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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 vytváření a používání umělé inteligence v oblasti kultury, vzdělávání 
a informační politiky vyvolává a bude vyvolávat celou řadu etických otázek;

2. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat kritéria pro používání umělé inteligence ve 
vzdělávání, sdělovacích prostředcích a tvůrčích odvětvích a vytvořit referenční 
standardy pro eticky zodpovědná a schválená použití technologií umělé inteligence 
v uvedených oblastech; zdůrazňuje, že tato kritéria musí být s ohledem na rozvoj 
technologií umělé inteligence soustavně upravována;

3. bere na vědomí, že se ve školách a na univerzitách stále více používají personalizované 
výukové systémy založené na umělé inteligenci, což posouvá úlohu učitelů ve 
vzdělávacím procesu spíše k úloze pomocníků; zdůrazňuje, že tento posun by měly 
odrážet i školní osnovy;

4. uznává velký potenciál umělé inteligence v informační oblasti a ve sdělovacích 
prostředcích; zdůrazňuje, že bez odpovídající regulace by mohla mít umělá inteligence 
eticky nepříznivé dopady spočívající v šíření falešných zpráv, vytváření informačních 
bublin a zneužívání předpojatostí, které jsou do algoritmů umělé inteligence 
zabudovány;

5. zdůrazňuje, že vzdělávání by mělo občanům umožňovat, aby si osvojili nové podoby 
kritického myšlení, jejichž součástí bude algoritmická informovanost a schopnost 
uvažovat o vlivu umělé inteligence na informace, znalosti a rozhodování;

6. upozorňuje na význam transparentnosti a odpovědnosti v souvislosti s algoritmy, které 
používají společnosti provozující streamingové služby, neboť je třeba zajistit přístup ke 
kulturně a jazykově různorodému obsahu; zdůrazňuje, že příslušné algoritmy je třeba 
koncipovat tak, aby neupřednostňovaly určitá díla tím, že budou „personalizované“ 
návrhy omezovat na nejpopulárnější díla;

7. konstatuje, že používání technologií umělé inteligence vyvolává stále naléhavější 
otázky týkající se spravedlivé soutěže ve sportu; zdůrazňuje, že tato oblast potřebuje 
regulační rámec.


