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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor:

– aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. připomíná, že nejenže vývoj, zavádění a používání umělé inteligence v kulturních a 
kreativních odvětvích, v oblasti vzdělávání, sdělovacích prostředků, mládeže a 
informační politiky může vyvolávat, ale také vyvolává a stále bude vyvolávat celou 
řadu etických otázek, kterými je třeba se zabývat; zdůrazňuje, že Unie by měla udávat 
směr k etickému využívání umělé inteligence na základě evropských hodnot a zajistit 
ochranu lidské důstojnosti a základních práv v rámci demokratické, spravedlivé a 
udržitelné Evropy; vyzývá orgány a instituce EU, aby se dlouhodobě zapojily do úvah o 
dopadu umělé inteligence na naši demokratickou diskuzi, naši společnost a samotnou 
podstatu lidské existence, aby bylo možné otevřít cestu technologii, která bude 
respektovat naši svobodu a nebude bránit inovacím a omezovat svobodu projevu;

2. je pevně přesvědčen, že je třeba prozkoumat, jak mohou pravidla a povinnosti v oblasti 
lidských práv ovlivňovat opatření a politiky týkající se nových digitálních technologií, 
aby se zaručil jejich antropocentrismus a dostupnost jejich přínosů pro všechny; uznává, 
že je třeba zajistit, aby při vývoji, zavádění a používání umělé inteligence nedocházelo k 
žádné diskriminaci ani předpojatosti skrze profilování a aby byly zohledněny všechny 
základní společenské elementy; je si vědom toho, že umělá inteligence a automatizace 
může mít dopad na globalizovanou ekonomiku, což může prohloubit stávající 
nerovnosti;

3. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat adaptovaná kritéria pro vývoj, zavádění a používání 
umělé inteligence v oblasti vzdělávání, sdělovacích prostředků, mládeže a výzkumu a v 
kulturních a kreativních odvětvích a vytvořit referenční standardy a vymezující principy 
pro eticky zodpovědné a přijatelné používání technologií umělé inteligence v 
uvedených oblastech, mj. jasný systém odpovědnosti za škodu způsobenou výrobky v 
důsledku používání umělé inteligence; vyzdvihuje, že tato kritéria musí být upravitelná 
a soustavně upravována v závislosti na rozvoji technologií umělé inteligence, aby bylo 
možné odpovědně využít celý její potenciál; poukazuje zejména na to, že je nutné 
zabývat se otázkou sběru dat soukromých uživatelů a zajištěním soukromí a také 
otázkou odpovědnosti za škodu v případě, že by automatizované procesy měly 
nežádoucí důsledky; připomíná, že má-li být těmto kritériím poskytnut solidní základ, je 
nezbytné požadovat, aby byla dodržována zásada souladu systému s jeho specifikacemi 
a zásady transparentnosti, dobré víry a spravedlnosti, a to po konzultaci s příslušnými 
etickými komisemi, které mají asistovat při přípravné činnosti v této oblasti v souladu s 
kulturními hodnotami Evropské unie a s právním rámcem; konstatuje, že systémy umělé 
inteligence jsou založeny na softwaru vykazujícím inteligentní chování na základě 
analýzy daného prostředí; zdůrazňuje, že tato analýza je založena na statistických 
modelech, jejichž nevyhnutelnou součástí jsou chyby; poukazuje na potřebu zajistit, aby 
byly zavedeny systémy a metody umožňující ověření algoritmu, jednoznačnost 
algoritmu a přístup k opravným prostředkům; zdůrazňuje, že je třeba, aby existovala 
závazná pravidla zaručující  zachování zásad transparentnosti, odpovědnosti a 
nediskriminace; opětovně poukazuje na etické pokyny pro důvěryhodnou umělou 
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inteligenci vypracované v roce 2019 a na sedm základních podmínek, jež musí aplikace 
umělé inteligence splňovat, aby mohly být považovány za důvěryhodné;

4. konstatuje, že právo na kvalitní vzdělávání na všech úrovních má každé dítě; vyzývá 
proto k vypracování, zavedení a používání kvalitních systémů umělé inteligence, které 
by umožnily vytvořit a zajistit kvalitní vzdělávací nástroje na všech úrovních pro 
všechny, a zdůrazňuje, že zavedení těchto nových systémů ve školách by nemělo vést k 
vytváření ještě větších rozdílů v digitalizaci společnosti;

