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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je představení zcela nového způsobu vytváření i 

distribuování zpráv a obsahu, kdy se do tohoto jinak tradičně „lidského odvětví“ 

začínají v poslední době promítat automatizované a chytré počítačové systémy 

využívající umělou inteligenci. Hodlám vysvětlit, co tento pojem znamená s ohledem na 

mediální prostor, představit jeho poměrně krátkou historii a popsat, jak dochází k jeho 

zavádění v žurnalistické praxi. Jelikož se jedná o stále vyvíjející se část možná budoucí 

novinářské práce, která je zatím v začátcích, nepracují s ní zatím ve větším tuzemská 

média, i když postupně začínají experimentovat například se strojovou žurnalistikou, 

tedy předstupněm plně automatizované umělé inteligence. Výzkum je proto zaměřen na 

vývoj a používání umělé inteligence tiskovými agenturami Reuters a AP, které s těmito 

nástroji už začaly pracovat a na jejichž případu hodlám ukázat možný budoucí nástup i 

praxi. V závěru zhodnotím největší výhody i nejdiskutovanější etické problémy 

fungování umělé inteligence v žurnalistice. 

 

Klíčová slova 

Umělá inteligence, strojová žurnalistika, zpravodajství, Reuters, AP, novinářská praxe, 

etika 



   

Abstract 

The aim of this thesis is to introduce a completely new way of creating and 

distributing news and content where automated and intelligent computer systems using 

artificial intelligence have recently begun to be projected into this otherwise "human 

sector". I intend to explain what this term means with respect to media space, to 

introduce its relatively short history and to describe how it is implemented in 

journalistic practice. As it is still an evolving part of perhaps the future of journalistic 

work, which is still in its infancy, it is not yet being used largely by domestic media, 

even though they are gradually beginning to experiment with for example machine 

journalism, a precursor to fully automated artificial intelligence. The research is 

therefore focused on the development and use of artificial intelligence by Reuters and 

AP news agencies, which have already begun to work with these tools and on which I 

intend to show possible future advances and practices. In conclusion I will evaluate the 

greatest benefits and the most discussed ethical issues in the functioning of artificial 

intelligence in journalism. 
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Artificial intelligence, automated journalism, algorithmic journalism, robot journalism, 
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Úvod 

Téma umělé inteligence v žurnalistice je stále poměrně novou a začínající 

problematikou. Proto jsem svou diplomovou práci věnoval tomuto novému fenoménu 

přístupu k vytváření zpravodajství za velké účasti počítačových systémů a rozebral jsem 

ho z více pohledů, včetně výhod a nevýhod, možného použití v praxi a stavu, ve kterém 

se současná média v tomto ohledu nacházejí. 

V mediálním prostoru na rozdíl od jiných odvětví lidské práce k úplnému 

nástupu takto inteligentních a automatizovaných systémů zatím nedošlo, i když experti 

na praxi i teorii umělou inteligenci v použití v médiích už testují a diskutují. Zvlášť u 

této technologie jde pokrok s každým rokem i měsícem neustále kupředu a za poslední 

dobu došlo k zásadnímu vývoji na tomto poli. Použití umělé inteligence v žurnalistice se 

tak v uplynulém roce začíná stále více řešit v zahraničí, kde na toto téma už vznikly 

specializovanější studie i první ostré testování v kontrastu s tuzemským prostorem, kde 

se otázce věnovaly doposud spíše zatím jen univerzity technických oborů, aniž by ji 

propojovaly se žurnalistikou. V poslední době nicméně začínají i u nás postupné pokusy 

se začátky této technologie, jako je její předstupeň strojová žurnalistika, kde vysvětluji 

rozdíl mezi ní a plnou umělou inteligencí. 

Odpovídám tedy na otázky jako, kde se umělá inteligence vzala, co pro člověka 

představuje a jaké použití může mít v žurnalistice. Věnuji se praktickým problémům 

zavádění podobně náročných systémů v praxi a s tím spojenou změnu lidského přístupu 

i práce. Uvádím, v jaké fázi byla umělá inteligence v žurnalistice na konci roku 2018, 

který pro ní znamenal další mílové kroky kupředu ve vývoji. Na příkladech dvou 

světových tiskových agentur Reuters a AP pak dokumentuji aktuální stav, kterého oba 

mediální giganti do doby psaní této práce v tomto poli dosáhli a v jakém rozsahu tyto 

nástroje dnes využívají i kam by chtěli svou činnost posunout.  

Jako metodu výzkumu jsem z kvalitativního odvětví zvolil případovou studii, 

díky které situaci v obou agenturách popisuji dopodrobna a s příhlédnutím ke všem 

zásadním faktorům.  
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1. Co je to umělá inteligence? 

Deus ex machina, automatoni nebo Čapkovi roboti či částečně i Frankensteinova 

příšera. Lidská historie se ke strojům s vlastní inteligencí upírá od počátků starověké 

historie. Fascinace něčím neživým, ale přesto schopným uvažování a lidského chování, 

provází lidstvo už dlouhá staletí. A i když podobné nápady a uvažování sahají do 

hluboké historie, technologický pokrok umožnil větší bádání v tomto odvětví až 

poměrně nedávno, a to od druhé poloviny 20. století s boomem počítačů. 

Co to vlastně je umělá inteligence? Podle teoretiků Rusella, Norviga a Davise a 

jejich obsáhlé studie Artificial Intelligence: A Modern Approach
1
 lze v historii nalézt 

čtyři podobné ale přesto v zásadních detailech rozdílné definice, kterých se experti 

napříč výzkumy drží.  

První lze charakterizovat jako systémy, které přemýšlí jako lidé. Ve svých 

pracích tuto teorii rozvíjí například Richard Bellman (1978) a John Haugeland (1985), 

kteří mluví shodně o učení počítačů lidskému přemýšlení, a to v doslovné 

charakteristice včetně schopnosti rozhodovat se, řešit problémy a učit se. Druhou 

definicí razí Ray Kurzweil (1990) nebo Elaine Richová s Kevinem Knightem (1991) a 

zní tak, že se jedná o systémy, které se chovají jako lidé. Drobný rozdíl spočívá podle 

nich v momentu, kdy se počítače snaží napodobit lidské chování, které jinak vyžaduje 

inteligenci. Jinými slovy by mělo jít o disciplíny, které stroj naučíme, ale přesto v nich 

člověk vyniká díky přirozenému intelektu. Proti nim jsou teorie Eugena Charniaka a 

Drew McDermotta (1985) nebo Patricka Winstona (1992), kteří o umělé inteligenci 

mluví jako o systémech, které jsou schopné racionálního uvažování. Nejde tak podle 

nich o to naučit počítače přemýšlení nebo chování jako u člověka, ale spíše pochopit 

principy fungování těchto strojů a naučit je schopnosti rozlišovat na základě příkazů. 

Čtvrtá skupina teorií pochází ze studií Robert Schalkoffa (1990) nebo George Lugera a 

Williama Stubblefielda (1993), kteří tvrdí, že jde o systémy které se chovají racionálně. 

Na rozdíl od svých kolegů tedy tvrdí, že jde o snahu napodobit rozumné uvažování u 

                                                 
1
 RUSSELL, Stuart J, Peter NORVIG a Ernest DAVIS. Artificial intelligence: a modern approach. 3rd ed. 

Boston: Pearson, c2010. Prentice Hall series in artificial intelligence. ISBN 978-0-13-207148-2. 
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automatizovaných systémů, které se pak mohou zdát samostatně přemýšlející, i když jde 

jen o správné naprogramování
2
. 

Autor této práce by doplnil, že vždy záleží na prvotním požadavku, co má daný 

inteligentní stroj umět a podle toho se dá uvažovat o úrovni schopností toho, jestli se už 

dá mluvit o umělé inteligenci, nebo „jen“ dobře naprogramovaném přístroji (to bude do 

jisté míry vždy, záleží ale na umožnění schopnosti učit se, rozhodovat se,…). Ve většině 

dnešních přístrojů se totiž setkáme s velmi omezeným rozpětím toho, jak se dá jejich 

kapacita využít. A pokud se nejedná o speciální roboty, jako je například Sofie od 

Hanson Robotics, která v sobě kombinuje vše od lidmi přednastaveného chování, po 

možnost upravovat ho v reálném čase na dálku, až po schopnost díky paměti učit se a 

vytvářet vlastní konverzační prvky
3
, možnost skutečné umělé inteligence jako ze 

science-fiction literatury v dostupných technologiích dnes zatím nepocítíte. Výrobci 

samozřejmě stále narážejí na nedostatečné nebo stále příliš nákladné vybavení na 

podobně náročné systémy. Už dnes se ale i v každodenním životě setkáte s náznaky a 

předstupni toho, jak by to na poli AI (umělá inteligence, z anglického Artificial 

Intelligence) mohlo za pár let vypadat. Příkladem jsou hlasoví asistenti v mobilních 

telefonech a autech nebo třeba chytré domácí systémy informující o stavu domácnosti 

od zabezpečení, přes teplotu ovzduší, až po to, co vám chybí v lednici – jako to dělá 

třeba rakouská firma Loxone
4
 a dnes už desítky dalších. 

 

1.1 Historie a vývoj umělé inteligence 

S pojmem umělé inteligence přišel poprvé britský matematik a otec moderní 

informatiky Alan Turing. Bádání na toto téma předcházel v roce 1950 takzvaný 

Turingův test. Pomocí známého pokusu chtěl dokázat inteligenci a skutečnou schopnost 

přemýšlení v počítači. Test spočíval v tom, že do jedné místnosti umístil Turing 

testujícího, do druhé oddělené testovaný subjekt, tedy počítač a referenční kontrolu, 

člověka. Testující zadá úkol, který je do druhé místnosti přenesen neutrální podobou, 

například video nebo audio vzkazem, či promítnutím textu. Počítač i člověk musí 

testujícímu předložit odpověď, opěť neutrální formou například na papíře. Aby byl stroj 

                                                 
2
 RUSSELL, Stuart J, Peter NORVIG a Ernest DAVIS. Artificial intelligence: a modern approach. 3rd ed. 

Boston: Pearson, c2010. Prentice Hall series in artificial intelligence. ISBN 978-0-13-207148-2. Strana 5. 
3
 Robot Sofie. My Artificial Intelligence – Sophia. Hanson Robotics [online]. [cit. 2018-11-22] Dostupné 

z: https://www.hansonrobotics.com/sophia/. 
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skutečně inteligentní, musel by umět následující: rozumět příkazům a komunikovat 

v Angličtině (nebo v jiném lidském jazyce), mít paměť a schopnosti odpovídat na 

otázky (ať už na základě dříve nahraných vědomostí nebo rozpoznání informací 

z nových podnětů) a vyvozovat z nich další skutečnosti, přispůsobovat se novým 

skutečnostem a rozpoznávat a dále rozvíjet opakující se vzorce. Pokud dojde k průniku 

všech těchto faktorů, nebude podle Turinga možné odlišit od sebe odpovědi počítače a 

člověka
5
. Pokud toto nastane, test by podle autora byl úspěšný.  

Přesuneme se teď ale o 40 let dál a do situace, kdy Turingův test téměř zvládl 

veskrze neinteligentní program. V roce 1991 vypsal doktor Hugh Loebner spolu 

s několika vědeckými nadacemi soutěž o Loebnerovu cenu. 100 tisíc dolarů pro 

kohokoliv, kdo porotu předvědčí o tom, že počítačová odpověď, která se jí dostane, 

může pocházet od člověka. Ukázalo se, že v tomto ohledu Turing narazil – nepočítal 

totiž pravděpodobně se stvořením takzvaných chatterbotů, softwarů, které jsou navrženy 

čistě a jen pro komunikaci s uživatelem, aniž by se uvnitř nacházela složitější 

infrastruktura pro náročné výpočetní úkony. První dokonalejší se jménem ELIZA se 

objevil v roce 1976 a uměl celkem věrně simulovat konverzaci s člověkem. Činil to ale 

za pomocí jednoduchých triků, které spočívaly například v opakování části otázek a 

přidávání základních podstatných jmen a sloves. Tvůrci programu PARRY vycházející 

z ELIZA softwaru měli ve stejné poměrně originální nápad – zkusit svou aplikaci 

nastavit tak, aby odpovídala jako paranoidní člověk, což bylo jednodušší, než se snažit o 

vždy související odpovědi. V testu mezi doktory, kteří měli rozpoznávat, jestli jde o 

lidského pacienta nebo počítač, byl PARRY často za člověka zaměňován. Pokročilejší 

konverzační program se jmenoval TinyMUD a šlo vlastně o předchůdce dnešních her 

pro více hráčů po internetu. V jedné velké chattovací místnosti se scházeli lidé z celého 

světa a pomocí základních textových úkonů ovládali svou postavu ve hře. Navštívit tam 

mohli dokonce mozek původní ELIZA, která se vám k diskuzi nabídla, pokud jste 

zavítali do jedné konkrétní jeskyně 
6
.  

Celá konverzace do té doby probíhala jednoduchým systémem POKUD-

POTOM-NEBO (IF-THEN-ELSE) založeným na dřívějších nastavených interakcích. 

                                                                                                                                               
4
 Příběh Loxone. Loxone Smart Home [online]. [cit. 2018-11-22] Dostupné z: 

https://www.loxone.com/cscz/o-nas/mise/. 
5
 RUSSELL, Stuart J, Peter NORVIG a Ernest DAVIS. Artificial intelligence: a modern approach. 3rd ed. 

Boston: Pearson, c2010. Prentice Hall series in artificial intelligence. ISBN 978-0-13-207148-2. Strana 5-

6. 
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Skutečnou revolucí byl pak samotný ChatterBot. První byl nasazen právě uvnitř 

TinyMUD a ostatní hráči ho často měli za jiného člověka – poskytoval totiž rady a 

pomoc v případě různých úkolů a lidé mu nechtěli věřit, protože si mysleli, že jde o 

jiného hráče, který se je například snaží nalákat do pasti. Tímto ChatterBot nevědomky 

složil Turingův test a zároveň se i potvrdila slova kritiků, kteří tvrdí, že chatterboti jako 

takoví test zvládnou – když jsou správně a chytře nastaveni reagovat – nejde ale podle 

nich o skutečně splněnou podstatu testu. Pokud se v praxi programu daří rozšiřovat své 

pole působnosti, ať už manuálním vložením dat svými autory, nebo například možností 

migrovat po internetu a číst a jinak zpracovávat informace na svém vlastním principu, 

získáte téměř dokonalého konverzačního robota, který zdánlivě ví všechno a AI opravdu 

přípomíná. Jde ale jen o trik, který v sobě sice skrývá pokročilejší schopnosti analýzy 

textu a vyhledávání možných odpovědí v databázi, podle expertů ale v tomto ohledu 

nejde o skutečnou umělou inteligenci, protože nedochází k přímému přemýšlení nebo 

inteligentnímu reagování stroje
7
. 

Myšlenka stvořit elektronický mozek ale dál klíčila v hlavách vědců. V 60. 

letech dostali experti z MIT grant 2.2 milionu dolarů od oddělení vývoje amerického 

ministerstva obrany na další výzkumy možností této nově prozkoumávané oblasti. První 

programy skutečně kombinující lidské poznání a schopnosti počítačů rychle 

zpracovávat data a nabízet řešení se uplatnily ve zdravotnictví, šlo například o MYCIN 

(1974) ze Stanfordovy univerzity, který stejně jako INTERNIST (1979) z Pittsburské 

univerzity pomáhal porovnáváním předchozích případů s určováním diagnóz pacientů. 

V 80. letech pronikala umělá inteligence stále víc do komerční sféry, využívaly ji při 

stavění a testování strojů například automobilka General Motors nebo výrobce letounů 

Boeing a šlo ve skrze o analytické a plánovací systémy, které mohly vzniknout díky 

postupnému technologickému pokroku 
8
.  

Od roku 1990 se dá mluvit o jednom z prvních všeobecných AI boomů. Stále 

dokonalejší programy pronikaly do soukromé sféry jako hry a interaktivní obsah, stejně 

jako do pokročilejších kancelářských a databázových funkcí. Díky stále menším 

                                                                                                                                               
6
 MAULDIN, Michael L. CHATTERBOTS, TINYMUDS, and the Turing Test Entering the Loebner 

Prize Competition. Pittsburgh: Carnegie Mellon University Center for Machine Translation, 1994. Strana 

1. 
7
 MAULDIN, Michael L. CHATTERBOTS, TINYMUDS, and the Turing Test Entering the Loebner 

Prize Competition. Pittsburgh: Carnegie Mellon University Center for Machine Translation, 1994. Strana 

2-3. 
8
 PEARCE, Lynn M. Artificial Intelligence. Encyclopedia of Emerging Industries, 6th ed., Gale, 2011. 

