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Anotace 

Magisterská diplomová práce se zabývá možnostmi využití umělé inteligence (AI) v 

obrazové žurnalistice. Jejím cílem je zmapovat, jaké úkony může v praxi tato technologie 

zastat a jak by potenciálně mohla pomoci usnadnit a zefektivnit práci novináře. Zkoumá 

proto jak konkrétní nástroje, tak i úlohy, které by mohla umělá inteligence v redakční praxi 

zastat. A to sběrem dat od zástupců největších českých mediálních domů, technologických 

novinářů, tiskových agentur a zástupců fotobank. Sekundárním zdrojem pro výzkum jsou 

pak odborné i popularizační zdroje. Z těchto oblastí čerpá a analyzuje informace o 

možnostech práce s obrazem, od správy fotoarchivů a videoarchivů přes automatické 

dohledávání dat, až po strojové vidění či dokonce sestavení originální ilustrační fotografie 

na základě zvolených parametrů. Vedle toho však může vyvstat řada nových podnětů 

souvisejících se zaváděním chytrých algoritmů a automatizace procesů usnadňujících práci 

novinářů. A to s ohledem na stále se zvyšující rychlost, přesnost a kvalitu zpravodajství. 

Zjišťuje proto, jak se vedení redakcí a dalších tvůrců mediálního obsahu strategicky staví k 

zavádění nových technologií, jaké mají plány a investice do inovací. Druhým rozměrem jsou 

výzvy, se kterými se technologický novinář může potýkat; vzdělávání v oblasti technologií, 

správná interpretace získaných dat, boj proti dezinformacím, práce s odbornými zdroji a 

etické otázky, který práce s obrazem rovněž přináší. 

 

Annotation 

This thesis focuses on the use of artificial intelligence in photojournalism. Its goal is to 

explore which tasks could be performed by this technology and how it could streamline 

journalist’s work. The initial part of the paper therefore examines specific tools and tasks 

that artificial intelligence could do in practice. This is done by collecting data from 

representatives of the largest Czech media houses, technology journalists, press agencies and 

representatives of photo banks. Secondary sources for research were academic work as well 

as popular-science resources. From these areas, the discussion proceeds to investigation and 

analysis of findings about the possibilities of working with images, from managing photo 

archives and video archives and automatic data retrieval, to machine vision or even 

generating of an original illustration photo based on selected parameters. This provides a 

foundation for further discussion on a set of upcoming tools that could make journalists’ job 

easier, especially with regard to the ever-increasing demand for speed, accuracy and quality 



 

 

 

of news reporting. With that, the paper proceeds to analyse management of newsrooms and 

other creators of media content, and their position and preparedness for the introduction of 

new technologies, as well as their plans and investments in innovation. Final part of the 

discussion shifts focus to potential challenges related to work of technology journalists: 

technological education, correct interpretation of acquired data, combating misinformation, 

working with primary resources and ethical issues associated with photojournalism. 
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1. Úvod 

 

Magisterská diplomová práce si klade za cíl najít a analyzovat možnosti využití umělé 

inteligence (AI) v obrazové žurnalistice. Vývoj se za poslední desetiletí postupně posunul 

od jednoduchých algoritmů přes strojové učení až po hluboké učení a neuronové sítě. Princip 

technologie však zůstává stejný, nehledě na hloubku modelu a počet vrstev, se kterými 

pracuje – a to včetně omezení, která z toho plynou. Rozšířila se také paleta využití umělé 

inteligence – od „doporučujících“ algoritmů, které sledují uživatelské chování, přes 

personalizovanou reklamu či mediální obsah až po zpracovávání velkých dat, nemluvě o 

využití pro e-shopy, chatboty, jazykové překladače, všemožné specializované aplikace, 

autonomní řízení automobilů a další. Výsledkem pak mohou být například texty psané 

robotem, obrazy neexistujících lidí vytvořené na základě parametrů obrazů skutečných osob, 

nebo dokonce celá videa.  

 

S umělou inteligencí se tedy setkává v podstatě každý, kdo používá alespoň chytrý mobilní 

telefon. A to včetně novinářů. Zejména ti by měli vědět, čeho je umělá inteligence schopna 

dosáhnout, jaké jsou její výhody a omezení. V souvislosti s obrazovou žurnalistikou pak 

hovoříme o digitální fotografii a možnostech jejích úprav a zpracování. A zde začíná ta 

skutečná výzva, kdy novinář balancuje na hraně zprostředkování co nejméně zkreslené 

informace a svědectví z místa události, která se střetává s nároky publika na maximální 

rychlost a kvalitu, ale i na emoce, barvy, práci se světlem a řadu efektů, které dokážou 

prožitek maximálně zintenzivnit. Práce se proto zabývá rovněž současnými možnostmi 

softwaru na bázi AI, etikou jeho využívání a nastiňuje možné důsledky jeho zneužití. 