5. bere na vědomí, že se ve školách a na univerzitách stále více používají personalizované 
výukové systémy založené na umělé inteligenci, což postupně mění úlohu učitelů ve 
vzdělávacím procesu; zdůrazňuje, že tento posun by měl být důkladně posouzen, 
zohledněn v osnovách a založen na hodnotách, podle nichž je v prvořadém zájmu 
člověk; uznává obrovský potenciální přínos umělé inteligence a robotiky pro 
vzdělávání; konstatuje, že personalizované výukové systémy založené na umělé 
inteligenci by neměly nahrazovat vzdělávání s učitelem a že tradiční formy vzdělávání 
by neměly být opomíjeny, a zároveň poukazuje na to, že učitelům, kteří se snaží získat 
odpovídající dovednosti, musí být poskytnuta finanční, technologická a vzdělávací 
podpora, včetně specializovaných kurzů v oblasti informačních a komunikačních 
technologií, tak aby se mohli přizpůsobit technologickým změnám a aby potenciálu 
umělé inteligence dokázali nejen využívat, ale aby také porozuměli jejím omezením;

6. zdůrazňuje, že pokud se při postupech výběru potenciálních studentů používá postupů 
strojového učení, je nutné zavést příslušné záruky, mj. informovat uchazeče o těchto 
postupech a o jejich právech v daném ohledu; poukazuje na to, že je nutné, aby se 
příslušné algoritmy testovaly na velkých souborech údajů, aby se zabránilo 
nespravedlivé diskriminaci určitých skupin studentů; domnívá se, že je nutné zajistit 
možnost vysvětlení příslušných rozhodnutí přijímaných na základě automatizovaných 
procesů, v případě nutnosti i odmítnutým uchazečům;

7. požaduje, aby byla vypracována celounijní strategie v oblasti umělé inteligence, 
robotiky a souvisejících technologií s cílem napomoci transformaci a aktualizaci našich 
vzdělávacích systémů, přípravě našich vzdělávacích zařízení na všech úrovních a 
vybavení učitelů a žáků nezbytnými dovednostmi a schopnostmi; domnívá se, že je 
nezbytné vytvořit rámec pro etiku ve vzdělávání; doporučuje do procesu vypracování 
tohoto rámce zapojit občanskou společnost, univerzity, odborové organizace a sdružení 
zaměstnavatelů; konstatuje, že systémy s umělou inteligencí vyvíjené, zaváděné a 
používané v Unii musí odrážet její kulturní rozmanitost a mnohojazyčnost; zdůrazňuje, 
že je třeba poskytnout zvláštní podporu technologům a příjemcům ze znevýhodněných 
skupin a osobám se zdravotním postižením;

8. domnívá se, že s ohledem na velký význam vzdělávání pro budoucnost nezletilých je 
třeba zajistit zvláštní pozornost a ochranu posílení práv nezletilých, zejména práva na 
soukromí a na přístup ke vzdělání, a to za všech okolností při zajištění rovných 
příležitostí; zdůrazňuje, že vzdělávací instituce by měly systémy s umělou inteligencí 
používat pouze pro účely, které byly na základě auditu a certifikace vyhodnoceny jako 
etické, prospěšné a zcela v souladu se zásadami lidských práv; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a 
akademickou obcí s cílem posílit sdílení znalostí a otevřené zdroje;
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9. konstatuje, že je nutné ujasnit pojem umění a kulturních a tvůrčích děl a také úlohu 
člověka coby tvůrce a umělce; zdůrazňuje, že příležitosti, které nabízí digitalizace a 
nové technologie, nesmí vést k celkové ztrátě pracovních míst v kulturních a kreativních 
odvětvích, k zanedbávání péče o originály a k omezení tradičního přístupu ke 
kulturnímu dědictví, kam je třeba směřovat stejnou podporu;

10. uznává rostoucí potenciál umělé inteligence v informační oblasti, ve sdělovacích 
prostředcích a na internetových platformách, mj. coby výkonného nástroje k boji proti 
dezinformacím; je však znepokojen tím, že umělá inteligence může být zneužita k 
manipulaci s veřejným míněním na internetu; zdůrazňuje, že bez odpovídající regulace 
by mohla mít eticky nepříznivé dopady spočívající ve využívání neobjektivních údajů 
a algoritmů, které by mohly vést k šíření dezinformací, vytváření informačních bublin 
a uplatňování předsudků zabudovaných do algoritmů umělé inteligence; připomíná, že 
patřičná informovanost je nezbytnou podmínkou pro ochranu občanských práv, pokud 
jde o svobodu informací, přesvědčení a projevu, a vyzývá k etickému využívání 
technologií umělé inteligence v oblasti sdělovacích prostředků; varuje před riziky 
cenzury založené na technologiích a upozorňuje, že je nutné vytvořit etický rámec na 
ochranu svobody slova;