Gale Virtual Reference Library [online]. Strana 75. [cit. 2018-11-22] Dostupné z: 

http://link.galegroup.com/apps/doc/CX1930200017/GVRL?u=mcc_pv&xid=cd5adac2. 
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přístrojům bylo možné dříve nemyslitelné – včetně prvních pokusů o virtuální realitu, 

tedy simulaci vybraného místa pomocí různých projekčních brýlí a ploch. V roce 1997 

slavně porazil šachový program Deep Blue velmistra Garriho Kasparova a už tehdy 

v době před novým miléniem, kdy ještě nebylo zcela běžné mít počítač, mobil nebo 

připojení k internetu, se lidem začalo ukazovat, jakou moc počítače mohou vůbec mít – 

a nebyly to vždy myšlenky plné optimismu: „Byli jsme pouze svědky toho, jak se opice 

narovnala, vyzkoušela svůj palec, vyřkla první slova a vypálila první šíp. Zbytek 

scénáře je domyslitelný. A otázkou je jen čas,“ zněla krátce po Kasparově porážce 

závěrečná slova zamyšlení se nad umělou inteligencí dnes již zesnulého redaktora The 

Weekly Standard Charlese Krauthammera 
9
. 

 

1.2 Umělá inteligence dnes 

Používání inteligentních přístrojů se ukotvilo i v armádě. Během operace Pouštní 

bouře byly raketové útoky americké armády řízeny jednimi z prvních aplikací na 

kontrolu a odpalování střel. 11. září 2001 znamenalo další bitevní pole a další miliony 

dolarů na zdokonalování zejména armádních, ale i zdravotnických programů. V pátrání 

trosek Ground Zero došlo dokonce podle mnohých k prvnímu většímu nasazení robotů, 

kteří se snažili dostat tam, kam člověk nepronikl. Na zimních Olympijských hrách 

v Salt Lake City v roce 2002 vznikl díky Carnegieho–Mellonových univerzitě a  

Pittsburské univerzitě Realtime Outbreak and Disease Surveillance (RODS) – systém, 

který propojením zdravotnických zařízení v Utahu monitoroval možné známky 

případného biologického útoku. S postupem několika let se výdobytky moderní 

technologie s prvky AI dostávali i běžným konzumentům – společnost Sony prodávala 

čtyřnohého robůtka AIBO, kterého jste mohli učit různým kouskům, komunikovat s ním 

na dálku přes internet a on vás na oplátku díky funkcím rozpoznávání hlasu a obličejů 

poznal. Firma iRobot přišla s robotickým vysavačem Roomba, který se díky 

inteligentním senzorům dokázal sám pohybovat po bytě bez toho, aby neustále do 

nečeho narážel (pozdější modely byly schopné i samy poznat povrch a podle toho 

uzpůsobit sílu vysávání)
10

. 

                                                 
9
 KRAUTHAMMER, Charles. Be Afraid. 26. 5. 1997. The Weekly Standard [online]. [cit. 2018-11-22] 

Dostupné z: https://www.weeklystandard.com/charles-krauthammer/be-afraid-9802. 
10

 PEARCE, Lynn M. Artificial Intelligence. Encyclopedia of Emerging Industries, 6th ed., Gale, 2011. 

Gale Virtual Reference Library [online]. Strana 75. [cit. 2018-11-22] Dostupné z: 

http://link.galegroup.com/apps/doc/CX1930200017/GVRL?u=mcc_pv&xid=cd5adac2. 
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Spotřební elektronika ale ani dnes není hlavním oborem této technologie. 

Experti ve spolupráci s vládami už před několika lety šli směrem obřích superočítačů, 

které výzkumníkům po celém světě zpřístupňují doposud nevídané rychlosti výpočtů a 

kapacit pro nejnáročnější výzkumy na světě. Průkopníkem byl počítač, který se vrátil do 

původních velikostí výpočetních strojů, protože jeho servery dosahovaly velikosti 

místnosti. Jmenoval se Roadrunner od společnosti IBM a jako první nabídl výkon 

přesahující jeden petaflop, díky čemuž mohli vědci provádět úkony, které byly po celé 

roky před tím hudbou vzdálené budoucnosti. Jak to ale v tomto ohledu bývá, už za pět 

let byl stroj za sto milionů dolarů zastaralý a americká Národní laboratoř Los Alamos ho 

musela v roce 2013 vypnout a nahradit výkonnějším nástupcem
11

. 

V současnosti nejvýkonnějším počítačem na světě je Summit taktéž od IBM, 

který se pyšní neuvěřitelným výkonem přesahujícím teoreticky až 200 petaflopů, je ale 

nastaven pro používání na cca 140 – a to i kvůli využitelnosti energie, která je v tomto 

stroji tím pádem jedna z nejúspornějších v porovnání s konkurencí. Americká vláda 

jako sponzor umístila stroj do laboratoří v Oak Ridge s těmi nejvyššími cíly: pomáhat 

v diagnózách závažných onemocnění jako je rakovina a jejich léčbou, identifikovat a 

zkoumat nové materiály na zemi i ve vesmíru nebo analyzovat rozáhlá meteorologická 

data o globálním oteplování a dalších vlivech nejen člověka na život na planetě
12

. Závod 

v počítačovém prvenství se stal i jablkem sváru světových mocností. Čína jako největší 

konkurent USA vlastní třetí nejvýkonnější stroj na světě, i když co do počtu 

superpočítačů obecně zemi podle žebříčku TOP500 vládne a třeba počty těch 

amerických převyšuje bezmála dvojnásobně
13

. Její Sunway TaihuLight s výkonem 

nastaveným na přibližně 90 petaflopů dýchá na záda americkým protivníkům. A 

Washington si novodobé závody ve zbrojení uvědomuje a v roce 2015 rozhodl o zákazu 

vývozu pro stavbu superpočítačů stěžejních procesorů firmy Intel a dalšího 

kybernetického vybavení – podle kritiků tak nicméně učinil pozdě a vzhledem 

k pokročilé průmyslové špionáži dnešního světa dost možná už zbytečně
14

.  

                                                 
11

 ANTHONY, Sebastian. World’s first petaflop supercomputer is obsolete after just five years, will be 

shut down. 1. 4. 2013. Extreme Tech. [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://www.extremetech.com/computing/152191-worlds-first-petaflop-supercomputer-is-obsolete-after-

just-five-years-will-be-shut-down. 
12

 The most powerful computers on the planet. IBM [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://www.ibm.com/thought-leadership/summit-supercomputer/. 
13

 NOVEMBER 2018. TOP500, 52nd edition. [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://www.top500.org/lists/2018/11/. 
14

 PAGLIERY, Jose. Nuclear worries stop Intel from selling chips to Chinese supercomputers. 10. 4. 

2015. CNN. [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z:  

https://money.cnn.com/2015/04/10/technology/security/intel-blocked-nuclear/. 
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„Náš vlastní“ superpočítač může odborná veřejnost využívat k analýzám dat a 

výpočtům i v České republice, a to díky evropské dotaci 1,8 miliardy korun z 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a národnímu superpočítačovému 

centru IT4Innovations ve Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. 

Solomon je 87. nejvýkonnějším počítačem na světě a od roku 2015 funguje spolu se 

slabším kolegou Anselmem (2013) v rámci celoevropské výzkumné infrastruktury 

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) a také Evropské 

technologické platformě pro oblast HPC (ETP4HPC, European Technology Platform in 

the area of High-Performance Computing)
15

.  

V dnešní době se umělá inteligence v různých omezených podobách, kdy je 

výrobci ale i přesto označují rovnou za AI, objevuje v řadě spotřební elektroniky. Jako 

například „AI ready“ jsou popisovány různé osobní počítače, chytré mobilní telefony i 

třeba televize. Například společnost Apple tvrdí, že její poslední modely značky iPhone 

s na mobily neuvěřitelnými šestijádrovými procesory jsou nejrychlejší ve smartphonech 

vůbec, hlavně ale díky čipu s názvem Neural engine, který se stará o umělou inteligenci, 

by tak poslední iPhony měly být tím nejlepším, co se v AI osobní elektronice dá na trhu 

dostat. Stroj by tak nově měl být schopen právě učení se – a to rozhodovat, kdy je na 

jakou úlohu potřeba využít samotný procesor, kdy Neural engine a kdy třeba grafický 

čip a k tomu ještě třeba zhodnotit, jaký je k tomu potřeba výkon baterie. K tomu 

pomůže novější AI mozek i třeba s dokonalejší hlasovou asistentkou Siri nebo obecně 

s vyšší pravděpodobností možností učení se uživatelových návyků a tím i přesnějších 

systémů predikcí vlastníkova chování a usnadňování každodenních úkonů
16

. 

Konkurence od firmy Google svou cestu umělé inteligence razí v posledních měsících 

podobným způsobem. Ve svém smartphonu s názvem Google Pixel 3 kombinuje u 

Applu už výše popsanou symbiózu systému a výkonu baterie s třeba doposud asi 

nejdokonalejší mobilní kamerou. Ta díky plejádě nevídaných funkcí dokáže například 

pořídit takové množství fotek, aby vám systém nabídl jen ty barevně, světelně a 

kompozičně nejpovedenější. Konkurenci poslední doby poráží podle expertů i se svou 

na současnost nezvykle pouhou jedinou čočkou hlavního fotoaparátu. Podle výrobců tak 

třeba i snímky pořízené trojitými snímači nebudou stačit na foťák Googlu, a to právě 

                                                 
15

 Co je IT4Innovations. IT4Innovations. [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z:  https://www.it4i.cz/o-

nas/co-je-it4innovations/. 
16

 JAVŮREK, Karel. Co je srdce nového iPhonu? Apple A12 Bionic, první 7nm čip nabitý výkonem. 13. 

9. 2018. Živě. [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z:  https://www.zive.cz/clanky/co-je-srdce-noveho-

iphonu-apple-a12-bionic-prvni-7nm-cip-nabity-vykonem/sc-3-a-195054/default.aspx. 
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kvůli softwarovým AI funkcím
17

. Třešničkou na dortu je pak teprve nedávno 

představená funkce Google Duplex, která nejen majitelům smartphonů této firmy nabízí 

poněkud kontroverzní, ale o to víc překvapující doplněk – vyřízení telefonátů, zpráv a 

emailů za vás. Googlu se totiž podařilo naprogramovat tak dokonalého asistenta, že text 

od něj, po zadání požadovaných informací, jako třeba důvod schůzky, datum, místo a 

jméno dotyčného člověka, nejde od toho skutečně lidského téměř rozeznat. A 

strašidelně přesné vypadají zatím i první testování hlasových konverzací, kdy za vás 

robot objedná třeba kadeřníka. Vývojáři mu totiž do hlasové banky přidali i prvky zcela 

běžné pro normální lidskou řeč, jako je slang, pauzy nebo souhlasy a nesouhlasy 

pomocí bručení a mručení
18

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

WIGGERS, Kyle. The Pixel 3’s dual cameras are a tacit admission that AI can’t do everything — yet. 

19. 10. 2018. Venture Beat. [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z:   

https://venturebeat.com/2018/10/19/the-pixel-3s-dual-cameras-are-a-tacit-admission-that-ai-cant-do-

everything-yet/. 
18

 LEVIATHAN, Yaniv a MATIAS, Yossi. Google Duplex: An AI System for Accomplishing Real-

World Tasks Over the Phone. Google AI Blog. [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://ai.googleblog.com/2018/05/duplex-ai-system-for-natural-conversation.html. 
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2. Metodologický přístup 

 Jako metodologický přístup k této práci její autor zvolil kvalitativní analýzu 

pomocí případové studie problematiky u obou zkoumaných agentur. Jde podle něj o 

v tomto případě prvního takového zkoumaného odvětví o vhodný způsob, jak představit 

v plné šíři aktuální stav používání umělé inteligence v Reuters i AP. A i když jak stojí 

výše jde o zcela novou součást jejich novinářské práce, jde ve skrze o srovnávání 

mediálních výstupů dvou mediálních společností, k čemuž se případová studie právě 

hodí.  

 

2.1 Případová studie 

Trampota a Vojtěchovská
19

 ve svém popisu případové studie věnují největší 

pozornost fungování hiearchie redakce, vlivu vedení ale i zkoumání jednotlivých jejích 

výstupů. V rámci této diplomové práce tedy všemi dostupnými metodami 

shromažďování dat, empirického poznání i vlastním zúčastněným pozorováním hodlá 

autor práce představit v plné formě otázku umělé inteligence v novinářském prostoru a 

na obou agenturách dokázat stav jejich snažení v oboru, motivace i plány do budoucna.  

„Případová studie je empirická studie o nějakém jevu v rámci jeho 

každodenního kontextu, odpovídá zejména na otázky „jak“ a „proč“ (Yin, 2003). 

Případová studie se může sestávat z analýzy pouze jednoho případu na zvolené téma 

(jednopřípadová studie) nebo z většího počtu případů na zvolené téma (vícepřípadová 

studie). Jednopřípadová studie je vhodnější v případech, kdy chceme např. ověřit 

platnost již formulované teorie, nebo když analyzujeme typický nebo na druhou stranu 

unikátní případ. Výhodou několikanásobné studie oproti samostatné studii je to, že její 

výsledky se opírají o širší datový soubor. Při výzkumech většího počtu organizací je pak 

možné jednotlivé studie vzájemně porovnávat. Na začátku výzkumu nejprve definujeme 

výzkumnou otázku,…“
20

. Jak a proč u agentur Reuters a AP dochází k nástupu umělé 

inteligence a v jakém stádiu se nyní obě firmy nacházejí jsou i základní otázky této 

práce za použití případové studie, která zároveň postup obou srovná a zjištění posune 

                                                 
19

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 
20

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 

62. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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ještě dál v otázce výhod a nevýhod takového žurnalistického principu, a to i v otázce 

etiky. Propozice výzkumu je zároveň myšlenka, že v letech 2018 a 2019, kdy tato práce 

vznikala, není bádání v tomto odvětví ani jedné z firem natolik rozvinuto, aby hrálo 

v jejích mediálních a dalších profesních výstupech zatím zásadnější roli. Naopak 

konkureční propozicí může paradoxně být částečný opak, a to že obě společnosti prvky 

umělé inteligence používají dnes v praxi už více, než bychom si mohli myslet. 

Pro sběr dat pro tuto práci autor použil dostupné informace v akademické, 

komerční i populárně naučné sféře. Kombinuje tak veškeré dohledatelné informace o 

fenoménu, který začal být běžné veřejnosti bližší až v posledních letech, s dobovými 

materiály fyziků a dalších vědců, kteří s teoretickým principem fungování umělé 

inteligence přišli už před desítkami let. Uvádí do kontextu dnešní doby, co znamená 

umělá inteligence pro spotřebitele, co pro vlády a hlavně, co pro novináře a konzumenty 

jejich obsahu. Kromě dostupné literatury, vědeckých publikací, expertních článků nebo 

výročních zpráv kombinuje autor během svého výzkumu i své vlastní zkušenosti z pole 

informačních technologií, kde pracovně strávil několik let jako IT pracovník nadnárodní 

firmy SAP, dovednosti v rámci pozdější pracovní pozice jakožto redaktor zahraniční 

redakce České televize, kde s výstupy agentur Reuters i AP pravidelně pracuje a má 

možnost se seznamovat s jejich postupným zdokonalováním se v tomto ohledu, i vlastní 

dlouhodobý zájem o pole moderních technologií a jejich vývoj
21

. 

„K nejnáročnějším krokům případové studie patří vyhodnocování dat. Data je 

možné vyhodnocovat čtyřmi způsoby (Yin, 2003): srovnáním dat s předpokládaným 

vzorem, vytvořením explanace, časovou analýzou nebo využitím logických modelů. V 

případě srovnání je možné postupovat podle stanovených propozic. Pokud máme v 

rámci výzkumné otázky stanovené propozice, které představují rozličné závislé 

proměnné, přiřazujeme data k těmto propozicím a ověřujeme jejich platnost.“
22

 V rámci 

výstupu této práce autor kombinuje většinu z navrhovaných způsobů dobrání se 

výsledku, tudíž kromě srovnání aktuálního stavu obou agentur a interpretace jejich 

pokroku také pohled na další rozvoj technologie umělé inteligence v žurnalistice a 

budoucí plány. Závěry by pak měly přinášet ucelený pohled na problematiku, ukazovat 

současný stav používání AI v novinařině týmy v Reuters a AP a přinášet tak první 

takový pohled svého druhu na počátek žurnalistiky za účasti umělé inteligence. 

                                                 
21

 Oliver Jahn, 4. 3.2019. [osobní archiv autora]. 
22

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. s. 

65. ISBN 978-80-7367-683-4. 
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3. Umělá inteligence v žurnalistice 

 S rozvíjením umělé inteligence obecně přišlo její uplatňování v různých oborech 

lidského bádání. A žurnalistika nebyla dlouho pozadu. Nástupu počítačových systémů 

v novinařině a následného strmého nárůstu nutnosti počtu specializovaných pracovníků 

v tomto odvětví si už v 70. letech všiml spisovatel a futurista Alvin Toffler ve svém 

bestselleru Šok z budoucnosti
23

. 

