je Facebook. Rigidní odstra*ování obrázk# 
nah%ch t!l, je' spolu s nevhodn%m obsahem vymazává z webového 
sv!ta nap$íklad um!lecká díla, poukazuje na strukturální problém: 
um!lá inteligence, jí' sv!$ujeme kontrolu online prostoru a v n!m 
probíhajících diskuzí, nemá dostate"nou schopnost rozpoznat smysl 
$e"eného mimo jiné proto, 'e velmi obtí'n! rozpoznává humor "i 
ironii. Je nepochybn! 'ádoucí nastavit ur"ité limity, ale zárove* nelze 
p$edem znemo'*ovat jak%koli provokativní obsah, kter% by mohl n!-
koho urá'et – nem!lo by smysl hájit svobodu projevu, pokud by tento 
projev byl beztak v'dy v souladu s oficiální "i mainstreamovou linií. 
Jinak $e"eno, ur"itá míra obhroublosti m#'e b%t nezbytnou sou"ástí 
skute"n! p$ínosného dialogu. Je tudí' problematické spoléhat na um!-
lou inteligenci v její schopnosti moderovat mezilidskou diskuzi. A je 
nezbytné znát limity, a manipulativní nastavení, stávajících algoritm#. 
Hrozbou není vzpoura nadlidsky inteligentních robot#, ale situace, 
v ní' p$enecháme rozhodování stroj#m a program#m, jim' dostate"ná 
inteligence, dostate"ná schopnost rozli&ovat a rozum!t, schází. 

Proto bychom se m!li mít na pozoru, saháme -li po chytrém te-
lefonu, abychom m!li bezprost$edn! nablízku nejnov!j&í zprávy ze 
sociálních sítí nebo z jin%ch médií. P$edstava, 'e nic nemusíme d!lat, 
a máme hned po ruce cel% sv!t, je fale&ná. N!kdo u' rozli&ovací práci 
ud!lal za nás. Nejen média v obvyklém slova smyslu, ale také algo-
ritmy filtrující obsah, kter% se na na&ich chytr%ch za$ízeních zobrazí. 
Nesta"í spoléhat na d#v!ryhodné zdroje: i díky zku&enosti s chytr%mi 
technologiemi bychom m!li b%t schopni nahlédnout, 'e nikdy nejsme 
u pramene – informace v'dy ji' protekla ur"it%m médiem. Ani ten nej-
pravdomluvn!j&í zdroj proto nem#'e nahradit na&i vlastní rozli&ovací, 
tedy v p#vodním slova smyslu kritickou, dovednost. Chytré telefony 
jsou zrádné tím, 'e zastírají tuto nezbytnost, a tím nás vystavují nebez-
pe"í, 'e se staneme jejich ob!tí: umo'*ují nám z#stat pasivní, a p$itom 
mít pocit, 'e n!co podnikáme. Pokud v&ak tomuto dojmu podlehneme, 
nebudeme to nakonec my, kdo tyto p$ístroje pou'ívá – naopak my 
za"neme slou'it, jakkoli paradoxn! to m#'e znít, t!mto technologiím, 
"i p$esn!ji $e"eno jejich tv#rc#m a provozovatel#m. Práv! takto dnes 
"asto fungují algoritmy um!lé inteligence, je' jsou nepr#hledné a ma-
nipulované zp#sobem, kter% je ku prosp!chu jen n!kter%m. Chceme-
-li, aby na&e setkávání se sv!tem a s druh%mi bylo skute"n! 'ivé, 
nem#'eme si u&et$it cestu. Musíme vynalo'it vlastní pohyb a vytrvale 
se sna'it p$ekra"ovat sv#j obvykl% prostor: sféra, kterou nám dnes 
vymezují i chytré aplikace, z#stane otev$ená jen tehdy, budeme -li p$i 
u'ívání dne&ních technologií kreativní a imaginativní. Nem#'eme se 
spoléhat, pasivn! a bezstarostn!, na pomoc um!lé inteligence, jí' "asto 
chybí rozum a p$edstavivost. Jak víme snad odjak'iva, pomocníci "asto 
neslou'í jen tomu, aby nám pomáhali. Platí to i v p$ípad! t!ch chytr%ch 
komunika"ních. !

Vogue"atd.

Martin Ritter p!sobí ve Filosofickém ústavu AV "R. V sou#asnosti $e%í na 
víde&ské univerzit' projekt Technika jako médium existence podpo$en( M)MT 
z prost$edk! OP VVV – v jeho rámci vznikl i tento text.

O dopadech um'lé inteligence pí%e kup$íkladu Mark Coeckelbergh v publikaci 
AI Ethics z roku 2020. Prom'nou spole#nosti prost$ednictvím digitálních 
technologií se zab(vají teoretikové i politi#tí a ekonomi#tí akté$i v rámci 
Iniciativy pro digitální humanismus, sledovat ji m!*ete na Dighum.ec.tuwien.
ac.at.
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