11. domnívá se, že používání určitých druhů umělé inteligence, jako jsou systémy na 
rozpoznávání obličejů, emocí a detekci chování, může mít nepříznivý vliv, zejména na 
úlohu sdělovacích prostředků a novinářů coby strážců demokracie, a tedy i na 
demokratické procesy; zdůrazňuje proto, že je třeba používání těchto systémů na 
veřejných místech omezit, nebo ho v případě nutnosti zakázat; poukazuje na potřebu 
dalšího boje proti falešným zprávám, včetně technik, jako jsou „deep fake“, proti 
cenzuře a automatizovanému sledování;

12. zdůrazňuje, že na základě formálního a neformálního vzdělávání, i to v rámci 
humanitních studií, je nutné zvyšovat informovanost široké veřejnosti, pokud jde o 
úlohu a dopad umělé inteligence, zejména o používání algoritmů a jejich dopadu na 
práci, soukromí a jiné oblasti, a na pochopení toho, jaké místo zaujímají systémy IT při 
výběru, interpretaci, ukládání a prezentaci dat; podporuje vytvoření nástrojů digitální 
gramotnosti na všech úrovních vzdělávání, a vyzývá proto členské státy a orgány EU, 
aby investovaly do informační a mediální gramotnosti, vzdělávání a odborných kurzů; 
domnívá se, že informační a mediální kompetence mají zásadní význam pro všechny 
občany, včetně zranitelných sociálních skupin, jelikož umožňují kriticky posoudit a 
pochopit nový vývoj, a to i pokud jde o pochopení fungování umělé inteligence a jejích 
inherentních předsudků, a rozvíjet tak nové formy kritického myšlení; doporučuje, aby 
Komise podporovala takové formáty vzdělávání dětí a dospělých, které budou umělou 
inteligenci, robotiku a související technologie využívat;

13. konstatuje, že je důležité rozlišovat mezi transparentností algoritmů a transparentností v 
jejich používání; upozorňuje na význam transparentnosti a odpovědnosti v souvislosti s 
algoritmy, které používají platformy pro sdílení videonahrávek a streamingové 
platformy, neboť je třeba zajistit přístup ke kulturně a jazykově různorodému obsahu a 
zamezit zvýhodňování; věří, že každý uživatel by měl být řádně informován o tom, že je 
k doporučení obsahu používán algoritmus, a měl by být schopen ho optimalizovat podle 
svých preferencí, a že tyto algoritmy by neměly uživatele omezovat v jeho rozhodování; 
domnívá se, že každý uživatel by měl být rovněž schopen doporučování obsahu umělou 
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inteligencí deaktivovat; zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba koncipovat tak, aby 
odrážely kulturní rozmanitost našich společností a zajišťovaly skutečnou kulturní 
otevřenost a zaručovaly svobodu tvorby; trvá na tom, že uživatelská data shromážděná 
umělou inteligencí, jako jsou kulturní preference nebo výsledky ve vzdělávání, se nesmí 
předávat nebo využívat bez vědomí jejich majitele;

14. konstatuje, že ve sportu se vždy technologické inovace využívaly; domnívá se nicméně, 
že rychle se šířící používání technologií umělé inteligence v rámci sportovních soutěží 
vyvolává stále častější otázky ohledně spravedlivé soutěže ve sportu s ohledem na to, že 
týmy s největším množstvím finančních prostředků si mohou pořídit ty nejlepší 
technologie, což jim poskytuje nespravedlivou výhodu; zdůrazňuje, že tento vývoj musí 
být pečlivě monitorován a že tato oblast vyžaduje regulační rámec, který bude pro vývoj 
a používání technologií umělé inteligence uplatňovat etická a na člověka zaměřená 
kritéria; požaduje, aby algoritmy a technologie používané ve sportu byly plně 
transparentní, s cílem zajistit spravedlivé podmínky soutěže.
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