„Pohled na stránky hledající výpomoc jakýchkoliv velkých novin ukazuje na fakt, 

že nová zaměstnání přibývají neuvěřitelně rychle. Systémoví analytici, operátoři 

konzolí, kódovači, zakládači kazet, technici kazet jsou jen některé z těch spojených 

s prací na počítači. Získávání informací, optické skenování, technologie tenkého filmu – 

to vše potřebuje zcela novou rovinu expertízy, zatímco stará zaměstnání ztrácejí na 

důležitosti nebo zcela zmizí.“
24

. Situace se s postupem let a skutečným nástupem 

počítačových technologií ještě více přiblížila Tofflerovu pohledu na automatizaci a 

přerod nejen novinářské práce. Opouštení analogových forem záznamu a příchod 

internetu za sebou zanechal i Tofflerovy zakládače kazet a vytvořil v žurnalistickém 

prostředí desítky a možná stovky do té doby zcela neexistujících pozic, jako jsou editoři 

online obsahu nebo správci sociálních sítí. A s dalšími roky a debatou nad používáním 

silnějších počítačů i pro samostatnou novinářskou práci jako takovou v rámci systémů 

s umělou inteligencí se začalo paradoxně přemýšlet nad opakem; úbytkem pracovních 

pozic kvůli automatizaci a předávání úkonů chytrým strojům. 

3.1 Co je to robotická žurnalistika? 

Pojem výpočetní, počítačová, automatizovaná nebo robotická žurnalistika se 

začíná objevovat se skutečným praktickým uvažováním nad využitím softwaru a 

hardwaru dostupných strojů pro činnosti, ve kterých do té doby byl vždy potřeba člověk 

– jako například sběr dat, propojování faktů nebo až to nejnáročnější: samotná tvorba 

článků a dalších mediálních výstupů. A i když je samostatná práce počítače na něčem, 

co by se v konečné fázi mělo tvářit jako produkt člověka, pomáhají teď novinářům 

inteligentní stroje zatím hlavně v dílčích úkonech. Jde tak o zmíněný sběr a 

                                                 
23

 TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. Přeložil Stanislav MUNDIL. Praha: Práce, 1992. ISBN 80-208-

0160-X. 
24

 TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. Přeložil Stanislav MUNDIL. Praha: Práce, 1992. s. 58. ISBN 80-
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prohledávání velkého množství dat, schopnost vyhledat v nich pro člověka relevantní 

požadované informace, ty požadovaně propojit s dalším poznáním a tyto výsledky pak 

jednoduše šířit a prezentovat
25

.  

Systémy mohou jít v případě dostatečných schopností, tedy paměťové kapacity, 

rychlosti procesorů a dalších prvků, ještě dál, a to až do fáze, kdy se dá mluvit o 

opravdové umělé inteligenci posunuté do sfér lidského vnímání: za pomocí analýzy dat 

se učit všemožným vztahům a obecně zjišťovat a uchovávat ve velkém informace, které 

by si jedinec nemusel pamatovat, nebo by na to jednoduše neměl potřebnou mozkovou 

kapacitu. V tomto ohledu je důležitá míra automatizace programu a algoritmy, které mu 

člověk propůjčil, aby se stroj zdokonaloval. Pomocí nich může autor robota naučit 

základní platná pravidla pro jemu určený segment, ať už jde o princip rýmování slov, 

nebo třeba schopnost nacházet na internetu fotografie se společným tématem. Něco, co 

by člověku zabralo desítky hodin, nebo by to z principu lidské mysli ani nešlo, jako 

například u zmíněného porovnávání tisíců fotografií a videí, zabere v reálném čase 

specializovanému počítači zlomek minuty
26

. Podobně fungují i složitější algoritmy, 

které jsou schopny fungovat i napříč typem médií a vybrat z cíle třeba taková videa, 

která mají společnou nebo podobnou hudbu. Dalším možným použitím je i například 

analýza textu ať už článku nebo audiovizuální reportáže a podle zjištěných informací i 

rovnou vyhledání odpovídajících obrázků, podle způsobu použití fotografie nebo videa  

k posouzení a případnému praktickému využití autora
27

. 

3.2 Robotická žurnalistika v praxi 

Mezi firmy, které začaly s ostrým využíváním těchto principů pro svou činnost, 

patří například původně startupová a dnes už multimilionová společnost Narrative 

Science. Ta přišla s prvním oficiálním zpravodajským servisem psaným svými roboty, 

kteří pomocí algoritmů napojených na statistické sportovní weby přinášely jednoduchý 

monitoring baseballových zápasů. Její cíl byl ale vyvinout specializovaný program 

                                                 
25

 FLEW, Terry. The promise of computational journalism. 18. 10. 2011. Journalism Practice vol. 6, č. 2, 

s. 157-171, 2012. s. 157. [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 
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schopný převést tabulky, grafy a analytické texty do srozumitelné řeči, v tomto případě 

angličtiny
28

. To se Narrative Science podařilo v softwaru Quill, který začali pro 

jednoduché reporty o svých stránkách používat majitelé webů, kteří se nechtěli zaobírat 

čísly a texty v jejich analytických programech na sledování výkonu stránek, jako je 

Google Analytics. Obecně se jejich produkt podle autorů i expertů z oboru dá dobře 

využít i k třídění a interpretaci big dat, neboli velkého množství zkombinovaných 

informací z různých ohledů například o uživatelích vašeho webu nebo třeba hry, které 

by jinak v rozumném čase nešly zanalyzovat
29

. 

Konkurentem je třeba firma Automated Insights, která se zaobírá přesně 

převáděním mnohdy nesrozumitelného analytického jazyka plného čísel do normální 

řeči
30

. To využívá i třeba právě agentura Associated Press, více viz. kapitola Umělá 

inteligence a agentura AP a hlavní studie této práce o stavu AI v rámci dvou 

z největších zpravodajských agentur světa.  

Umělá inteligence a její prvky pronikají i do tištěných médií. Před necelými 

dvěma lety přestala v uznávaném americkém deníku The New York Times existovat 

funkce public editora, tedy tiskového ombudsmana (v posledním případě 

ombudsmanky) fungující jako spojka redakce a veřejnosti v případě dotazů, podnětů a 

hlavně případných nesrovnalostí a pochybení v informacích novin 
31

. Liz Spaydovou 

nahradilo readers center, tedy v překladu čtenářské centrum; tým asi 20 lidí, kteří mají 

veřejného editora zastoupit po všech stránkách a ještě k tomu zaručit krok s dobou. 

Mezi prvky, které si nové oddělení mělo osvojit, totiž podle Timesů byla celá řada 

funkcí a požadavků souvisejícími s novými chytrými technologiemi, jako je třeba 

rychlost a počet platforem, kterými je vedení schopné reagovat na dotazy čtenářů, důraz 

na nové formáty a výstupy kvůli ještě větší interakci se zákazníky, prohlubování funkcí 

digitálních verzí deníku nebo například častější komunikací na sociálních sítích a 

využívání nových kanálů pro získávání názorů lidí
32

. 
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Ještě dál posouvají v současnosti možnosti umělé inteligence v žurnalistice 

v Číně. „Dobrý den, jsem anglicky mluvící moderátor naprogramovaný umělou 

inteligencí. Toto je můj první den ve zpravodajské agentuře Nová Čína. Můj hlas a 

vzhled byl vymodelován podle Čang Čaoa, skutečného moderátora Nové Číny. Vývoj 

v mediálním průmyslu volá po neustálých inovacích a hlubokému propojení světových 

pokročilých technologiích. Budu pracovat neúnavně, abych vám přinášel zprávy, 

zatímco budou nepřetržitě psány do mého systému. Těším se na to, že vám budu přinášet 

zcela nový zážitek ze zpravodajství,“
33

 znělo první ohlášení vůbec prvního digitálního 

robota-moderátora v čínské státní agentuře Nová Čína. Nejde o skutečný fyzický 

výrobek jako u robota Sophie, ale o pokročilou funkci digitální manipulace s videem, 

které předchází detailní skenování jedincova vzezření pomocí speciálních programů, 

které jsou schopny vymodelovat člověka podle několika málo videí. Výsledky jsou 

zatím podle odborné i laické veřejnosti poněkud těžkopádné a rozpoznatelné téměř vždy 

od originálu, moderátoři-počítače zatím neumí správně nastavovat důrazy v řeči, dělat 

v ní správné pauzy, nebo zapojovat mimiku. Podle jejich autorů ale jen otázka času, než 

budou programy zcela dokonalé a následné naučení těchto prvků strojů by tak mohlo 

přijít ve větším už brzy.  

Nebezpečnost tohoto fenoménu audiovizuálních úprav se v jiném odvětví 

nicméně stále souvisejícím se žurnalistikou nazývá deepfake. Jde v kostce o stejný 

princip upravení videa konkrétní osoby za použití starších záběrů, fotek, ale i nahrávek 

hlasu tak, aby po náležité úpravě vypadala, jakoby to byla skutečně ona i její hlas. 

Programu, který si do vlastního i ne přílš výkonného počítače může nahrát kdokoliv, 

pak trvá podle náročnosti několik desítek minut až hodin vytvoření zadané scény. 

Využívá k tomu předchozí zkušenosti s daným člověkem, což v tomto případě mohou 

být i herci a politici, čímž lze deepfake výtvory zneužít i k vydírání a ovlivňování osob. 

Program proskenuje svou síť, zjistí, zda někdo například už upravoval Baracka Obamu, 

použije už naučené prvky a přidá k nim ty potřebné pro aktuální výtvor. Po spojení 

s požadovaným textem, který počítač složí s předchozích natočených vyjádření, získá 

autor AV nahrávku, která by leckoho mohla přesvědčit o tom, že jde o skutečně pravý 

obsah. To celé probíhá na vzdálených serverech cloudovou technikou jako u například 

dnes profesionálních střižen, takže není potřeba vyššího výpočetního výkonu autorova 

počítače. Výsledek se pak znovu uloží do databáze pro potřebu dalších uživatelů. Časem 
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by tak nemuselo být vůbec poznat, zda dotyčný člověk je skutečně on i s jeho vlastními 

slovy, jestli se nejedná o zcela nově počítačovou simulací vytvořeného člověka, nebo 

jestli například není jedinec už třeba dávno po smrti. Nástroj lze podle expertů zneužít 

v dnešní době ke všemu od vlastní zábavy, přes dezinformační kampaně, vytváření 

pornografie na zakázku nebo v konečném důsledku třeba pokusu o ovlivnění 

probíhajícího trestního vyšetřování 
34

. 

S pomyslným oťukáváním AI technologií na poli žurnalistiky začali před časem 

i čestí specialisté. Celosvětového úspěchu dosáhla firma Livesport, která se soustředila 

na sportovní zpravodajství o výsledcích klání po celé Zemi. Její služby využívají 

desítky milionů lidí po celém světě díky propracovaným algoritmům, které vám na 

stránku nebo do aplikace téměř okamžitě pošlou aktuální výsledek z té sebezapadlejší 

ligy i méně známého sportu. „Ale tolik nemáme každý měsíc, jsme závislí na průběhu 

sportovní sezóny. Nejlepší je pro nás podzim, kdy už se rozjely fotbalové ligy, ještě 

neskončily tenisové turnaje, jede NHL, KHL a basketbalové ligy. V roce 2019 se chceme 

dostat přes 100 miliónů za měsíc,“ komentoval v roce 2017 provozní ředitel Livesportu 

Patrik Dzurenda neuvěřitelných 75 milionů uživatelů za jeden měsíc provozu
35

.  

V jejich případě spočívá kouzlo automatizované novinařiny v co nejrychlejším 

portování dat z tisíců různých zdrojů, ať už se jedná o jiné internetové většinou lokální 

provozovatele, televizní přenosy konkrétních zemí nebo v některých případech vlastní 

pracovníky v terénu. To vše pak systémem algoritmů přiteče do centrály Livesportu, 

kde výsledky kontrolují lidští pracovníci. A nejde jen o pouhou informaci o gólech nebo 

například vyloučení jednotlivých hráčů. Systém umí díky využívání svého vlastního 

chatbota po zadání základních dat složit i jednoduché věty, které konzumentovi 

nasimulují online přenos jakoby psaný lidskou rukou, a to vše v desítkách světových 

jazyků. „(…) Zaměřujeme se na výsledky, data, statistiky. Občas po nás lidé chtějí 

predikce a tipy, ale to nejsou fakta, to dělat nechceme. Umíme krátké předzápasové 

informace založené na historii vzájemných zápasů a podobně, ale vždy jsou to fakta. U 

top soutěží děláme live komentáře. To je hodně pěkná funkce, ale náročná – jeden 

člověk sleduje jeden zápas, není šance, aby toho kvalitně zvládl víc,“ říkal Patrik 
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Dzurenda k problematice živých komentářů Livesportu
36

 a připomněl tak fakt, že 

zatímco silnější počítač se specializovanými programy může obsloužit několik zápasů 

najednou, člověk vždy zvládne jen podle jeho sil limitovaný počet úkonů. 

 

3.3 Robotická žurnalistika a ČTK 

Své vlastní bádání v tomto oboru začala před časem i národní tisková a 

informační agentura Česká tisková kancelář. Veřejnost seznámila se svými záměry v AI 

na přednášce Rozpravách o českých médiích na téma robotické žurnalistiky v ČTK v  

Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

v Praze
37

. Šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková, technický 

ředitel ČTK Jan Kodera, šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch a moderátor České 

televize, pedagog na Katedře žurnalistiky se zaměřením na etiku a nová média a 

zároveň vedoucí této práce Václav Moravec diskutovali nad současným stavem těchto 

technologií v rámci naší národní tiskové agentury, nad úskalími i výhodami, které tyto 

systémy do novinářské práce přinášejí. „Pokročilejším nástrojem, který se využívá 

poměrně krátkou dobu, jsou algoritmy z oblasti umělé inteligence – algoritmy 

strojového učení, kde už je ta situace podstatně zajímavější a taky náročnější na 

pochopení (…) Ten algoritmus se učí sám od sebe, respektive od svých výsledků a od 

toho, jak to někdo oklasifikuje,“
38

 popisoval Jan Kodera už výše nastíněný princip. „Pro 

agentury je specifické to, že my vytváříme takové to základní zpravodajství, nepouštíme 

se příliš do nějaké investigativy, komentářů a podobných záležitostí. Z toho také 

vyplývá, že pro nás je zajímavější ta přímá tvorba textů a méně důležité pro nás jsou ty 

nástroje okolo, které slouží třeba k tomu ověřování informací, byť to samozřejmě taky 

děláme a využíváme, ale není to v takové míře, v jaké to může být jinde v médiích,“
39

 

pokračoval Kodera s tím, že zásadní je tak hlavně rychlost, což pracovníci zpravodajství 

ČTK ocenili třeba při posledních senátních volbách, kdy došlo k prvnímu 
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dokonalejšímu téměř v reálném čase existujícímu sčítání hlasů a tím pádem možnosti 

bleskového informování klientů služby.  

„To, co jsme zatím použili, to je skutečně automat. Jsou to připravené šablony, 

není to žádný zásah umělé inteligence a v zásadě práci, kterou bychom byli bývali dělali 

stejně, tak jsme ji udělali jiným způsobem. (…) Pro nás byl jeden z hlavních poznatků 

ten, že budeme příště muset trošku změnit nasazení editorů, protože stroj nečeká – když 

data má, tak je prostě vyplivne a chrlí je neskutečně rychle,“ pokračovala s nadsázkou 

šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková. Dodala nicméně, že i když 

rychlost, kterou stroje byly výsledky schopné doručovat, překvapila a možná i 

negativním způsobem chvilkově ovlivnila práci redaktorů a editorů, ti si na ni nakonec 

ale rychle zvykli a byli naopak schopni zárukou rychle příchozích a zároveň kvalitních 

dat zpracovávat například reakce politiků a veřejnosti, nebo se věnovat další práci 

spojené s volbami
40

. Věc byla možná díky propojení a vstřícnosti Českého statistického 

úřadu, který podobné principy dodržuje například s Českou televizí během jejího 

volebního vysílání, a to i pomocí svého oficiálního webu Volby.cz
41

.  

