
Abstrakt 

 

V souvislosti s vývojem autonomních systémů podporujících technologie umělé 

inteligence, resp. strojového učení, stále více roste obava jak ve veřejnosti a ve sdělovacích 

prostředcích, tak i mezi legislativci a vývojáři. Takové obavy přirozeně historicky vznikaly 

i v případě jiných, dřívějších technologií, ale je zřejmé, že v případě moderních technologií je 

něco atypického. Období, kdy byli roboti, umělá inteligence a další autonomní systémy pouze 

sci-fi tématem, je již do jisté míry překonané a autonomní systémy v různých podobách již 

několik let prostupují do velkého množství oblastí a představují neodmyslitelný prvek světa 

okolo nás. V praxi se čím dál více společností zabývá vývojem autonomních systémů 

vybavených umělou inteligencí, zejména pak vývoj chatbotů, autonomních vozidel či 

autonomních dronů je v dnešní době dobrým příkladem toho, že provoz podobných systémů 

není tak daleko od reality.  

Práce se v první a navazující druhé kapitole věnuje obecně úvodu do tématu 

autonomních systémů s důrazem na umělou inteligenci, resp. technologie strojového učení, 

popisu představ společnosti o těchto nových technologiích, základním definičním znakům 

autonomních systémů, robotů i umělé inteligence.  

Třetí kapitola se pak věnuje pravidlům chování autonomních systémů, rozvoji 

regulatorního rámce a roli práva ve věku inteligentních robotů tak, aby byla zajištěna 

dostatečná míra právní jistoty a předvídatelnosti. Tato část práce dále obsahuje posouzení 

jedné z nejkontroverznějších otázek v souvislosti s umělou inteligencí, a to otázky, zda může 

fungovat koncept umělé inteligence jako osoby v právu.  

Čtvrtá kapitola práce se věnuje jedné z nejdiskutovanějších oblastí, kterou je otázka 

odpovědnosti za jednání umělé inteligence, a to zejména v kontextu současného pojetí 

subjektivní a objektivní odpovědnosti, prevenční povinnosti i odpovědnost za jednání 

autonomních systémů v kontextu účinné právní úpravy a možnosti uplatnění různých 

odpovědnostních režimů, případně jejich výhody a nevýhody. 

Pátá, poslední a stěžejní kapitola práce posuzuje s provozem autonomních systémů 

neoddělitelně spjaté morální otázky, které lze obecně rozdělit do dvou kategorií – na 

tzv. roboetiku, a na etiku strojů. Kapitola odpovídá i na některé otázky týkající se 

vysvětlitelnosti a transparentnosti autonomních systémů, a to právě zejména umělé 

inteligence, prostřednictvím analýzy s cílem dosažení morálních a důvěryhodných nových 

technologií.  


