
PR\1211077CS.docx PE655.862v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro kulturu a vzdělávání

2020/2017(INI)

30.7.2020

NÁVRH ZPRÁVY
o umělé inteligenci ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním odvětví
(2020/2017(INI))

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Zpravodajka: Sabine Verheyen

Zpravodaj (*):
Ondřej Kovařík, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu



PE655.862v01-00 2/12 PR\1211077CS.docx

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ..........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ...............................................................................................8



PR\1211077CS.docx 3/12 PE655.862v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o umělé inteligenci ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním odvětví
(2020/2017(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 19. února 2020 o dopadech umělé 
inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost (COM(2020)0064),

– s ohledem na bílou knihu Komise ze dne 19. února 2020 s názvem „O umělé inteligenci 
– evropský přístup k excelenci a důvěře“ (COM(2020)0065),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 19. února 2020 s názvem 
„Evropská strategie pro data“ (COM(2020)0066),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. dubna 2018 s názvem „Umělá inteligence pro 
Evropu“ (COM(2018)0237),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 17. ledna 2018 o akčním 
plánu digitálního vzdělávání (COM(2018)0022),

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. února 2019 o komplexní evropské průmyslové 
politice v oblasti umělé inteligence a robotiky1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2017 obsahující doporučení Komisi 
o občanskoprávních pravidlech pro robotiku2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. června 2017 o digitalizaci evropského průmyslu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o jazykové rovnosti v digitálním věku4,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, 
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro právní záležitosti a Výboru 
pro práva žen a rovnost pohlaví, 

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0081.
2 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 239.
3 Úř. věst C 307, 30.8.2018, s. 163.
4 Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 42. 
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– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že technologie umělé inteligence se rozvíjejí rychlým tempem a že se 
čím dál více využívají ve vzdělávání, kultuře a audiovizuálním odvětví;

B. vzhledem k tomu, že pro rozvoj umělé inteligence je nezbytná dostupnost vysoce 
kvalitních a spolehlivých dat;

C. vzhledem k tomu, že využívání umělé inteligence vzbuzuje mnoho obav, pokud jde 
o etickou stránku a transparentnost shromažďování a šíření dat a nakládání s nimi; 
vzhledem k tomu, že přínosy a rizika umělé inteligence v těchto oblastech je třeba 
pečlivě posoudit;

D. vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní, rychlá, bezpečná a všudypřítomná konektivita, 
vysokokapacitní sítě a odbornost v oblasti informačních technologií jsou spolu 
s digitálním vybavením a infrastrukturou předpokladem pro široké zavedení umělé 
inteligence v Unii;

E. vzhledem k tomu, že je zásadní zajistit, aby si obyvatelé Unie osvojili dovednosti 
nezbytné pro přípravu na čím dál častější přítomnost umělé inteligence ve všech 
aspektech lidského života;

F. vzhledem k tomu, že umělou inteligenci lze využívat ke zdokonalení učebních 
a výukových metod, zejména s cílem napomoci vzdělávacím systémům posílit rovnost 
při vzdělávání a jeho kvalitu využíváním dat a zároveň podporovat individualizaci 
vzdělávání a rozšíření přístupu k němu;

G. vzhledem k tomu, že kultura hraje při širokém využívání umělé inteligence ústřední roli 
a že se díky rozvoji inovativních technologií a nástrojů a jejich účinnému uplatnění při 
naplňování potřeb tohoto odvětví stává klíčovou disciplínou pro kulturní dědictví;

H. vzhledem k tomu, že umělou inteligenci lze využít k tomu, aby se kreativním způsobem 
a v širokém měřítku zpřístupnily soubory dat obsahující kulturní díla, která jsou v 
držení kulturních institucí v celé Unii, a aby se zároveň uživatelům usnadnila orientace 
ve velkém množství kulturního a kreativního obsahu;

I. vzhledem k tomu, že využití umělé inteligence pro mediální obsah, zejména pokud jde 
o doporučení ohledně personalizovaného obsahu, vyvolává otázky spojené s kulturní 
a jazykovou rozmanitostí; 

J. vzhledem k tomu, že by umělá inteligence mohla mít podstatný dopad na vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně jako na přístupnost kulturního 
a kreativního obsahu pro osoby se zdravotním postižením;