V ČTK přemýšlejí i nad dalším rozšířením servisu využívajícím rychlé 

zpravodajství o průběhu událostí, a to hlavně v případě finálních informací za pomocí 

čísel. Šlo by tedy logicky například o zprávy z burzy nebo sportovní výsledky, firma je 

v tomto případě ale odkázaná na ochotu jednotlivých institucí poskytovat je a navíc 

aktuálně, což je u řady sportovních organizací jako Fotbalová asociace České republiky 

problém
42

. Česká tisková kancelář tak jde zatím jiným směrem a snaží se pomocí AI 

funkcí zdokonalovat své stávající redakční systémy pro zpříjemnění a snažší práci svých 

zaměstnanců – třeba výš už také popsaným principem propojování multimediálního 

obsahu pro jednodušší orientaci v databázích. „Systém, který by automaticky zajišťoval 

nějakou kontrolu, nemáme. Máme kromě vlastní produkce celou řadu dalších partnerů, 

kteří smluvně garantují, že ty fotografie budou v pořádku a k těm selháním nebo 

‚fejkům‘ dochází výjimečně. Pro nás je z tohoto hlediska zajímavější fúze mezi textem, 

ať už generovaným automaticky, nebo ne, a automatickým dohledáváním snímků. Editor 

třeba potřebuje dohledat nějaké ilustrační fotografie a pro nás by v budoucnu bylo 
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zajímavé mít nějakou utilitu, která by to dělala automaticky,“ 
43

 vysvětloval na 

přednášce šéf fotografického oddělení ČTK Petr Mlch s odkazem na algoritmy, které 

dokáží porovnat obsah fotografie a její popisek s požadovaným aktuálním vyhledáním 

pro použití v mediálním obsahu. „I kvůli komplikovanosti českého jazyka ještě nějakou 

dobu potrvá, než budou k dispozici nástroje, které dokážou významně pomoci i v oblasti 

rešerší nebo zpracování strukturovaných textů,“
44

 uzavřel pak technický ředitel ČTK 

Jan Kodera v odkazu na to, co si většina lidí zatím představí pod pojmem robotická 

žurnalistika. 
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4. Umělá inteligence a agentura Reuters 

V této části práce přichází na řadu samotné zmapování stavu umělé inteligence 

v rámci agentury Reuters, která od počátku své existence pracuje s těmi 

nejmodernějšími postupy a snažila se v tomto ohledu jít příkladem i pro další podobné 

společnosti. Nejprve se zaměřím na historii samotné firmy, kde kromě zmíněných 

moderních postupů zmíním, jak se od dob telegrafních drátů a poštovních holubů 

dostala až do období digitální žurnalistiky a umělé inteligence, co v tomto oboru už 

nabízí a co očekává do budoucna. 

4.1 Historie a cesta k umělé inteligenci v rámci Reuters 

Agentura dnes známá celým jménem Thomson Reuters vznikla v polovině 19. 

století ve Velké Británii. Jako Reuterovu telegrafickou společnost ji v Londýně v roce 

1851 založil Paul Julius Reuter, který před tím jako partner ve vydavatelství Reuter a 

Stargardt vydával pamflety během revolučního roku 1848. Podnikatel z Cách se 

z Německa přes Paříž dostal až do Británie, kde v rámci své telegrafní společnosti začal 

nabízet servis ze zpravodajství a burzy pro zatím nejčastěji banky a různé investiční 

skupiny – a už tehdy rodící se agentura využívala těch nejmodernějších dostupných 

technologií. Reuter koupil přes 200 poštovních holubů, které rychlým rozvážením 

informací doplnily relativně nově vystavěné telegrafní dráty a následně třeba zcela nový 

podmořský telegrafní kabel spojující doverské pobřeží s francouzským Calais. Reuter 

tak získal možnost svůj servis nabízet i do Francie 
45

. 

Firma se postupně rozrůstala a v roce 1858 získala prvního mediálního klienta – 

londýnský Morning Advertiser byl prvním z mnoha světových titulů, které za víc než 

stoletou historii společnost oslovila, a brzy následovalo množství dalších. Kromě 

ověřených zpráv z finančních trhů se Reuterova telegrafická společnost zapsala 

nesmazatelně do historie zpravodajství i rychlými reakcemi ze světa, kdy například 

v dubnu roku 1865 o několik hodin předhonila konkurenci v informování o zavraždění 

amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Reuters se postupně rozšiřovala díky síti 

dopisovatelů a spolupracovníků v mnoha zemích do celého světa. Důležitým byl pro 

firmu i vstup organizace Press Association, která od 20. let 20. století postupně získala 

v Reuters většinu. V následujících letech postupným prodejem části firmy pomohla 

rozšířit působnost agentury i do Austrálie a na Nový Zéland. V polovině století tak 
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Reuters přímo či nepřímo informoval o dění z celého světa, zasáhl svým textovým i 

obrazovým servisem prakticky všechny hlavní deníky na planetě a jejich pomocí i ty 

menší a jeho role ve zpravodajství i určování trendů v něm se napevno ukotvily 
46

.  

Současně s vývojem agentury Reuters se v Kanadě začala formovat mediální 

společnost Roye Thompsona, dědečka současného ředitele celého dnes spojeného 

konglomerátu. V 30. letech získal první deník v Ontariu s názvem The Timmins Press. 

O 20 let později už expandoval do Velké Británie, kde získal Kemsley Group, skupinu 

novin včetně například The Sunday Times, ke kterým přidal i skotskou televizi a 

deníky, čímž se stal největším kanadským mediálním magnátem té doby 
47

. Následně 

společnost už pod synem zakladatele Kennethem Thompsonem vytváří mezinárodní 

značku Thompson Organisation Limited se sídlem v Torontu a hlavními zeměmi 

působnosti Spojenými státy a Velkou Británií. Na konci 20. století se firma začala 

postupně zbavovat svých jednotlivých mediálních společností, prodala noviny The 

Times a na konec v roce 2003 i 20 % podíl v poslední společnosti, která nějaké noviny 

vlastnila, a to Bell Globemedia
48

.  

Agentura Reuters se mezitím vyvíjela v podle mnohých jedničku na trhu. Už 

v 60. letech minulého století se stala jednou z prvních firem svého druhu, která za oceán 

přenesla data z finančích trhů pomocí počítačového spojení
49

. Provázanost s finančním 

sektorem pokračovala i v další zásadní inovaci, kterou Reuters už navždy změnila nejen 

ekonomický svět – od 70. let 20. století vyvíjela program na reálné obchodování 

s měnami a státy tak získaly možnost opustit fixní kurzy a kromě zjednodušení v prodeji 

i nákupu získat dříve reálná data o světových měnách. Od roku 1973 nabízela svým 

klientům počítačové terminály nabízející pohled na vývoj kurzů takřka online, transakce 

jako takové umožnila platforma Reuters od roku 1981 a o tři roky později už byla 

samotná firma jako taková vedená na burze v Londýne nebo NASDAQ
50

. V dalších 

letech firma dál zdokonalovala své systémy na doručování zpravodajského i finančního 

                                                                                                                                               
45

 1850s. Company history. Thomson Reuters [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://www.thomsonreuters.com/en/about-us/company-history.html. 
46

 Thomson Reuters . Encyclopaedia Britannica [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/Thomson-Reuters. 
47

 1950s. Company history. Thomson Reuters [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://www.thomsonreuters.com/en/about-us/company-history.html. 
48

 1980s, 2001, 2003. Company history. Thomson Reuters [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://www.thomsonreuters.com/en/about-us/company-history.html. 
49

 1960s. Company history. Thomson Reuters [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://www.thomsonreuters.com/en/about-us/company-history.html. 
50

 Thomson Reuters . Encyclopaedia Britannica [online]. [cit. 2019-3-1]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/Thomson-Reuters. 



   

 

23 

  

obsahu svým klientům. Její program Dealing 2000 inovoval mezinárodní obchod 

s valuty a ve spolupráci s Dow Jones přinesla na konci tisíciletí i dokonalejší systém 

doručování zpráv z byznysu
51

. Po roce 2000 se dále rozšiřovala, získala nové sídlo 

v Londýně a pokračovala s vývojem nových technologií, jako byly ještě dokonalejší 

obchodovací systémy Reuters Trading for Fixed Income a Reuters Trading for Foreign 

Exchange
52

. 

V roce 2008 poté, co skupina Thompson prodala svůj poslední podíl 

v jakémkoliv tištěném titulu, ale stále si zachovávala například podíl v dalších firmách 

zabývajících se analýzami textu, psaním firemních zpráv a dalších, došlo ke spojení 

těchto dvou zásadních hráčů na mediálním trhu a vznikla značka Thompson Reuters se 

sídlem v Torontu. Vzhledem k tradici firmy nejen v informování veřejnosti se 

zachovalo její veřejnosti známé pojmenování pouze Reuters, a to zejména v rámci jejích 

mediálních výstupů. O rok později Reuters opustila jak londýnskou burzu LSE, tak 

NASDAQ a společně jako Thompson Reuters vstoupila na burzu v Torontu a v New 

Yorku
53

. Další vývoj společnosti v posledních letech je už spjatý s nástupem 

nejmodernějších technologií a touto prací sledovaného využívání systémů umělé 

inteligence. 

4.2 Nástup umělé inteligence a v současnosti využívané 

prvky AI v Reuters 

Už v roce 2006 Reuters představila první automatizované softwary fungující na 

bázi čtení zpráv pro finanční sektor. Program uměl filtrovat informace ze zpravodajství 

agentury strojem, který byl následně získaná data schopen využít pro obchodování
54

. O 

čtyři roky později získává Thomson Reuters firmu WestlawNext a vytvořila podobu 

digitálního archivu Thomson Reuters Westlaw
55

; databázi pro právnické i další firmy na 

rychlé a kompletní hledání v souboru dokumentů, zákonů a právních analýz za desítky 

let výzkumu Westlaw v kombinaci s nejlepší dostupnou vyhledávací technologií 
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Reuters. Produkt pro zájemce firma stále nabízí a zdokonaluje pomocí vylepšených AI 

algoritmů i stále rozšiřující se právní databáze. Sedmkrát za sebou získala ocenění 

nejlepšího právního vyhledávače od čtenářů The National Law Journal a další prestižní 

ceny za nejpohodlnější a nejkomplexnejší software pro dohledávání dokumentů, jejich 

online editaci, správnou citaci i konzultaci s odborníky tak, aby v právních záležitostech 

měla firma používající tento software vždy přehled a orientaci
56

. 

Taktéž v roce 2010 spustila Reuters produkty Eikon jako ucelený balíčky pro 

analýzy finančních trhů a Elektron jako otevřený způsob pro rychlé obchodování na 

burzách v reálném čase
57

. Eikon je unikátním systémem propojujícím víc než 300 tisíc 

spolupracovníků v oblasti obchodu, analýz trhu a finančních předpovědí tak, aby klienti 

získali co nejpřesnější informace před rozhodováním o konkrétním nákupu nebo prodeji 

na burze. Díky otevřenosti systému a množství podporovaných rozhraní API i pod 

Eikon spadající četné aplikace může zákazník program umístit pohodlně do své 

existující infrastruktury a začít ho pohodlně využívat i na mobilních zařízeních
58

. 

Elektron celý systém doplňuje jako taktéž otevřený program pro obchodování jako 

takové. Umožňuje svým uživatelům množství funkcí a nastavení pro ostatní služby 

Thomson Reuters tak, aby zajistil komunikaci a propojení napříč programy pro co 

nejlepší orientaci při transakcích na burzách
59

. Ve stejném roce Reuters představila ještě 

řešení pro obchod a daně ONESOURCE, která podle ní znamená centralizované řešení 

pro světové firmy díky propojení svých projektů tak, aby klient mohl ve sjednocenném 

prostředí vyřešit specializované daně jakékoliv země a nabízí i řešení pro obchodování 

na trzích
60

. ONESOURCE kromě spojení řešení daní do jednoho rozhraní nabízí i 

zjednodušení některých kroků, automatické vyplňování firemních výstupů a následnou 

digitální komunikaci s příslušnými úřady
61

. 
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V roce 2011 Reuters spustila svůj Accelus, dnes známý jako Connected Risk 

nebo Risk Management Solutions
62

 – komplexní program na řešení problémů firmám 

taktéž ve finančním sektoru zaměřený na analýzu možného risku, hrozeb investic, 

spolupráci s dalšími subjekty, ale i kontrolovaní případných sankcí nebo podezření na 

praní špinavých peněz. Systém svým zákazníkům nabízí online přehled vývoje těchto 

faktorů ve společnosti, nabízí možné řešení a hlídá nebezpečné výkyvy či dlouhodobější 

ztráty
63

.  

O dva roky později Reuters k existujícímu řešení Eikon přidala funkci online 

chatovacího programu a v rámci své Open Messaging Network vytvořila program Eikon 

Messenger cílený na ještě větší online propojení svých klientů
64

. Připojením všech 

přibližně 300 tisíc klientů z víc než 30 tisíc firem z přes 180 zemí světa vytvořila 

Reuters síť profesionálů, kteří nově získali možnost své poznatky v podobě běžných 

zpráv, online dat, grafů a dalších analytik sdílet okamžitě v reálném čase pomocí 

messengera zabezpečeného šifrovacími programy pro co možná největší ochranu vašich 

dat. K jeho používání není zapotřebí předplacení služby Eikon a taktéž funguje napříč 

počítačovými platformami a pro větší pohodlí i na mobilních zařízeních
65

.  

Taktéž v roce 2013 Reuters rozšířila své právní poradenské služby Westlaw o 

rozhraní Thomson Reuters Concourse a Firm Central
66

. Akvizicí firmy Practical Law 

Company získala společnost další nástroj pro vyhledávání právních informací a rad, 

který spolu s dalšími existujícími prvky zařadila do programů Concourse a Firm 

Central, kdy Concourse funguje jako centrální „rozbočovač“ pro ostatní aplikace, kde si 

klient zvolí, jaké produkty se pro jeho firmu hodí nejvíce
67

 a pomocí Firm Central je 

pak dohromady spravuje a kontroluje – navíc s funkcemi usnadňujícími účetnictví a 

další praktické záležitosti firem jako takových
68

. Ve stejném roce přidala Reuters mezi 

své značky další ambiciózní projekt se jménem Aumentum speciálně navrženým pro 
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potřeby světových vlád a zejména na jejich lokálních zastupitelství
69

. Podobně jako 

Eikon cílí na efektivitu hospodaření, správu majetku a investic i na zlepšení komunikace 

s veřejností se zaměřením na pozemky, katastrální data a daň z nemovitosti
70

.  

K rozšíření laboratoří Thomson Reuters i do částečně už domovské Kanady 

došlo v roce 2015
71

. Thomson Reuters Labs zaměřené na vývoj a inovace v agenturou 

nabízených technologiích přinášejí postup v bádání ve všech odvětvích, které Reuters 

obsahuje včetně testování nových funkcí a možností umělé inteligence
72

. V tom samém 

roce došlo i k zásadní obměně jedné ze základních nabízených zpravodajských funkcí – 

video servisu. Vznikla obměněná Reuters TV, interaktivní online platforma spojující 

vícero zařízení podle potřeb a chutí uživatele s video službami Reuters
73

. Nově vzniklá 

aplikace zaměřená na udržení kroku s rozvojem mobilního obsahu a internetových 

televizí a on demand služeb nabízela řadu nových funkcí podobných jako u YouTube 

nebo dalších streamovacích serverů. Podle vašich aktuálních preferencí vám nabídne 

zprávy a témata vámi označená jako oblíbená, můžete zvolit mezi jednotlivými 

příspěvky, nebo si pustit pro vás sestavený zpravodajský pořad a nastavit si jeho délku; 

5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 minut. Aplikace umí i stahovat obsah dopředu, pokud budete 

chtít, a tak si zprávy můžete pustit i mimo připojení k internetu
74

. Taktéž během roku 

2015 zveřejnil Reuters vylepšenou novou verzi ONESOURCE s podtitulem Global 

Trade
75

, softwarem zaměřeným na první automatizované obchodování a managment 

jednotlivých řešení pod jednou střechou. Spadají pod to jednotlivé nástroje usnadňující 

obchodníkovi orientaci na burze, které do té doby manuální úkony zautomatizují, 

zrychlí a tím šetří čas i peníze klientů
76

. 

O rok později přichází Thomson Reuters s rozšířením pracovišť v Kanadě a 

vytvořením Thomson Reuter Technology Centre, které cílí na další inovace v rámci 
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výstupů firmy v pokročilých výpočetních funkcích. Vzniklo podle vedení firmy právě 

kvůli rozšířování znalostí na poli umělé inteligence, chytrých počítačových systémů, ale 

i vizualizace pro koncové uživatele nebo práce s cloudovými úložišti – to vše 

v kombinaci tak, aby byl zaručen postup v tomto odvětví napříč Reuters
77

. „Kanada 

není jen naším domovem, je i domovem nově vznikajícího světově pokročilého centra 

technologických talentů. Naše nové Technology Centre dál pokračuje v našem závazku 

rozšířit tento kanadský střed inovací a dál vyvíjet platformy zaměřené na uživatele a 

řešení pro budoucnost,“ představoval v říjnu 2016 tehdy nejnovější projekt Thomson 

Reuters její ředitel Jim Smith
78

. „Tento krok je příkladem, jak se mohou dít skvělé věci, 

když jde soukromý a veřejný sektor ruku v ruce a spolupracuje – pro dobro kanadského 

lidu a kanadských rodin,“ pochvaloval si zas iniciativu premiér Kanady Justin Trudeau, 

jehož úřady musely projekt v Ontariu schválit, k čemuž pomohla i vidina vytvoření až 

1500 nových pracovních míst během následujících let – a to navíc v regionu, který je 

kromě sídel technologických firem známý i centrem technických univerzit a množstvím 

absolventů hledajících pak v oboru uplatnění 
79

. 

Taktéž v roce 2016 představil Thomson Reuters další inovaci spojenou s umělou 

inteligencí tentokrát znovu v oblasti práva. Thomson Reuters eDiscovery Point 

prezentovala firma jako zlomový bod v právních otázkách a opět k tomu využívá své 

pokročilé vyhledávací algoritmy a přístup do rozsáhlých databází, aby klientům nabídla 

co možná nejrozšířenější servis v otázce dat, bezpečnosti a přístupu k uživatelům
80

. 

Konkrétně se jedná o služby eDiscovery, což v překladu znamená vyhledávání, úpravu, 

kontrolu a shromažďování relevantních elektronických dat a informací napříč 

internetem a databázemi pro použití v právních otázkách, jako je vytváření a uzavírání 

smluv nebo dokazování u soudu. Vzhledem k náročnosti tohoto procesu se bez 

specializovaného softwaru nelze spolehnout na zaručení kompletních informací a zvlášť 

v poslední době hrají v těchto otázkách elektronické důkazy často hlavní roli. Thomson 

Reuters tak ve svém eDiscovery Point nabízí vylepšenou verzi právního dohledávání a 
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kontroly a možnosti konzultace se specialisty z oboru, jako tomu bylo u funkcí 

programů Concourse a Firm Central. Množství pokročilých funkcí navíc Reuters 

prezentuje v uživatelsky co nejpříjemnějším prostředí, nabízí možnosti rychlého nahrání 

souborů, ve kterých chcete hledat nebo je upravovat, a to i z mobilních zařízení, a 

rozhraní vyhledávání je zase inspirované výše uvedenými programy po akvizici firmy 

Westlaw, takže jsou na orientaci v nich právní subjekty zároveň i zvyklé 
81

. 

V roce 2017 Reuters vydává novou podobu multimediálního servisu pro své 

mediální klienty Reuters Connect, která postupně nahradila do té doby používaný server 

Reuters Media Express
82

. V Connect došlo ke spojení nového intuitivnějšího 

uživatelského rozhraní se všemi mediálními výstupy Reuters a jejich spolupracovníků. 

Pod jednou střechou tak klienti získali neustále online aktualizovaný program, který 

nabízí od textového servisu, přes fotografie, grafy a animace, až po hrubá videa i 

sestříhané a namluvené reportáže. Na jedné stránce naleznete i možnost prohlížet 

aktuální živé přenosy agenturou spravované, ty které už proběhly i ty, které se teprve 

chystají. Uživatelé si mají podle druhu předplatného i automaticky přístup do 

rozsáhlých archivů Reuters, do vyhledávače Connectu stačí zadat klíčové slovo nebo 

slova a algoritmy vám téměř okamžitě nabídnou kompletní dostupnou produkci na dané 

téma do počátku fungování agentury. Vyfiltrovat pak lze, jestli chcete vyhledávat 

skutečně ve všech mediálních výstupech, nebo vás zajímají jen fotografie nebo třeba 

fotky a videa. Reuters spolu s Connect spustil i chytrý způsob možnosti předplatného za 

službu, který využívají hlavně menší média – na místo placení za kompletní nebo 

většinový přístup, jak to má třeba Česká televize, nabízí přístup ke všemu a jednotlivý 

obsah si společnosti kupují na bázi bodů, aby měly co možná nejširší možnosti v co 

nejvýhodnějším poměru k investici za službu. Podle typu společnosti a případného 

dosahu za koncovými konzumenty pak firma přesně klientovi vypočítá, na kolik je tento 

komplexní program přijde 
83

.  
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4.3 Předpovědi Reuters do budoucna 

V současnosti nabízené a využívané služby používající umělou inteligenci v rámci 

Reuters cílí, jak je poznat z popisu jednotlivých funkcí výše, na doplňování lidské práce 

kybernetickými možnostmi. Reuters svá pečlivě střežená a organizovaná data za víc než 

160 let existence nabízí i výzkumníkům a vědcům obecně nezávisle na druhu projektu 

tak, aby zájemci dostali možnost dohledvání čehokoliv v pro ně relevantním sektoru a 

využít tak pokročilé algoritmy firmy, díky kterým mohou jinak náročné a v mnoha 

případech jinak nemožné počítačové úkony provést za krátkou dobu a s vědomím 

kvality od Reuters
84

. Thomson Reuters pro současné a další roky předpovídá další 

postup technologií využívajících umělou inteligenci – a Reuters nezůstává jen u 

žurnalistiky a svých hlavních oborů zájmu, ve kterých s AI pracuje, ale podle autorů 

studie předpovídající budoucnost umělé inteligence prostoupí tato moderní technologie 

už brzy každodenní život nás všech
85

.  

 Reuters pracuje se základní myšlenkou postupné digitalizace světa, ve které 

spatřuje výhody v celé řadě aspektů, ať už jde o každý den exponenciálně rozšiřující se 

nabídku obsahu na internetu, kdy lidé ve Spojených státech například využívají 

trojnásobně službu serveru eBay pro řešení vzájemných problémů, než je počet žalob 

v USA, nebo třeba narůstající počet absolventů vysokých škol, kterých třeba na 

Harvardské univerzitě je už každoročně v online kurzech víc, než těch skutečně fyzicky 

docházejících na denní studium za celou historii školy
86

. A podle vědců 

spolupracujících s Reuters není jen na samotných firmách, aby tyto technologie samy 

přijaly, ale aby zároveň pomohly s orientací v nich svým klientům. Toho lze v realitě 

dosáhnout na příkladech z praxe, kdy například galerie Tate v Londýně nabídla 

návštěvníkům možnost vyzkoušet jeden z AI výdobytků Reuters, konkrétně 

z fotografické oblasti Reuters Pictures. Jedna z uvnitř umístěných interaktivních 

obrazovek byla propojená s databází muzejních děl a algoritmy Reuters Pictures tak, 

aby zájemcům počítač nabídl díky propracovanému a rychlému strojovému hledání 
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vedle sebe požadovaný obraz a fotografii z databanky Reuters, která se uměleckému 

dílu má co nejvíce podobat
87

.  

 Nejen v mediálním prostoru je pro AI programy stěžejní funkce mechanického 

učení, díky kterému počítače rozšiřují své pole působnosti a lidé je mohou využít pro 

práci v daleko větším měřítku. Žurnalistické funkce umělé inteligence pak stále souvisí 

s činností člověka tak, aby tyto služby novinářům pomáhaly a usnadňovaly jejich 

profesní činnost. Už teď nabízejí snazší správu obsahu, přístup k informacím, 

organizaci, komunikaci i finální produkci mediálních výstupů.  Do budoucna by 

vývojáři těchto programů chtěli docílit ještě většího propojení a usnadnění novinářské 

činnosti. Chtějí hlavně, aby systémy brzy uměly a znaly to samé, co lidé – nebo, co lidé 

chtějí, aby systémy znaly, aby uměly rozpoznat jedincovy preference, pokud bude chtít 

a pod stejnou podmínkou, aby zároveň věděly, jak člověk postupuje v konkrétních 

krocích. Ruku v ruce s tím jde i přístup k uživateli, systémy by se tak zároveň měly 

naučit přirozenější komunikace s lidskou obsluhou, mohou jí proaktivně nabízet lepší 

řešení, aniž by práci zpomalovaly a jsou zároveň neustále připravené k fungování 

s možností je ale kdykoliv vypnout. K tomu by zároveň měly sbírat zkušenosti svých 

uživatelů, aby jim mohly nabízet pro ně relevantní rady, měly by být k dispozici rychle, 

na jedno kliknutí nebo po zadání hlasového příkazu a kromě učení se z vlastního 

uživatele mít možnost čerpat zkušenosti díky internetovému propojení s vlastními 

digitálními asistenty. To vše stále tak, aby tyto systémy člověka doplňovaly, rozšiřovaly 

jeho pole působnosti a usnadňovaly práci, na místo nahrazování novináře jako takového 

– což v plné míře podle některých expertů potrvá zatím stále až 20 let od současnosti
88

. 

Kybernetická budoucnost zároveň promění i zpravodajské newsroomy a způsob 

práce jako takové. Reuters stále zdokonaluje svůj Reuters News Tracer, software určený 

pro vyhledávání mimořádných zpráv na sociální síti Twitter a vyhodnocování jejich 

pravděpodobnosti či rovnou pravdivosti
89

. Díky počítačovému skenování témat, které 

sociální síť vyhodnocuje jako aktuální, a jejich následnému porovnání se skutečností 

dostane novinář podobně rychle, jako si přečte na Twitteru tuto původní zprávu, i další 

informace shromážděné Reuters News Tracerem napovídající, zda se skutečně jedná o 
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zprávu, která stojí za žurnalistovu pozornost. Skutečnost, že už existuje celá řada 

přístrojů a technologií, které umožnují vznik kybernetického newsroomu, směřuje až 

k vytváření fenoménu zpráv na míru popsaných na aplikacích Reuters výše. Ty podle 

některých expertů mohou v budoucnu znamenat propojení zpráv alespoň vzdáleně pro 

jedince relevantních s jeho osobní zkušeností, může jít od zpráv z burzy, kde bude 

například kromě aktuálních informací zohledněn i stav vašeho portfolia, nebo o 

mimořádné události v oblastech, kde se jedinec pohybuje, kdy by kromě informování o 

přírodní katastrofě nebo teroristickém útoku dostal uživatel přímo ve zprávě i informaci, 

jak se zachovat, případně kam se vydat do bezpečí 
90

. 

Pečlivé strojové učení jako stěžejní předpoklad pro budoucí fungování 

zpravodajství s přispěním umělé inteligence. Zpracovávání informací, jako čtení nebo 

vyhledávání, stále zabere nejen novinářům velkou část jejich času, je proto důležité, aby 

se chytré systémy naučily člověku jemu požadované výsledky předkládat automaticky, 

rešerše dělat přesněji a poskytnout uživateli ucelený kus informací, ze kterých může 

vybrat dílčí části. A zatímco lidé hledají vždy postupně v jednotlivých databázích nebo 

na jednotlivých platformách, stroje by měly v budoucnu umět propojovat své algoritmy 

napříč internetem a obsáhnout tak kromě běžných vyhledávacích portálů a služeb i třeba 

zmiňované sociální sítě, výstupy firem, emailovou komunikaci i třeba osobní blogy 

relevantních osob a institucí. V současnosti používané systémy využívající umělou 

inteligenci toto zatím neumí, nebo ne v takto širokém spektru a je proto podle vědců 

potřeba dál rozšiřovat schopnosti stávajících programů a strojů, aby toho byly již brzy 

schopné 
91

. 

Kromě žurnalistiky AI víc prostoupí i ostatní obory. Reuters se vzhledem ke 

svému podnikání v právních a finančních sektorech věnuje právě i otázce využití umělé 

inteligence pro právní firmy, v účetnictví a ekonomii obecně nebo třeba v otázce 

autonomních chytrých automobilů. Co se právních využití týče, advokátní firmy 

v současnosti vyhodnocují, jako moc riskují, pokud tyto funkce zatím naopak vůbec 

nepoužívají. Vzhledem k už používaným technologiím, které právníkům usnadňují 

orientaci napříč starými případy a nejrůznějšími databázemi, pracují experti s teorií, že 
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v této sféře se už AI uchytila a právní společnosti s ní už poměrně počítají. Do 

budoucna by dokonce mohlo ignorování těchto skutečností znamenat až porušení 

profesní etiky, protože by se advokát dopouštěl pochybení, pokud by nevyužil fungující 

pokročilou technologii a raději se snažil výsledkům dopracovat sám zastaralými 

metodami
92

. I v tomto sektoru je možná ještě znatelněji poznat skutečnost, že o 

právníky z masa a kostí svět jen tak nepřijde. I přesto ale vědci odhadují, že do deseti let 

bude právní sféra prostoupená systémy používajícími umělou inteligenci s tím, že 

koncipienti a další nižší pracovníci budou potřebovat podobné programy častěji a to 

zhruba ze sedmdesáti procent, zatímco advokáti podle odhadů přibližně ze čtvrtiny. Je 

to dáno očekávanými budoucími možnostmi běžné právní úkony ještě více 

automatizovat, přenechat víc vyhledávání a strojových úkonů na počítač a soustředit se 

naopak na záležitosti, ke kterým je zapotřebí lidského intelektu. V případě budoucího 

robota-právníka jsou experti zatím skeptičtí a v tomto ohledu plné nahrazení této 

profese umělou inteligenci také jako u žurnalistiky nespatřují
93

. 

Ve finanční sféře napomůžou funkce umělé inteligence s podobným usnadněním 

práce a zároveň usnadní mnohdy složité transakce nebo účetnické operace. Podle 

expertů Reuters by situace mohla v průběhu let dosáhnout až takové úrovně, že 

účetnictví půjde dělat dopředu – na věci, které se ještě ani nestaly. Vzhledem k tomu, že 

tato profese za celou svou historii hledí vždy dozadu na uskutečněné finanční operace, 

jeví se dnes jako zastaralá. Nepočítá se totiž s neustále točícím se mechanismem, který 

už je dlouho pozorovatelný nejen ve výkazech společností a který by algoritmům měl jít 

v budoucnosti předvídat, zvlášť půjde-li o podobné opakující se transakce, které může 

ovlivnit třeba vývoj na trhu a další ekonomické ukazatele – tedy prvky, které lze už 

dlouho pozorovat a nezávisle analyzovat a budoucí účetní rozvahu díky tomu tím pádem 

vytvořit dopředu. Jak bylo už nastíněno výše u v současnosti využívaných AI funkcí ve 

finančním sektoru, takové algoritmy mohou firmám pomoci i odhalovat případné 

finanční podvody nebo porušování jednotlivých nařízení společnosti, protože o nich 

bude mít počítač jasný přehled a nebude záležet na případné lidské chybě. Reuters 

v tomto ohledu tvrdí, že už dnes se tyto ekonomické operace přesouvají z retrospektivy 
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do skutečného času až do toho budoucího, a předpovídá, že do pěti let budou účetnické 

a další firmy v sektoru spoléhat na umělou inteligenci z padesáti procent
94

. 

Očekávání jsou v tomto ohledu vysoká. Jak Reuters upozorňuje, pro 

implementaci AI do každodenního nejen profesního života uživatelů je důležité i 

uvědomění si limit umělé inteligence. Na příkladu hlasového asistenta Siri od firmy 

Apple Reuters ukazuje, jak se i dnes tato už rozšířená a v celku pokročilá funkce může 

poměrně snadno splést – po pokynu: „Hej Siri, zahraj mi mou oblíbenou hudbu,“ 

zahraje zařízení náhodně skladbu z vašeho seznamu hudby, který označíte jako 

oblíbený, pokud ale řeknete: „Hej Siri, zahraj mi oblíbenou hudbu mé ženy,“ Siri zatím 

tento jednoduchý příkaz zadá jako vyhledávání do internetového prohlížeče – a to i přes 

to, že máte vytvořený playlist společně s chotí sdílený přes určitou platformu, což této 

umělé inteligenci zatím nedochází. Experti Reuters si tak všímají zajímavého paradoxu: 

na jedné straně existují teoretici, jako je například technologický mecenáš a vizionář 

Elon Musk, kteří tvrdí, že hrozba umělé inteligence je jedna z nejvyšších v současném 

světě, vyšší i než dokonce hrozby terorismu nebo diktátorských režimů typu KLDR, na 

straně druhé mají experti poměrně jasnou představu o zatím omezených schopnostech 

AI a vzhledem k tomu nemají strach o případnou apokalyptickou budoucnost nadvlády 

strojů tak, jak to veřejnost zná ze sci-fi děl. Úspěšné a do budoucna fungující funkce 

umělé inteligence tak podle Reuters musí vycházet z realistických očekávání uživatelů a 

znalosti dosavadních vědomostí v tomto ohledu. Jedině tak podle vědců může tato 

technologie fungovat a zároveň přežít. Neméně důležité je pak podle Reuters přesně 

stanovit, co má AI umět a co ne, aby se třeba nejen hlasová asistentka Siri v budoucnu 

mohla doptat, když si nebude jistá pokynem, například kdo je vaše žena, aby mohla její 

hudbu v domácím serveru najít
95

. 