K. vzhledem k tomu, že falešný obsah vytvořený umělou inteligencí, jako jsou např. tzv. 
deepfakes, se šíří exponenciální mírou a představuje bezprostřední ohrožení 
demokracie;

1. opětovně upozorňuje na význam rozvoje kvalitních a inkluzivních datových systémů, 
kterých lze využít při hlubokém učení, neboť používání zastaralých, neúplných a 
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chybných dat s nízkou kvalitou může vést k chybným prognózám, a tedy i k 
diskriminaci a zaujatosti; zdůrazňuje, že je nezbytně nutné rozvíjet na vnitrostátní a 
unijní úrovni kapacity za účelem účinnějšího shromažďování a systematizace dat;

2. zdůrazňuje, že je zapotřebí zabývat se etickými a právními otázkami, které vyplývají z 
používání umělé inteligence, například pokud jde o transparentnost algoritmů a 
vyvození související odpovědnosti nebo o vlastnictví, shromažďování a šíření dat, jakož 
i nakládání s nimi;

Vzdělávání

3. připomíná, že je důležité posílit digitální dovednosti na úrovni Unie coby předpoklad 
pro využívání umělé inteligence ve vzdělávání; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby 
dovednosti v oblasti umělé inteligence zařadila mezi hlavní priority svého příštího 
akčního plánu digitálního vzdělávání;

4. zdůrazňuje, že přínosy učení plynoucí z využívání umělé inteligence ve vzdělávání 
nebudou záviset jen na samotné umělé inteligenci, ale na tom, jak ji pedagogové využijí 
k uspokojení svých vlastních potřeb a potřeb svých studentů; zdůrazňuje proto, že je 
zapotřebí, aby programátoři umělé inteligence zapojili pedagogy do navrhování 
udržitelných řešení v oblasti umělé inteligence, která jsou vhodná pro skutečné 
vzdělávací prostředí;

5. kromě toho zdůrazňuje, že je třeba vyškolit pedagogy, aby byli schopni přizpůsobit se 
realitě vzdělávání využívajícího umělou inteligenci a získat potřebné dovednosti, které 
jim umožní využívat umělou inteligenci pedagogickým a smysluplným způsobem;

6. zdůrazňuje význam odborné přípravy vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti 
umělé inteligence a zvyšování kvalifikace budoucích pracovníků, aby se mohli vyrovnat 
s realitou pracovního trhu zaměřeného na umělou inteligenci; vybízí proto členské státy, 
aby rozšířily svoji nabídku vzdělávání o dovednosti v této oblasti a zavedly zvláštní 
učební plány pro vývojáře umělé inteligence;

Kulturní dědictví

7. zdůrazňuje, že umělá inteligence může hrát významnou úlohu při zachovávání, podpoře 
a správě kulturního dědictví, zejména tím, že bude monitorovat a analyzovat změny 
lokalit kulturního dědictví v důsledku hrozeb, jako jsou změna klimatu, přírodní 
katastrofy a ozbrojené konflikty;

8. zdůrazňuje, že umělá inteligence poskytuje pro kulturní instituce, jako jsou muzea, nové 
příležitosti k vytváření inovativních nástrojů pro dokumentaci lokalit kulturního 
dědictví a přístup k nim, zejména prostřednictvím 3D modelování a rozšířené virtuální 
reality;

9. zdůrazňuje, že osvědčené postupy v oblasti umělé inteligence, pokud jde o přístup ke 
kulturnímu dědictví, by měly být identifikovány a sdíleny s kulturními sítěmi v celé 
Unii;

10. zdůrazňuje, že umělá inteligence může být také použita k monitorování nezákonného 
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obchodování s kulturními předměty a ničení kulturních statků a že může zároveň 
podporovat shromažďování dat pro účely obnovy a rekonstrukce;

Kulturní a kreativní odvětví

11. vyjadřuje politování nad tím, že kultura nepatří mezi priority uvedené v politických 
možnostech a doporučeních týkajících se umělé inteligence na úrovni Unie, zejména 
v bílé knize Komise ze dne 19. února 2020 o umělé inteligenci;

12. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvořit na úrovni Unie jednotnou vizi umělé inteligence pro 
kulturní a kreativní odvětví; vyzývá členské státy, aby se ve svých národních strategiích 
pro umělou inteligenci více zaměřily na kulturu, aby se zajistila ochrana a podpora 
kulturní rozmanitosti na úrovni Unie v novém digitálním kontextu;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly kritickou veřejnou diskusi o umělé 
inteligenci a zvýšily informovanost o přínosech jejího využívání v kulturním 
a kreativním odvětví;

Audiovizuální odvětví

14. zdůrazňuje, že algoritmy, které používají poskytovatelé mediálních služeb a platformy 
pro sdílení videonahrávek, je třeba koncipovat tak, aby neupřednostňovaly určitá díla 
tím, že budou „personalizované“ návrhy omezovat na nejpopulárnější díla pro účely 
cílené reklamy, komerční účely nebo za účelem maximalizace zisku;

15. dále zdůrazňuje, že využívání umělé inteligence v doporučeních týkajících se obsahu 
založeného na algoritmech pro online audiovizuální mediální služby, jako jsou video 
služby na vyžádání, může mít vážný dopad na kulturní rozmanitost, zejména pokud jde 
o povinnost zajistit zdůraznění evropských děl podle čl. 13 směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách (směrnice (EU) 2018/1808);

16. navrhuje vytvořit jasný etický rámec pro používání umělé inteligence v médiích, aby se 
zajistil přístup ke kulturně a jazykově různorodému obsahu na úrovni Unie na základě 
transparentních a inkluzivních algoritmů s možností vyvodit odpovědnost; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že rámec by se měl zabývat i zneužitím umělé inteligence 
k šíření falešných zpráv a dezinformací na internetu;

Dezinformace v online prostředí: deepfakes

17. připomíná, že s rychle se rozvíjejícími novými technikami se odhalování deepfakes 
stává stále obtížnějším, protože jejich zlomyslní tvůrci mohou vytvářet algoritmy, které 
se dají vytrénovat tak, aby se odhalení vyhnuly;

18. vítá nedávné iniciativy a projekty, jejichž cílem je zavést účinnější nástroje pro 
odhalování deepfakes a požadavky na transparentnost; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
jako zásadní krok v boji proti dezinformacím je nutné prozkoumat metody boje proti 
šíření deepfakes a do těchto metod investovat;

°
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° °

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Jsem přesvědčen o tom, že se způsob užívání slov a obecná úroveň vzdělání do konce tohoto 
století změní natolik, že bude možné hovořit o samostatně myslících strojích, aniž by to 
u ostatních budilo nesouhlas.“ 

Alan Turing, 1947

Uplynulé desetiletí bylo pro umělou inteligenci obdobím přeměny, která lidstvo naplnila jak 
obavami, tak nadšením. Umělá inteligence, vnímána jako vynález „nové elektřiny“, pokročila 
natolik, že bude mít na společnost významný systémový dopad a mohla by změnit všechny 
její aspekty na následující století. 
Zatímco je snadné porozumět potenciálním účinkům umělé inteligence na odvětví, jako jsou 
telekomunikace, doprava, řízení provozu nebo zdravotní péče, vyhodnocení jejího 
dlouhodobého vlivu na vzdělávání, kulturu nebo audiovizuální odvětví je podstatně 
náročnější. Ačkoli panuje shoda na tom, že umělá inteligence spolu s automatizací 
pravděpodobně vytvoří více bohatství a zjednoduší širokou škálu procesů, její využití rovněž 
budí závažné obavy v tom smyslu, že povede k nárůstu nerovnosti, diskriminace 
a nezaměstnanosti. 

O potenciálním dopadu umělé inteligence na vzdělávání, kulturu a audiovizuální odvětví se 
však téměř nehovoří a není o něm mnoho známo. Tato otázka má ovšem zásadní význam, 
neboť umělá inteligence je již využívána k výuce podle učebních plánů i k tvorbě filmů, 
hudebních skladeb, příběhů a obrazů. 