Reuters v závěru svého pohledu na budoucnost umělé inteligence připomíná 

ještě jeden aspekt práce s AI programy, a to že od začátku vznikají podle toho, co my 

jako lidé známe a umíme, jinými slovy, že AI vzniklo v našich hlavách. Je pak podle 

Reuters potřeba změnit v těchto aspektech alespoň trochu vnímání světa a snažit se 

přizpůsobit světu jedniček a nul, kde i jinak zcela nemorální a neetické řešení určitého 

problému může pro počítač znamenat po svém vlastním vyhodnocení jedinou možnou 
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cestu. Experti tak znovu připomínají případ autonomních vozů, které se postupně na 

světě rozšiřují a které nabízejí možnosti chytrého autopilota. Ten už ale v minulosti 

několikrát pochybil a vědci z Reuters se tak ptají, jak můžeme zcela jistě do budoucna 

říci, zda si auto vybere narazit do protijedoucího vozidla, nebo uhne a srazí chodce na 

chodníku. Autoři studie jdou ještě dál a ptají se i na o něco nepříjemnější otázky, 

například jestli je v pořádku, aby sociální sítě umožňovaly existenci automatizovaných 

botů zastávajících určité politické přesvědčení a ty pak vystupovaly v diskuzích jako 

reálné osoby, nebo na fakt, jestli se může software jako takový ve svém prvotním 

nastavení chovat třeba rasisticky nebo xenofobně. Experti tuto teorii podpírají i 

statistikou ze Spojených států, kde podle nich kvůli většinově bílé a mužské populaci 

v technologických odvětvích může v konečném důsledku případně docházet až k těmto 

projevům nenávisti zakořeněné v samotných autorech programů. Kromě statistiky dává 

Reuters za příklad dva nedávné případy, které ať se původně tvářily jako dobrý nápad, 

nakonec v očích některých lidí vyšly jako nástroje zla. Jde o výzkum vědců ze 

Stanfordovy univerzity, kteří na bázi rozpoznávání nejrůznějších prvků v lidské tváři 

vyvinuli algoritmus, který je podle nich schopen rozpoznat jedincovu sexuální orientaci, 

nebo případ softwaru společnosti Nikon, která do svého fotoaparátu S630 umístila 

funkci rozpoznávající, zda někdo náhodou nemrkl během pořizování fotografie. Foťák 

to ale nabídl i jednomu z uživatelů na obrázek ženy asijského původu, kde její 

sešikmené oči vnímal jako zavřené a dopustil se tak, ač patrně opravdu nechtěně, 

neslušné rasistické poznámky. Reuters jedním dechem ale dodává, že i takovéto 

vyvinuté algoritmy stojí za používání a jejich další rozvíjení. V odkazu na zmínění 

rekognice obličejů experti tvrdí, že by podobný program mohl dobře fungovat třeba 

v lékařství, pokud se správně nastaví vzhledem k například fyzickým projevům různých 

nemocí, včas tyto onemocnění diagnostikovat a urychlit tak proces léčby. Reuters tak 

očekává, že v následujících letech přibydou programátoři AI ze všech možných sfér 

lidského poznání a zároveň i napříč rasami, pohlavím, věkem nebo sociálními vrstvami 

– tak, aby v budoucnu vznikaly skutečně softwary umělé inteligence na klíč pro potřeby 

lidstva
96

.  

Společnost Thomson Reuters sama sebe spatřuje jako hlavního průkopníka 

v otázce umělé inteligence na světě obecně, zejména pak v žurnalistice a v s podobnými 
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algoritmy spojenými sférami práva a ekonomiky. A i když skutečný stav AI v budoucnu 

ukáže až čas, už teď Reuters říká, že dosavadní znalosti v tomto oboru už změnily 

celkový pohled na vztah člověka a stroj a že se tento vztah bude i nadále rozvíjet a 

transformovat podle toho, jak půjde dopředu technologický vývoj a lidské chápání 

tohoto odvětví. Thomson Reuters očekává budoucnost s nadšením i pokorou, podle 

vedení společnosti si prvenství v této části lidského používání umělé inteligence 

uchovají, a to díky podle nich kvalitnímu týmu vědců, programátorů i designérů, kteří se 

ve svých výzkumech snaží produkty Reuters neustále zdokonalovat, díky vlastnímu 

kvalitnímu obsahu, který klientům nabízí a v neposlední řadě i právě proto, že se vnímá 

jako lídr v bádání kolem AI
97

. 
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5. Umělá inteligence a agentura AP 

Agentura AP jako další stěžejní hráč na scéně umělé inteligence podniká kroky v co 

největší modernizaci taktéž od svého založení. V následující části představím po vzoru 

Thomson Reuters znovu historii založení této americké tiskové agentury, její cestu 

k v současnosti využívaným prvkům AI i znovu pohled do budoucna. V průběhu této 

případové studie pak hodlám na případných rozdílech oproti Reuters doložit eventuální 

rozdíly nebo naopak společné postupy v implementování umělé inteligence do svých 

výstupů. 

5.1 Historie a cesta k umělé inteligenci v rámci AP 

AP začínala jako Associated Press se sídlem v New Yorkuv roce 1846 spojením 

pěti etablovaných novin
98

 The Sun, The Journal of Commerce, New York Herald, New 

York Evening Express a New York Courier and Enquirer, které upozadily konkurenční 

boj, aby společně informovaly o Mexicko-americké válce hlavně sever Spojených států, 

kam se už v této době dostávaly zprávy AP rychleji, než tehdy oficiální cestou pomocí 

Americké poštovní služby. Sloužil k tomu i tehdy nejnovější vynález na poli doručování 

zpráv, takzvaný Pony Express – cestu napříč USA s koňmi, kteří vezli zásilky, a 

jednotlivými zastávkami, čímž mohli majitelé agentury dostávat zprávy skrz celou zemi 

rychle a do co nejvíce koutů 
99.

 

V následujících letech se k AP přidávaly i další deníky a docházelo k rozšiřování 

celé značky. Už v roce 1848 se AP rozhodla k modernímu a nákladnému počinu – 

financovat telegrafní spojení do Bostonu kvůli zprávám z a do zahraničí. Boston jako 

hlavní přístav lodí směřujících ze starého kontinentu byl i hlavním centrem tohoto dění 

a AP chtěla být v popředí veškerého zpravodajství. Kolem roku 1856 byla agentura 

známá pod jménem New York Associated Press a postupně se rozšiřovala do 

regionálních částí Spojených států. Ať už vlastními kancelářemi nebo jen přeprodejem 

nabízených služeb, AP se postupně rozšířila po celých USA. Vydavatelé na 

středozápadě založili roku 1862 Western Associated Press, který se o třicet let později 

v roce 1892 odštěpil od newyorského New York Associated Press a v Illinois vytvořil 
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Associated Press
100

. Kromě WAP existovaly ještě další regionální variace, jako 

Northwestern Associated Press, New England Associated Press, Philadelphia 

Associated Press nebo New York State Associated Press, kterým se zdálo, že jim 

domovská AP v New Yorku například účtuje moc peněz za přístup k informacím ze 

zahraničí, které od 60. let 19. století proudily do Spojených států už i podvodním 

kabelem. Na několik let se po uzavření patřičných smluv situace uklidnila. Tehdejší 

ředitel společnosti Melville Stone pak zajištěním smluv s evropskými partnery, 

konkrétně britskou agenturu Reuters, francouzskou Havas a německou Wolff, ještě více 

rozšířil pole působnosti AP, která tak ve Spojených státech neměla prakticky 

konkurenci
101

. 

Finální vznik značky tak, jak jí známe dnes, začal v roce 1900, kdy se finálně 

spojily jednotlivé regionální organizace AP a vytvořily moderní Associated Press. 

Z Illinois se ale AP musela přesunout kvůli soudním přím s deníkem Chicago Inter 

Ocean. Ten nejprve neprávem použil obsah skrze jinou agenturu bývalého člena AP, 

který se odštěpil a založil svou vlastní a obsah přeprodával dál. Chicago Inter Ocean 

tento obsah použily i proti pravidlům AP, agentura proto noviny vyloučila ze svých 

členů, což deník napadl u nejvyššího soudu Illinois, který rozhodl, že široké pole 

působnosti AP se může rovnat veřejnému zájmu a je tedy povinná svůj obsah nabídnout 

všem potenciálním klientům, kteří budou chtít. Aby AP nemusela rozhodnutí soudu 

respektovat, nechala zrušit svou Associated Press of Illinois a přesunula se zpátky do 

původně domovského New Yorku, kde tamní zákony umožňovaly AP vybírat si své 

členy. V tomto období začala fungovat i větší spolupráce napříč předplacenými členy 

agentury, servis tak nebyl jen jednostranný a AP se mohla spolehnout i na ověřené 

zprávy ze vzdálenějších méně dostupných koutů Spojených států. Do roku 1914 měla 

AP 100 členských novin 
102

. 

Další modernizace celé agentury šla ruku v ruce s technologickým postupem 

lidstva. Po vynálezu a rozšíření telefonu začala AP používat i tuto tehdy přelomovou 

technologii kolem roku 1910, kdy Melvilla Stonea s tímto nápadem oslovil mladý 

novinář z Indiany Kent Cooper. Jeho hlavní myšlenka byla ušetřit peníze i čas za 
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dopravu informací do odlehlejších regionálních novin použitím právě telefonu. I když se 

tento vynález v rámci AP používal aktivně jen pár let hlavně kvůli vynálezu a pozdějším 

rozšířením dálnopisu a jeho snazšímu použití pro žurnalistickou práci, Cooper se brzy 

stal šéfem pro distribuci a později po smrti Stonea a jeho nástupce i ředitelem celé 

AP
103

.  

Pod Cooperovým vedením se AP nevídaně rozrostla. Jeho hlavním posláním 

bylo oprostit se od evropských partnerů a závislosti na jejich zpravodajství. Podle 

Coopera byly zprávy z Evropy od spřátelených agentur často zmanipulované podle 

přání tamních vlád a zahájil proto rozsáhlou modernizaci, která měla za cíl opuštění 

evropských agentur a vytvoření vlastní reportérské sítě. V roce 1929 už měla AP své 

korespondenty ve Velké Británii, Francii i Německu a o pět let později v roce 1934 se 

už od bývalých partnerů odštěpila zcela úplně a začala i v Evropě fungovat jako 

samostatná tisková agentura a zároveň konkurence svých bývalých spolupracovníků. 

Mezitím v roce 1927 firma představila svůj první originální foto servis svým klientům a 

v roce 1935 už fungovalo vylepšené AP Wirephoto, které využívalo na tehdejší dobu 

nejpokročilejší systém sdílení fotografií na dálku za pomocí technologie telefotografie, 

čili možnosti posílat obrázky elektronickou podobou, kdy se jednotlivé řádky osvětlily a 

tento signál složený ze světel se pak převedl na elektrický signál, který mohl být do své 

cílové destinace přenesen pomocí telefonních drátů. Do 40. let 20. století už měla AP 

více než 1400 členů a rok 1940 se stal také rokem, kdy začala agentura prodávat své 

psané zpravodajství i radiovým stanicím. O šest let později se už rádia mohla stát přímo 

členy organizace, i když bez hlasovacích práv, a obsah odebírat oficiálně. Ve stejné 

době AP finálně prohrála svůj boj o to určovat si, kdo může být jejím členem a kdo ne. 

Americké ministerstvo spravedlnosti rozhodlo, že takové kroky jdou proti federálním 

antimonopolním nařízením a AP tak musela změnit své stanovy tak, že se jejím členem 

mohl stát jakýkoliv vydavatel, který o to projeví zájem
104

. 

Modernizace celé agentury pokračovala a v průběhu druhé světové války už AP 

používala ty nejpokročilejší technologie tehdejší doby, včetně používání 
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transatlantického podmořského kabelu na přenos zpráv, kombinovaného radiového a 

dálnopisového spojení, pozemních linek v Evropě i zámořskou radiofotografickou síť. 

V roce 1946 AP spustila svůj World Service se zpravodajstvím pro celý svět a o osm let 

později s poválečným boomem televize v roce 1954 už představila Associated Press 

Radio-Television Association. Do roku 1960 patřilo do této podskupiny agentury přes 

dva tisíce radiových a televizních stanic, psané zpravodajství odebíralo ve Spojených 

státech na 1800 členů AP a k tomu přibližně tři a půl tisíce klientů mimo oblast USA
105

. 

V 60. letech minulého století firma pokročila v otázce technologického pokroku 

znovu o krok dál, radiové a televizní spojení doručovalo zprávy v nevídané rychlosti a 

k tomu přibývaly i další výkřiky moderní techniky, jako byl počítač a následné 

propojení sítí internet. Ještě před tím došlo k modernizaci kabelového propojení pro 

kvalitnější a rychlejší přenos zpráv a také spojení Moskvy, Londýna a New Yorku 

přímou dálnopisnou linkou
106

. V roce 1967 dochází k partnerství AP a vydavatelské a 

finančnické firmy Dow Jones & Company. Tímto krokem vznikla platforma AP–Dow 

Jones Economic Report, která byla vytvořena aby doručovala zprávy ze světa byznysu, 

finančních trhů a ekonomiky obecně do zemí napříč planetou
107

. Následující rok vznikl 

díky partnerství obou společností i systém AP–Dow Jones Financial Wire, což byla 

dálnopisová síť, která propojovala sedmnáct evropských finančních center a sloužila 

jako informační servis hlavně pro obchodníky na burzách
108

. 

Následující roky už byly ve znamení zdokonalování počítačové techniky a její 

čím dál větší používání v praxi. AP začala od 70. let počítače využívat ve velkém, a to 

jako pro samotné vytváření a editování zpráv a článků až po komunikaci pomocí 

prvních světových sítí. Předchůdcem všech těchto programů byl v roce 1972 

DataStream – program, který byl jako první schopen vysokorychlostního přenosu zpráv 

po kabelech na dálku
109

. V roce 1976 následoval systém LaserPhoto, který AP vyvinula 

ve spolupráci s výzkumníky z bostonského Massachusettského technologického 
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institutu. Program využívající poslední výdobytky tehdejší technologie umožňoval 

vůbec poprvé přenos laserem naskenovaných kvalitnějších fotografií a obrázků než 

doposud, a to jak pro noviny, tak pro televizní stanice. V roce 1977 taktéž ve spolupráci 

s MIT představila AP svůj Electronic Darkroom – systém na úpravu, přenos a archivaci 

fotografií v digitální podobě, který celý proces sdílení fotek a obecně práci s nimi napříč 

agenturou znatelně urychlil 
110

. 

V roce 1982 představila AP vylepšený program LaserPhoto II, první satelitní síť 

na přenost barevných fotografií na světě. Kabelové připojení, kterého si stále ještě v této 

době AP pronajímala na 650 tisíc kilometrů, postupně nahrazovalo nejprve bezdrátové 

radiové připojení a následně právě satelitní spojení, zatímco si předplatitelé služeb AP 

postupně pořizovali náležité antény na příjem tohoto typu signálu
111

. Do roku 1984 se 

globální síť AP skládala z více než tří stovek zpravodajských a fotografických kanceláří 

po celém světě, které svůj mediální obsah distribuovaly do 1300 světových deníků, 

5700 stanic ve Spojených státech a asi 8500 dalších předplatitelů po celém světě. O rok 

později bylo v roce 1985 představeno nové grafické oddělení agentury, které mělo za 

úkol sjednotit nabízený obsah a všem klientům AP umožnit odebírat barevné fotografie. 

Po satelitu je v průběhu let mohlo příjímat na tři tisíce předplatitelů a AP postupně 

zdokonalovala jak rychlost a kvalitu nabízených snímků, tak jejich obsah, čímž v roce 

1989 došla až k vytvoření samostatného byznysového i sportovního zpravodajství nebo 

třeba grafického přehledu počasí pro jednotlivé státy, které mohla ve své celistvosti 

distribuovat do světa pomocí systému GraphicsNet
112

.  

90. léta se nesla ve znamení další diverzifikace činností firmy, které šly ruku 

v ruce s technologickým pokrokem a novými moderními postupy. AP se stále více 

soustřeďovala na video servis, který svým klientům nabízela. V roce 1994 spustila svou 

platformu Associated Press Television později známou jako Associated Press 

Television News se sídlem v Londýně zaměřenou na distribuci video obsahu AP do 

celého světa. K tomu přibyla nonstop zpravodajská radiová stanice AP All News Radio 
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a v roce 1996 i první oficiální internetový servis pro veřejnost server WIRE, který pro 

uživatele inernetu nabízel online zpravodajství v textové, zvukové, fotografické i video 

formě
113

. Postupně docházelo k digitalizaci archivu fotografií AP i obměně práce 

korespondentů na světě, kterým pro komunikaci s vedením a posílání svých výstupů 

nově stačil jen notebook a internetový modem 
114

. 

5.2 Nástup umělé inteligence a v současnosti využívané 

prvky AI v AP 

21. století se podobně jako u agentury Reuters neslo v nástupu kybernetických 

technologií a prvků spojených s umělou inteligencí. Prvním takovým krokem bylo 

vytvoření internetového oddělení AP Digital zaměřené na distribuci obsahu čiště po 

internetu. V roce 2002 došlo k modernizaci partnerství s Dow Jones & Company 

v rámci kterého byl vylepšen proces informování o finančních trzích pomocí 

internetového připojení a moderních platforem AP. O dva roky později došlo 

k modernizaci domovské stránky ap.org a spuštění nového ekonomického online servisu 

AP Financial News service
115

. 

V roce 2008 založila AP své první oddělení na vyvíjení digitálních systémů pro 

ulehčení a zkvalitnění práce novinářů, což byl předstupeň cesty k používání systémů 

využívajících umělou inteligenci. Skutečný rozvoj v rámci AI zažila firma o pět let 

později, kdy v roce 2013 oslovili autoři AP vedení firmy s tím, že by chtěli vyzkoušet 

něco zcela nového – spolupracovat s firmou ze Severní Karolíny Automated Insights na 

novém způsobu žurnalistiky při zapojení umělé inteligence. Automated Insights do té 

doby experimentovala s robotickým vytvářením článků s výsledky pro clevelandský 

baseballový tým a sportovního servisu obecně pro server Yahoo. AP se nápad zalíbil a 

rozhodla se firmu vyzkoušet na týdenní zpravodajství o americké Národní fotbalové 

lize, což znamenalo krátký článek každý týden s bodovými výsledky útočníků z NFL  

tak, aby tím klienti AP mohli případně nahradit své vlastní zpravodajství z amerického 

fotbalu. A technologie se brzy osvědčila. „Pomyslel jsem si, toto je křest ohněm. 
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Podstatou bylo vzít určitý proud dat a zjistit, zda se dá přetvořit do textové podoby tak, 

aby to vypadalo, jako by tento kus [textu] napsal člověk,” vzpomínal před třemi lety 

zástupce ředitele AP pro strategii a rozvoj Jim Kennedy 
116

. Podle něj test potvrdil tři 

důležité aspekty – software vytvořil nový obsah, na který by autoři AP neměli čas, ale 

přesto o něj klienti jeví zájem, obsah zpráv byl nerozeznatelný od těch psaných lidskými 

autory a že celý proces lze zvládnout rychle.  

O rok později v roce 2014 zkusila AP ve spolupráci s Automated Insights další 

experiment, tentokrát už ne ze sportovního prostředí. Firma na technologie pro umělou 

inteligenci pro AP napsala program, který uměl prohledávat čtvrtletní výstupy o 

hospodaření amerických veřejně vedených firem, kterých v tu dobu existovalo na 5300, 

a který zároveň uměl pomocí základních dostupných dat napsat krátký článek o 150 

slovech jednoduše shrnující hospodaření firem. Zatímco skuteční AP autoři napsali 

takových článků za rok asi tři stovky a zejména samozřejmě o velkých firmách, jako je 

Apple, Google nebo McDonald’s, které čtenářstvo, diváctvo a posluchačstvo nejvíce 

zajímají, do konce roku 2015 už byl tento program schopen napsat jich každé čtvrtletí 

na 3700
117

 a v současnosti toto číslo dosahuje už počtu 4400 čtvrtletních článků o 

hospodaření firem. „Nemohli bychom být štatnější. Když se ohlédnete za 170 let 

dlouhou historií firmy, jakou je Associated Press, součást jejího úspěchu bylo vždy 

přispůsobování se a inovování v nových mediálních formátech. Vidíme v tomto tedy 

součást historie,“ pochvaloval si dobře fungující modernizaci práce tehdejší 

viceprezident AP Lou Ferrara. A kromě něj byly spokojené i menší firmy, o nichž dříve 

případní obchodnící z žádného zpravodajského servisu nikdy před tím ani neslyšeli 
118

.  

Automatizace podle AP a Automated Insights nepřipravila o práci žádného 

z novinářů, naopak jejich práci doplňuje a uvolňuje ruce pro náročnější úkony. „V 

rámci redakce byly reakce pozitivní hlavně proto, že automatizace uvolnila drahocenný 

čas pro reportérskou práci a zároveň snížila čas potřebný na pátrání v množství dat pro 

naši práci. Jakmile tento proces nastavíte a projdete přísnou testovací fází, snížíte 

dokonce možnost chyb. Ve skutečnosti teď dochází k daleko méně chybám, než když 

jsme o výstupech firem psali ručně. Odhadujeme, že automatické psaní hospodářských 
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výsledků uvolnilo až dvacet procent času, který jsme jinak museli rozvrhnout mezi 

zaměstnance, které se těmto zprávám věnují,“ říkala v roce 2015 jedna z ekonomických 

editorek AP Philana Pattersonová
119

.   

Na konci téhož roku přišla AP s Automated Insights s novou verzí své platformy 

Wordsmith cílenou na vytváření článků automaticky po zadání určitých dat. AP to 

v rámci pokusu vyzkoušela na datech nezaměstnanosti ze Spojených států, konkrétně 

každého jednotlivého státu, protože agentura takové zprávy o řadě států obyčejně každý 

měsíc poskytuje, ale na všech 51 celků v USA jí opět nestačily kapacity a tak přišla na 

řadu umělá inteligence. Wordsmith funguje samostatně poté, co se uživatele nejprve 

zeptá na jednoduché rozřazovací otázky na principu IF/THEN, které mu pomohou se 

samotným vytvořením článku. Tyto podmínky jdou pak za pochodu měnit tak, aby 

informace dávaly smysl s cílem oprostit novináře od neustálého kontrolování čísel a 

umožnit mu soustředit se na faktickou úpravu ostatních informací
120

.  

Další důležitou složkou AI pro AP je rozšiřování obsahu obecně, a to jak 

textového, tak audiovizuálního. Jako firma postupuje po jednotlivých částech svých 

mediálních výstupů, jako jsou například právě fotografie a videa. V posledním roce 

testuje AP algoritmy, které by byly schopny automaticky rozlišovat, co se na obrázku 

nebo videu nachází a tento konkrétní výstup následně označit pomocí tagů tak, aby 

novinář pak mohl snáze obsah vyhledat a žádný člověk ho nemusel v prvotním kroku 

popisovat nebo jinak označovat. Tato metadata pak jsou k dispozici všem napříč celou 

agenturou pro okamžité použití a AP se takto naučené programy snaží naučit popsat 

kromě nových výstupů i množství archivních materiálů. To vše v prostředí a jazyce, 

který by měl být uživatelsky přijemný pro žurnalisty jako takové, aby při vyhledávání 

dostávali skutečně to, co hledají a ne příliš zbytečných výsledků nebo naopak bez těch 

konkrétních výsledků, které novináři opravdu chtěli najít. Další oblastí v rámci foto a 

video servisu AP je nabízení nových formátů vzhledem k potřebám dnešní moderní 

doby, například pro využití na sociálních sítích a v menších nejen internetových 

formátech obecně. Jedním ze způsobů je platforma Wibbitz, která pro firmy vytváří 

reklamní videa na základě textu jejich článků. Stačí jí k tomu textová, obrázková nebo 

graficky vyvedená data, která jsou její vyvinuté algoritmy schopny najít v daných 
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zprávách a z vlastní databáze videí a obrázků už navrhne a sestaví celkovou podobu 

videa. AP to chce využívat k automatickému tvoření videí na pravidelně opakující se 

témata,  což by pomohlo například pro samostatné a rychlé vytváření grafů 

ekonomických ukazatelů, nebo třeba sestavování profilů určitých osobností za snadného 

shromáždění a vyhledání všech relevantních záběrů z archivu
121

.  

Další z v současnosti používaných funkcí umělé inteligence v rámci AP je 

spolupráce s firmou Graphiq. Ta využívá víc než 250 miliard datových bodů napříč 

sportem, politikou, počasím a dalšími zdroji, aby pro klienty měla připravené přehledné 

a interaktivní infografiky pro použití v článcích a videích. Na příkladu této spolupráce 

ilustruje AP fakt, že není nutné za každou cenu vyvíjet vlastní AI software, ale umět 

správně použít už někým jiným naprogramované algoritmy pro svou vlastní potřebu. 

„Většina médií v dnešní době chce zkoušet funkce umělé inteligence. V některých 

případech si tyto firmy mohou pomyslet, že dají dohromady rychle odpovídající tým a 

ten jim jejich vlastní AI program vyvine. To je podle mě mylná představa. Dnes už 

existují společnosti, jakou je i Graphiq, které aspekty AI privatizují a které zásadně 

usnadňují komukoliv z mediálních organizací přístup k takovým funkcím i samotnou 

práci s nimi,“ tvrdí Alex Rosenberg, ředitel společnosti Graphiq, která s AP 

spolupracuje
122

. 

Podle agentury AP záleží už od prvopočátku programování funkce s umělou 

inteligencí na základním nastavení toho, jak se algoritmus bude v prostředí dat chovat. 

Několikrát v této práci zmíněné počítačové nebo strojové učení se tak dá rozdělit do 

dvou kategorií: učení pod dohledem a učení bez dohledu. Zatímco první kategorie 

znamená, že člověk přesně programu vytyčí zónu zájmu a/nebo požadovaný výsledek, 

kterého se chce dobrat, druhá kategorie znamená jinými slovy volné pole působnosti pro 

tyto programy. Ty se pak v rámci nejrůznějších databází pohybují tak, jak ony samotné 

vyhodnotí, že je nejlepší způsob, ale výsledky mohou být velmi různé nebo zcela lišící 

se od původní představy zadavatele 
123

. 
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V praxi pak učení bez dohledu znamenalo v pokusu AP následující: tým 

datových žurnalistů z agentury pověřil učením bez dohledu program, který měl ve 140 

tisících člověkem zadaných záznamech americké neziskové organizace Gun Violence 

Archive najít nějaké skryté vzorce. Když experti z AP objevili v původních datech 

nedostatky, program pověřený učením bez dohledu použili na zjednodušení těchto dat a 

označení některých náhodných záznamů pro další zkoumání. Tímto krokem novináři 

získali nové nápady na články a data, která by jinak přehlédli. Díky strojovému učení 

bez dohledu tak zjistili například nejběžnější případy, které vedou k násilí se zbraněmi 

obecně, zda šlo o nehodu nebo úmysl, zda bylo zapojené dítě nebo zda případ řešila 

policie. Podle AP je tak důležité rozlišovat v použití jednotlivých druhů učení – to 

s dohledem na situace a případy, kde jasně víme, co a v čem hledáme, a to bez dohledu, 

které se hodí v případech nejasných s nejasnými spojitostmi a nejasným výsledkem 
124

. 

Další ze stěžejních prvků v práci s AI je podle AP jazyk a způsob, jakým s ním 

v jednotlivých prostředích umělá inteligence pracuje. Zásadní je v tomto kombinace 

dvou hlavních složek: Natural Language Generation (NLG) a Natural Language 

Processing (NLP). NLG v překladu jako Přirozená generace jazyka se stará o textové 

výstupy řeči, Přirozené zpracování jazyka pak o jeho strojové přečtení a zjištění z něj 

náležitých dat. Pro AP i další mediální outlety je zatím nejdůležitějším NLG, tedy 

tvorba à la přirozených jakoby lidsky psaných textů za doplnění jen určitých informací, 

nejčastěji na bázi čísel nebo geofrafické polohy. AP takto experimentuje i například 

v tvorbě článků z americké nižší baseballové ligy Minor League Baseball, kdy bylo až 

příliš nákladné na tuto nižší soutěž nasazovat skutečné lidské autory. Na místo toho 

vyvinula AP ve spolupráci s Automated Insight základní kostru článku, do kterého pak 

algoritmus skenující výsledkové tabulky zanesl názvy týmů a jak zápasy dopadly. Na 

základě obřího množství dat i poměrně velkého množství zápasů za rok jako takových 

získala AP dosud neprobádanou zónu obsahu, na kterou ji jinak nestačili zaměstnanci a 

která zároveň zaujala řadu klientů 
125

.    
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V konkrétní novinářské činnosti pomohla umělá inteligence AP i v jejím 

reportování o nelegálním rybolovu v jihovýchodní Asii, za což agentura v roce 2016 

získala Pulitzerovu cenu. Ve svém rozsáhlém pátrání spolupracovala AP se společností 

Digital Globe, která poskytuje vysoce kvalitní satelitní snímky a díky pokročilým AI 

technologiím se dokáže zcela přispůsobit objednavatelově požadavkům a pořizovat 

přesně místem i časem nepozorovaně požadované fotografie spojením množství snímků 

a následné prezentaci v jejich celkové podobě tak, aby vznikaly co nejkvalitnější 

obrázky vhodné pro práci novinářů i dalších institucí 
126

.  

Když je řeč o robotické nebo strojové žurnalistice, hodí se zmínit i část 

novinářské sféry AP, ve které už roboti jako takoví pracují. Jde o kamerové systémy a 

nejrůznější automatické pojízdné stroje, které přímo u sebe nemusí mít kameramana 

jako obsluhu, ale řídí se přednastavením automaticky nebo z režie pomocí joysticků. Na 

Letních olympijských hrách 2016 v brazilské metropoli Rio de Janeiro nasadila 

agentura AP dohromady celkem jedenáct robotických a šestnáct kamer na dálkové 

ovládání. Pro své klienty po celém světě tak AP získala jindy nevídané záběry, kdy 

mohla kamery umístit do míst, kam by jinak s lidskou obsluhou mohly jen těžko a 

zároveň tento systém poskytoval možnost rychlé úpravy jejich nastavení a to i na dálku, 

aniž by k nim musel někdo nutně přijít fyzicky. Další téměř robotickou vymožeností 

poslední doby je taktéž v kamerové oblasti používání dronů, kdy je AP nasadila při 

uprchlické krizi po válce v Iráku kolem Mosulu a díky použití této moderní technologie 

zachytila agentura skutečný tragický rozsah celého nuceného exodu 
127

. 

5.3 Předpovědi AP do budoucna 

„Myslím, že následujících dvacet až pětadvacet let bude něco neskutečného. Budeme 

svědky znovuzrození novináře jako takového,“ slova zástupce ředitele AP pro strategii a 

rozvoj Jima Kennedyho, který podobně jako jeho kolegové vidí budoucnost médií a AI 

růžově 
128

. Jak připomíná, strojová žurnalistika necílí na nahrazení novinářů, cílí na 
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jejich doplnění, usnadnění práce a zároveň na plnění požadavků dnešních klientů, 

kterým nabízení nových pokročilých funkcí AI imponuje – a nejen technologickým 

pokrokem, ale zmíněnými možnostmi získat informace i o upozaděnějších lokálních 

tématech z jejich okolí, čímž docází k propojení regionálních společností a místního 

publika. Podle Kennedyho bude v následujících letech nejdůležitější, aby umělá 

inteligence v žurnalistice plnila nadále následující funkce: aby pokračovala v produkci 

obsahu, který novináři jinak nemají čas zpracovávat, aby novinářům dávala stále 

nástroje na zpracovávání a propojování obrovského množství dat a aby lidem nabízela 

příběhy z jejich okolí a relevantní témata po zadání pro ně důležitých klíčových slov. 

„Předpovídám, že tato technologie bude nakonec produkovat víc zpráv ze sportu, než 

lidé. To v konečném důsledku vyústí nejen ve větší množství článků jako takových, ale i 

uvolní novináře na dohledávání dalších příběhů. Musíme naše zaměstnance uvolnit co 

nejvíce, aby měli prostor na produkování obsahu, který nikdo jiný nemá,“ uzavřel svou 

předpověď na následující roky zástupce ředitele AP pro strategii a rozvoj Jim Kennedy 

129
. 

Agentura AP připouští, že se v současnosti svět umělé inteligence ubírá cestou, 

kterou by ještě před pár lety možná očekával jen málokdo. Tyto inovace podle AP ale 

přicházejí ve správnou dobu digitálního rozvoje a času hledání nových technologických 

postupů mediálními společnostmi. Šetřit čas a peníze je pro AP stěžejní a AI jí v tom 

dopomáhá a zároveň posouvá zpravodajství agentury na novou úroveň. AP si všímá i 

stále větší role sociálních sítí jako místa nastolování agendy a často už v dnešní době i 

místa, kde se mimořádné zprávy začínají jako první šířit mezi lidmi, chce proto i nadále 

rozvíjet propojení s těmito komunitními servery a svou mediální produkci soustřeďovat 

i směrem právě na sociální sítě. Kromě rychlosti, způsobu dodání a rozsahu informací 

se s používáním umělé inteligence posouvá i úhel pohledu na možnost chyb. Na 

příkladu čtvrtletních výročních zpráv lze pozorovat, že i když počet těchto článků 

vzrostl víc než desetinásobně, počet chyb a nepřesností se naopak snížil. „Důvodem pro 

úbytek chyb obecně je, že algoritmy se nedopouštějí překlepů nebo aritmetických chyb. 