Účelem této zprávy je tedy konkrétně porozumět tomu, jaký dopad má v současnosti umělá 
inteligence na tato odvětví a jakým způsobem je budoucí rozvoj této technologie ovlivní 
v dalším desetiletí. Zpravodajka se zejména zabývá otázkou toho, jak může umělá inteligence 
tato odvětví změnit a jakým výzvám v oblasti regulace by Unie musela v tomto směru čelit. 

i) Umělá inteligence mění podobu vzdělávání

Umělá inteligence radikálním způsobem přetváří způsob učení, výuky a vzdělávání. Závratná 
rychlost technologického vývoje pohání hlubokou transformaci vzdělávacích postupů, 
institucí a politik. Na tomto poli lze umělou inteligenci uplatnit mnoha způsoby, například 
v podobě nastavitelných přístupů ke vzdělávání, výukových systémů založených na umělé 
inteligenci, učebnic a výukových materiálů s personalizovaným obsahem, inteligentních 
algoritmů pro výběr nejúčinnějších výukových metod, herních enginů založených na umělé 
inteligenci a adaptabilních uživatelských modelů v individualizovaném výukovém prostředí, 
jejichž pomocí lze včas odhalit problémy, jako je dyslexie nebo riziko předčasného ukončení 
školní docházky.  

Individualizovaná zkušenost při učení je ústředním prvkem využívání umělé inteligence ve 
vzdělávání. Díky tomuto nástroji by mohli studenti těžit z pedagogického přístupu, který je 
plně přizpůsoben jejich individuálním schopnostem, potřebám a obtížím, přičemž by 
vyučující měli možnost pečlivě sledovat pokrok studentů. Má-li se však individualizovaná 
výuka stát skutečností, je zapotřebí shromáždit a analyzovat velké objemy osobních údajů 
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a také s nimi nakládat.

Zpravodajka v této souvislosti zdůrazňuje, že současný omezený přístup k osobním údajům 
studentů může zabránit úspěšnému zavedení umělé inteligence v oblasti vzdělávání. Je proto 
zásadní, aby byla zajištěna bezpečnost a transparentnost při shromažďování, řízení a šíření 
osobních údajů, jakož i při nakládání s nimi, přičemž je zároveň zapotřebí zaručit důvěrnost 
a ochranu osobních údajů studentů. Kromě toho by řešení rizik spojených s potenciální 
zaujatostí umělé inteligence spolu s otázkou ukládání dat mělo představovat prioritu všech 
iniciativ zaměřených na široké zavedení umělé inteligence ve vzdělávacím systému na unijní 
úrovni.

Ačkoli je jen málo pravděpodobné, že budou pedagogové v blízké budoucnosti nahrazeni 
stroji, vyplývá z čím dál častějšího využívání umělé inteligence při výuce nutnost 
přehodnocení systému vzdělávání jako celku i změny definice vyučování a role pedagogů. 
V důsledku toho je také nutné zabývat se následnou rekvalifikací, které je zapotřebí pro 
přizpůsobení se vzdělávacímu systému založenému na umělé inteligenci.
Vzhledem k tomu, že méně než 40 % pedagogů v Unii absolvovalo v rámci počáteční 
přípravy učitelů kurzy začlenění IKT do výuky, zpravodajka zdůrazňuje klíčový význam 
odborné přípravy pedagogů pro to, aby si osvojili digitální dovednosti jako předpoklad 
pro osvojení si technologie umělé inteligence. Mohli by poté nejen těžit z výhod této 
technologie, ale také se seznámit s jejími potenciálními riziky.

Na tuto problematiku lze nahlížet také z širší perspektivy s ohledem na to, že 42 % obyvatel 
Unie stále postrádá základní digitální dovednosti. V celé Unii jsou rovněž přítomné vážné 
rozdíly mezi regiony v přístupu k digitální infrastruktuře a osvojování si digitálních 
dovedností. 

Nastupující technologické trendy spojené s digitální transformací, např. rozvoj umělé 
inteligence, mají výrazný vliv na dovednosti požadované pro rozvíjející se digitální 
ekonomiku. Zejména koncept celoživotního učení na poli umělé inteligence vznikl jako jedna 
z klíčových strategií pro zajištění pracovních míst a zaměstnanost v digitálním věku.  