K těm obecně dochází kvůli prvotnímu problému s přečtením dat. Pokud jsou data 

špatná, bude špatná i zpráva,“ říká globální ekonomická editorka AP Lisa Gibbsová 
130

. 
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AP předpovídá, že bez pečlivé spolupráce s lidskými autory nesplní do budoucna 

umělá inteligence svůj cíl. Naopak bude podle agentury ještě dlouho bezproblémové 

soužití s prvky AI záviset na pečlivé kontrole novinářů, jejich ochotě nové technologie 

využívat a na vzájemné symbióze. „Kvalita závisí na těchto dvou hlavních kritériích – 

na vysvětlení a testování. Vedení musí umět vysvětlit, co chce, aby tyto systémy přesně 

uměly, stejně jako určit případné problémy, které vypozorovaly nebo očekávaly. 

Technici pak musí být schopni vysvětlit, jak jejich programy došly konkrétních výsledků 

tak, aby zachovávali editoriální transparentnost a vychytali všechny chyby. A obě tyto 

skupiny musí být připraveny pravidelně tyto funkce a jejich dopady testovat, a to jak 

před, tak po jejich spuštění,“ popisuje tento důležitý vztah mezi uživateli a vývojáři i do 

budoucna první jmenovaný editor AP pro automatizované zprávy Justin Myers 
131

. 

Podle AP už dnes umělá inteligence prostoupila většinu z odvětví lidského bádání, 

strojově je už čitelné téměř vše – od mluvené řeči, přes texty až po audiovizuální obsah. 

Do budoucna podle agentury nepůjde ale o příběh, jak tyto moderní technologie fungují 

a pracují, ale o tom, jak se s tím budou vyrovnávat lidé a novináři jako takoví – což 

dokládá i fakt, že touto prací zdrojovanou předpovídací zprávu o stavu umělé 

inteligence nejen v rámci AP pomohl dvěma lidským autorům napsat i právě počítač. 

Mechanický novinář, jak ho experti z AP pojmenovali, fungoval napříč celým 

dokumentem jako jejich pomocník, upravoval formátování, pomáhal s orientací v textu, 

shromažďoval do infosloupců a grafik důležité informace, které sám v kombinaci 

nejrůznějších algoritmů třídil a vybíral 
132

.  

Technologie se podle AP sice mění, ale žurnalistika jako taková si své principy 

zachovává, bude tak podle agentury i do budoucna zapotřebí lidí jako skutečných 

novinářů, ke kterým budou funkce umělé inteligence fungovat jako doplněk a pomocní, 

podle AP ale nikdy nedojde k plnému nahrazení žurnalistů stroji. To dokládá i na 

myšlence, že umělá inteligence se může dopustit stejných chyb, jako člověk sám – lidé 

ji totiž navrhly a výsledná data budou kvalitní pouze natolik, jak moc budou kvalitní 
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základní data. Zároveň se podle AP nedají AI funkce vstáhnout na úplně veškeré 

problémy, které lidstvo řeší. Zejména pak otázky spojené s morálkou a přirozenou 

lidskou inteligencí mohou strojům trvat, než se v průběhu doby naučí napodobovat 

lidské chování i v těchto ohledech. Novináři pak podle AP mohou umělou inteligenci 

využít naplno, pokud nabízeným technologiím budou skutečně rozumět a chápat, 

v jakých případech jim poradí nejvíce. A v neposlední řadě AP varuje, že je zapotřebí 

tyto rozvíjející se technologie uzpůsobovat existujícím redakčním postupům a etickým 

pravidlům, které mohou být zakořeněné uvnitř novinářů, ale chybět mohou 

v algoritmech chytrých programů 
133

. 
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6. Etické otázky spojené s umělou inteligencí v 

žurnalistice 

Zygmunt Bauman a David Lyon si ve své knižní konverzaci Tekutý dohled kladou 

otázky o moderní době obecně, které lze vztáhnout i na svět umělé inteligence 

v médiích. Zajímá je, zda dnešní doba nenahrává těm, kdo těmito technologiemi 

vládnou a jestli pod hávem toho či onoho zvýhodnění až nezotročují současnou 

společnost. Přímo se situací v médiích souvisí jejich úvahy na téma, jestli internet a 

současné technologie budou dobrým náhradníkem často nedostatečné kontroly médií 

nebo v současnosti mnohdy neexistujících etických kodexů 
134. 

 

A oba autoři, i když mnohdy s nadsázkou, nejsou ohledně budoucnosti digitálního 

dohledu příliš optimističtí, a to i přesto nebo paradoxně naopak právě proto, že dílo 

sepsali ještě před prvním nástupem umělé inteligence v lidských profesích. „Můžeme se 

tedy prozatím shodnout na tom, že digitální dohled je ostrý meč, který dosud 

nedokážeme otupit: zjevně meč s dvojím ostřím, jež dosud nedokážeme ovládat,“ 

uzavírají svůj pohled ke konci knihy s vidinou toho, čeho se aspoň ve svém oboru 

novináři neobávají 
135

. 

Otázka etiky umělé inteligence ve zpravodajství se řeší v současnosti i v tuzemském 

prostoru. ČTK, která postupně strojovou žurnalistiku do svých praxí zavádí, souhlasí, že 

zatím nelze mluvit o plném nahrazování novinářské práce a že bude v tomto ohledu 

zapotřebí hlavně správné komunikace se zaměstnanci. „Já osobně si myslím, že bude 

potřeba dělat hodně velkou osvětu mezi novináři, kteří s těmi texty budou pracovat,“ 

míní šéfredaktorka zpravodajství ČTK Radka Matesová Marková. „Zatím nejsme ve 

stavu, že bychom v tuto chvíli uvažovali o tom, že něco půjde ven automaticky bez 

zásahu, myslím tím ve zpravodajství. (…) Ve zpravodajství je spousta situací, kde 

nasazení možné nebude, a věřím tomu, že roboti nenahradí profese, které jsou tvůrčí, 

což žurnalistika je, a doufám, že ještě pořád bude,“ dodala na Matesová Marková na 

konferenci k robotické žurnalistice na půdě FSV UK v Praze 
136

. Stejného názoru byl i 

technický ředitel ČTK Jan Kodera. „Ve chvíli, kdy ten stroj vytváří tu materii, tu 

podstatu zpravodajství, tak se na to lze spolehnout, a naopak se uvolňují ruce pro to, 
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aby se zpravodajství doplnilo o oblasti, kde je vhled lidského rozumu do problematiky 

nezbytný,“ uvedl Kodera na přednášce 
137

. 

„Myslím si, že se to v následujících letech bude uplatňovat spíše ve zpravodajství, 

kde to budeme i my testovat. Jako výzkumníci budeme zkoumat to, jestli se proměňuje 

pracovní trh, bude to klást asi nové zásadní nároky na editory. Bude to klást i tu etickou 

otázku: máme to těm uživatelům říkat? Má čtenář vědět, že to psal nějaký 

automatizovaný algoritmus, že to souvisí se zásahem algoritmu?“ uvažoval na 

rozpravách na téma problémů spojených s etikou Václav Moravec z Katedry 

žurnalistiky FSV UK se zaměřením na etiku a nová média, podle kterého povede nástup 

umělé inteligence v profesi i ke změně přístupu ke vzdělávání novinářů 
138

. 

Vzhledem k postupu těchto technologiích v poslední době došlo letos i ke vzniku 

nového českého projektu s názvem Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky 

umělé inteligence. Stavět chce na propojení světa žurnalistiky a technologií, které, jak 

tato práce ilustruje, jdou ruku v ruce od počátku historie. Jde o společný projekt Katedry 

žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, Katedry počítačů Fakulty elektrotechnické 

ČVUT, Katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU a 

ČTK. Za prvotní cíl si výzkumníci dali vyvinout systém AI, který by ve výsledku 

generoval texty použitelné ve zpravodajských relacích. Toho chtějí dosáhnout 

rozdělením jednotlivých úkolů na nejprve vznik a aplikaci systému pro ověřování 

informací a samotnou následnou tvorbou zpravodajských příspěvků. Jak název projektu 

napovídá, budou se vědci zabývat i etickými otázkami, pod což má spadat jak výzkum 

proměn novinářské práce za účasti umělé inteligence, s tím spojené ověřování informací 

a využívání výstupů AI jako takových, kde chtějí výzkumnící zkoumat příklad etický 

konflikt, mezi přesností a rychlostí. „Automatizace a umělá inteligence představují pro 

žurnalistiku obrovskou výzvu. Jsem velice rád, že se na řešení této problematiky 

spojila ta nejlepší akademická a výzkumná pracoviště v republice,“ komentoval vznik 

projektu jeho spoluzakladatel Václav Moravec z FSV UK
139

. 

V prvních fázích se tedy projekt zaměří na na vývoj funkčního algoritmu, který by 

ve finální fázi měl být schopen produkce zpravodajských textů v českém jazyce. Při 
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vzniku a následné implementaci programu v praxi bude následovat fáze terénního 

výzkumu v redakcích, které software budou využívat. Porovnávat se bude rychlost 

vzniku zpráv, přesnot a jejich ověřování s agenturními zprávami v kontrastu s tím, jak 

postupují novináři běžně. „Naším cílem a ambicí je nejen pomoci k automatizaci 

vytváření shrnujících žurnalistických zpráv, ale také vytvořit systém pro kontrolu 

tvrzení, a to na základě dostupných zdrojů, jako je historie zpráv, statistické údaje a 

další. Tak by například divák mohl v přímém přenosu sledovat doplňující textové 

informace k pronášeným tvrzením a také by bylo možné vytvářet hypotézy o dalším 

vývoji zaznamenaných událostí, a to srovnáním s obdobnými, již proběhlými, událostmi. 

V každém případě se pohybujeme v oblasti, která v ČR není ještě pokryta, a podobné 

nástroje se zde nevyužívají,“ představil projekt s odkazem na prostor České republiky 

Luboš Král z Centra umělé inteligence Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
140

.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo představit zcela nový způsob vytváření 

zpravodajství za účasti nejnovějších technologií, které využívají prvky umělé 

inteligence. Ta v současnosti ve větší či měnší míře prostupuje už poměrně rozsáhlou 

část lidského poznání a bádání a její použití v současnosti v různých oborech testují, 

nebo už na ostro rozjíždějí nejrůznější instituce a firmy. Práce se nejprve věnovala 

představení pojmu umělé inteligence jako takové, její historii i postupnému pronikání 

z teorie do praxe a každodenního lidského života. 

Na reálných světových příkladech jsem v této práci popsal, kdy se poprvé začaly 

objevovat náznaky používání AI v žurnalistice, jak se s tím postupně novinařina 

vypořádává a jaké výhody i úskalí s sebou tento zcela nový způsob práce autorů 

zpravodajských textů přináší. 

Práce přináší pohled na zahraniční i tuzemskou praxi. Nabízí pohled na v cizině 

už fungující systémy i pohled na domácí scénu a situaci, kdy už i česká média začínají 

s tímto fenoménem pracovat a rozmýšlet jeho možné budoucí použití. Zatím je u nás 

tento plán v plenkách,  existují už ale první konkrétní projekty, na kterých s zatím jen 

Českou tiskovou kanceláří pracují týmy výzkumníků z akademické sféry. Již brzy by 

tak i Česká republika mohla v praxi zkoušet, jak výhodné, nebo nevýhodné systémy 

využívající umělou inteligenci mohou v profesním životě novináře být. 

Na příkladu agentury Reuters práce popisuje, jak tradiční a jedna z nejstarších 

tiskových agentur světa postupně přešla přes starší technologie až do kybernetické éry 

strojové nebo robotické žurnalistiky. I díky tradičnímu provázání nejen s novinářskou 

sférou Thomson Reuters pracuje s těmito systémy už delší dobu, snaží se je aktivně 

využívat a dál rozvíjet jejich potenciál. Reuters AI nějakým způsobem využívá takřka 

v každém svém výstupu, své zaměstnance se snaží neustále v tomto ohledu cvičit a 

vzdělávat a v otázce umělé inteligence se nazývá světovým lídrem. Do budoucna 

očekává ještě větší prostoupení těchto systémů svou strukturou tak, aby svým 

zaměstnancům umělá inteligence i nadále sloužila a doplňovala je, na místo jejich 

nahrazování. 

Na příkladu agentury AP jsem pak ilustroval podobný vývoj jako u agentury 

Reuters s několika drobnými odchylkami. Associated Press začala na plno využívat 

funkce umělé inteligence o něco později než konkurence a o něco jiným způsobem. 

Zatímco se agentura Reuters svými akvizicemi tradičně spojovala přímo s vývojáři a 
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skupovala jejich firmy, AP šla cestou externího partnerství s firmami. Zároveň její 

spojení s firmou Automated Insights znamenalo změnu způsobu uvažování o umělé 

inteligenci – vedle rozvíjení svých ostatních chytrých funkcí hlavně přímo tvorbu zpráv 

pomocí strojového učení. 

Obě firmy nesouhlasí s apokalyptickými scénáři, které umělé inteligenci obecně 

přisuzují budoucí nadvládu nad světem. Reuters a AP zároveň nesouhlasí ani s tím, že 

by budoucnost médií s umělou inteligencí měla znamenat ohrožení pracovních míst pro 

novináře – naopak v tomto vynálezu spatřují usnadnění žurnalistovy práce a umožnění 

se věnovat náročnějším činnostem, u kterých je zapotřebí lidského intelektu spíše než 

strojového hledání v ohromném množství dat.  

A právě tento způsob se zatím pracovníci v médiích shodují, že bude převládat a 

že bude postupně zdokonalován tak, aby se umělá inteligence pro novináře stala 

účelnou a šikovnou pomůckou a ne něčím, co je v budoucnu připraví o práci. 

Dokumentují to ve svých předpovídacích zprávách jak Reuters, tak AP, které dokonce 

pro editaci dokumentu využilo spolupráci s mechanickým novinářem – softwarem, 

který autorům pomohl s formátováním a vyhledáváním informací.  

V budoucnosti by tak i například tato diplomová práce mohla být psána ve 

spolupráci s umělou inteligencí. Nikoliv aby docházelo k domnělým plagiátům, ale aby 

se studenti mohli soustředit na skutečné a hlubší problémy tématu a například často 

náročné vyhledávání a třídění informací přenechat umělé inteligenci. 
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Summary 

The goal of this thesis was to introduce completely new way of producing news 

with the participation of the newest technologies which use elements of artificial 

intelligence. AI is nowadays more or less connected with relatively large piece of 

human knowledge and professions and its use is currently tested in many fields and 

some institutions and companies are already directly using it. The thesis was in the 

begining aimed at introduction of the concept of artificial intelligence as such, its 

history and the gradual penetration from theory into practice and everyday life. 

On examples from real world I in this thesis described when the first signs of 

using AI in journalism started to appear, how the journalism gradually dealt with it and 

what advantages and disadvantages this new way of journalism work brings with it. 

The thesis offers a view on foreign and domestic practice. It describes already 

functioning systems abroad as well as a view on the domestic scene and the situation 

while the Czech media are already beginning to work with this phenomenon and think 

about its possible future use. So far this plan has been in its infancy but there are already 

the first concrete projects on which teams of researchers from the academic world are 

working with the Czech News Agency. The Czech Republic would soon be able to try 

and practice how advantageous or disadvantageous systems using artificial intelligence 

can be in the professional life of journalists. 

On the example of Reuters, the thesis describes how traditional and one of the 

world's oldest news agencies has gradually moved through older technologies to cyber-

era of machine or robotic journalism. Thanks to its traditional interconnection not only 

with the media sphere Thomson Reuters has been working with these systems for a long 

time, trying to use them actively and further develop their potential. Reuters uses AI in 

its almost every output, trying to train and educate its employees constantly and is 

calling itself the world leader in artificial intelligence. In the future it expects even 

greater use of these systems in its structure so that artificial intelligence can continue to 

serve and complement its employees instead of replacing them. 

On the example of AP I illustrated a similar development as with Reuters with a 

few minor variations. The Associated Press began to take full advantage of the artificial 

intelligence functions a little later than the competition and in a little different way. 

While Reuters has traditionally merged with developers to acquire their businesses, AP 

has gone through an external partnership with companies. At the same time, its 
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association with Automated Insights has meant changing the way we think about 

artificial intelligence – in addition to developing other smart features, it is mainly 

creating news pieces using machine learning. 

Both companies disagree with the apocalyptic scenarios that in general attribute 

artificial intelligence to future world domination. At the same time, Reuters and AP do 

not agree that the future of artificial intelligence in media should pose a threat to 

journalists' jobs. On the contrary in this invention they see facilitating of journalistic 

work and enabling them to do more demanding activities where human intelligence is 

needed rather than searching in huge amount of data. 

And this is also the way in which media workers agree that it will prevail and 

that it will be gradually improved so that artificial intelligence for journalists becomes a 

useful and handy tool and not something that will deprive them of their future work. 

They document it in their predictive reports, both Reuters and AP which even used the 

editing of a mechanical journalist to help create the document which helped the authors 

to format it and search for information. 

In the future, for example, this thesis could be written in collaboration with 

artificial intelligence. Not to pursue alleged plagiarism but to allow students to focus on 

the real and deeper issues of the subject, and for example, often challenging searching 

and sorting information could be left for artificial intelligence. 
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