Zpravodajka navrhuje, aby občané absolvovali odbornou přípravu, a získali tak nezbytné 
digitální dovednosti, přičemž je nutné pečlivě rozlišovat, jaké dovednosti v oblasti umělé 
inteligence jsou dnes zapotřebí a jaké budou vyžadovány v budoucnu, a aby byla přijata 
opatření nutná k řešení stávajícího i budoucího nedostatku dovedností.  

Je rovněž zásadně důležité splnit předpoklady pro zavedení a příslušné využívání umělé 
inteligence, pokud jde o přístup k internetu, konektivitu, sítě a infrastrukturu. 

 ii) Umělou inteligenci lze využít k ochraně a podpoře kulturního dědictví 

Za poslední roky roste význam umělé inteligence pro kulturní dědictví, zejména v reakci na 
potenciální hrozby současné doby, jako jsou změna klimatu nebo konflikty. Umělá 
inteligence může mít v tomto ohledu široké uplatnění: může být využita k obohacení zážitků 
uživatelů tím, že návštěvníkům kulturních institucí a muzeí umožní vytvořit si osobní 
prohlídkové trasy nebo využít virtuálních průvodců. Konverzační boti by se interaktivní 
cestou mohli v jakémkoli jazyce vyjadřovat ke kulturnímu dědictví na jakékoli téma. 
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Usnadnili by také přístup k informacím a zároveň poskytli uživatelům intenzivní kulturní 
zážitek. 

Umělá inteligence by rovněž mohla usnadnit pochopení historie Unie. Například projekt Time 
Machine se zaměřuje na vytvoření pokročilých technologií umělé inteligence, aby bylo možné 
smysluplně využívat obrovské množství informací z komplexních souborů historických dat, 
které jsou uloženy v archivech a muzeích. To umožňuje transformaci roztříštěných údajů na 
použitelné znalosti zmapováním celého sociálního, kulturního a zeměpisného vývoje Unie, 
čímž se může usnadnit průzkum kulturního, hospodářského a historického vývoje evropských 
měst a bude možné mu lépe porozumět.

iii) Umělá inteligence mění způsob práce kulturního a kreativního odvětví, zejména 
audiovizuálního odvětví

Používání umělé inteligence v médiích rychle roste a existuje mnoho způsobů jejího 
uplatnění:

– marketing a reklama založené na datech pomocí trénování algoritmů strojového učení 
za účelem vývoje propagačních trailerů k filmům a návrhů reklam,

– personalizace prožitků uživatelů využíváním strojového učení za účelem doporučení 
individualizovaného obsahu na základě dat vyplývajících z činnosti a chování uživatele, 

– optimalizace vyhledávání využíváním umělé inteligence pro zvýšení rychlosti a 
účinnosti procesu generování médií a zlepšení schopnosti uspořádat vizuální prvky,

– tvorba obsahu generováním videoklipů z automatických videosegmentů, které jsou 
připraveny k vysílání, a speciálních efektů, například digitální omlazení herce nebo 
vytvoření nového obsahu se zesnulým hercem,

– tvorba scénářů, například vytváření jednoduchých textů o událostech (sportovní zprávy 
a zpravodajské příspěvky vytvořené roboty), ale i psaní fiktivních příběhů, jako je 
scénář pro experimentální krátký film Sunspring,

– interakce s diváky o složitých dějových liniích, například v poslední epizodě britského 
seriálu Black Mirror: Bandersnatch, 

– automatizované titulkování, jako je např. převod řeči na text, pro diváky se zdravotním 
postižením,

– automatizované moderování audiovizuálního obsahu.

Ačkoli umělá inteligence nabízí širokou škálu možností produkce vysoce kvalitního 
kulturního a kreativního obsahu, vyvolává centralizovaná distribuce a přístup k takovému 
obsahu řadu etických a právních otázek, zejména v oblasti ochrany údajů, svobody projevu 
a kulturní rozmanitosti. 

Kulturní a kreativní díla, zejména audiovizuální díla, jsou distribuována zejména 
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prostřednictvím
velkých centralizovaných platforem, které prostřednictvím vlastních algoritmů, jež vyvinuly, 
ovlivňují to, která média uživatelé sledují. 

Zpravodajka poukazuje na to, že personalizovaná doporučení založená na algoritmech mohou 
mít negativní dopad na kulturní a jazykovou rozmanitost a bránit tomu, aby se v návrzích, 
které tyto systémy poskytují, objevil nedostatečně zastoupený kulturní a kreativní obsah. 
Kritéria použitá k výběru nebo doporučení děl na největších platformách nejsou ani 
transparentní, ani ověřitelná a je pravděpodobné, že se o nich rozhoduje na základě 
ekonomických faktorů, z nichž mají prospěch pouze tyto platformy. 

Otázka kulturní a jazykové rozmanitosti v doporučeních má proto rozhodující význam a je 
třeba ji řešit. Zpravodajka zdůrazňuje, že je třeba vytvořit jasný právní rámec pro 
transparentní a inkluzivní algoritmy s možností vyvodit odpovědnost, aby byla zajištěna 
a podporována kulturní a jazyková rozmanitost.

Regulační problémy vyplývající z používání umělé inteligence v audiovizuálním odvětví 
rovněž souvisí se stávajícími právními předpisy, jako je směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách. V důsledku toho může být zapotřebí podrobnější posouzení naléhavosti 
nebo politického vývoje, aby bylo v budoucnu možné přizpůsobit tyto spisy technologii 
umělé inteligence.

Ačkoli umělá inteligence může přispět k posílení postavení mnohých tvůrců a podpořit tak 
rozvoj kulturního a kreativního odvětví i kulturní rozmanitost, převážná většina umělců 
a podnikatelů pravděpodobně stále není obeznámena s nástroji umělé inteligence. 

Tvůrci nemají technické znalosti, což jim znemožňuje experimentovat se strojovým učením 
a využívat potenciální přínosy. Proto je nezbytné posoudit, jaké dovednosti budou v blízké 
budoucnosti potřebné. Zároveň je třeba zdokonalit systémy odborné přípravy, včetně 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, a zajistit celoživotní vzdělávání během celého 
pracovního života i po jeho skončení. 

V této souvislosti zpravodajka navrhuje zřídit středisko pro sledování umělé inteligence s 
cílem harmonizovat a usnadnit fakty podloženou kontrolu aktuálního vývoje v oblasti 
umělé inteligence, aby bylo možné řešit otázku kontrolovatelnosti aplikací umělé 
inteligence a odpovědnosti za jejich jednání v rámci kulturního a kreativního odvětví.

v) Boj proti falešným zprávám

Technologie umělé inteligence se stále častěji využívají k šíření falešných zpráv, zejména 
prostřednictvím používání deepfakes. 
Jde o syntetické obrazy nebo videa vytvořené umělou inteligencí pomocí strojů na hloubkové 
učení a generativních adversariálních sítí (GAN). Člověk deepfakes nedokáže rozlišit od 
autentického obsahu. Deepfakes lze použít na všechny druhy podvodů, nejčastěji na výměnu 
tváří, od neškodné satiry a drobných úprav filmů až po škodlivé hoaxy, cílené obtěžování, 
deepfake porno nebo finanční podvody. Nebezpečí deepfakes spočívá v tom, že vedou lidi k 
přesvědčení, že něco je skutečné, ačkoli to skutečné není, a tudíž se mohou využívat jako 
obzvláště silná a účinná zbraň, pokud jde o dezinformace v online prostředí šířené virálně na 
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platformách a sociálních mediích, kde mohou ovlivnit veřejné mínění, volební procesy 
a výsledky voleb. 

Ačkoliv se v případě umělé inteligence často zmiňuje pouze její úloha, kterou sehrává při 
šíření falešných zpráv, mohla by také hrát důležitou roli při omezování falešných zpráv 
a dezinformací a boji proti nim, což dokazují projekty jako např. Fake News Challenge. 
Systémy umělé inteligence mohou v případě falešných zpráv generovaných umělou 
inteligencí uplatnit reverzní inženýrství, a pomoci tak odhalit manipulovaný obsah. Algoritmy 
vytvářející deepfakes jsou však stále sofistikovanější, což ztěžuje jejich odhalování.

Zpravodajka proto zdůrazňuje, že je třeba bojovat proti zneužívání umělé inteligence k 
šíření falešných zpráv a dezinformací v online prostředí, a to zejména tím, že se budou 
hledat způsoby, jak deepfakes účinně odhalovat.