 

Nové výzvy však nečekají pouze fotoreportéry či fotoeditory, ale i všechny novináře. Celé 

redakce, vydavatelské domy i fotobanky nyní stojí před výzvou, jak inteligentní software 

využít k plnění všedních i specializovaných úkolů. Mezi příklady využití může být 

kategorizace fotografií a vyhledávání a identifikace osob na fotografiích, analýza jejich 

pravosti, odhalení manipulace či dokonce boj proti takzvaným deepfakes (čili fotografiím, 

které stvořila umělá inteligence a jsou okem nerozeznatelné od skutečných). Diplomová 

práce se proto snaží najít nové směry a možnosti uplatnění AI v obrazové žurnalistice, a to 

především z odpovědí respondentů – fotografů, fotoeditorů, editorů, šéfredaktorů, vedoucích 

obchodního oddělení i kmenových redaktorů, kteří mají přesah do světa IT.  
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Další pohled, kterým se diplomová práce zabývá, je i současná praxe využití takového 

softwaru. Je jen otázkou času, kdy se produkty na bázi AI stanou masově dostupnějšími. 

Například Česká tisková kancelář v březnu 2019 avizovala ve spolupráci se softwarovou 

společností Genea a vydavatelstvím Economia vývoj systému, který dokáže za pomoci 

umělé inteligence tvořit texty na základě dat a připravených šablon, přiřazovat k nim 

fotografie a další související materiály (ČTK, 2019). Ostatně kontextová data jsou velkou 

oblastí, kde se může umělá inteligence uplatnit. Mezi další oblasti se pak mohou zařadit také 

softwarové produkty schopné generovat ilustrační fotografie na základě zvolených 

parametrů, včetně ručního nákresu. Výsledkem pak může být neexistující krajina, budovy či 

lidé. 

 

V neposlední řadě se diplomová práce zabývá tím, jak jsou na tom sledované redakce a 

vydavatelské domy s vývojem AI softwaru, případně finančními možnostmi pro jejich 

pořízení. Na trhu je již nyní spousta softwarových produktů, které jsou potenciálně pro 

novináře využívané či využitelné – řeč je například o transkripci audiozáznamů, 

mediamonitoringu, překladačích, vyhledávání kontextových dat apod. Otevírá se tedy 

otázka, co kterým redakcím umožňuje či brání konkrétní software využít, jaká je jeho 

perspektiva a přínos pro publikum a kvalita zprostředkovaných informací. Dále pak jakým 

směrem se ubírá vývoj, jaké firmy a instituce na něm spolupracují a jaké jsou další možnosti 

jeho financování – například pomocí grantů.  

 

Očekávaným výstupem je tedy odpověď na základní otázky vztahu obrazové žurnalistiky a 

umělé inteligence – tedy pokročilosti vývoje a informační a ekonomické perspektivy jejího 

využití. Na základě nových zjištění pak načrtnutí nových otázek, jakým směrem by se měl 

ubírat další výzkum. Ten ovšem může mít i své limity, neboť se jedná o zkoumání oblasti, 

která se dynamicky vyvíjí. Během krátké chvíle se tak mohou vyjevit nové skutečnosti, které 

v této práci nebudou zachyceny a bude třeba je aktualizovat zpětně. 

2. Co je to umělá inteligence 

 

Jedna z nejstarších definic označuje umělou inteligenci (běžně označována zkratkou AI čili 

Artificial Intelligence) za vědní disciplínu, která napodobuje lidskou inteligenci: 
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Minského definice patří k těm nejstarším a vychází z Turingova imitačního testu, který má 

za cíl ověřit, zda se umělá inteligence opravdu inteligentně chová. „Umělá inteligence je 

věda o vytváření strojů, nebo systémů, které budou při řešení určitého druhu úkolu užívat 

takového postupu, který – kdyby ho dělal člověk – bychom považovali za projev inteligence.“ 

(Minsky, 1969, s. 242)  

 

Objevuje se však řada dalších: „Simulace neuronových sítí vykazují prvky podobné lidské 

inteligenci: schopnost učit se a zobecňovat předchozí zkušenosti.“ (Šíma a Neruda, 1996, s. 

21) 

 

Podle jiných definic se jedná o poměrně novou oblast informačních technologií, která slouží 

pro plnění širokého spektra úkolů a dokáže se přitom zdokonalovat: „Jednoduše řečeno, 

umělá inteligence označuje systémy nebo stroje, které napodobují lidskou inteligenci k 

plnění úkolů a mohou se iterativně vylepšovat na základě shromážděných informací. Umělá 

inteligence se projevuje v různých podobách.“ (Oracle Česká republika, 2020) 

 

Důležité je si přitom uvědomit, jaké úkoly jsou pro umělou inteligenci snadno proveditelné 

a na které je stále třeba lidský dohled: „Skutečnou výzvou se pro umělou inteligenci ukázalo 

být řešení úkolů, které lidé snadno vykonávají, ale těžko je formálně popisují – problémy, 

které řešíme intuitivně, jsou pro nás automatické, jako je rozpoznání mluveného slova, nebo 

obličejů na obrazech.“ (Goodfellow et al., 2016, s. 1) 

 

Velmi dobře lze princip fungování umělé inteligence popsat na konkrétních příkladech: 

„Umělá inteligence (AI) je vzkvétající oblastí se spoustou praktických využití a aktivních 

výzkumných témat. Využíváme inteligentní software pro automatizaci rutinní práce, 

porozumění řeči a obrazů, vytváření diagnóz ve zdravotnictví a podporu základního 

vědeckého výzkumu.“ (Goodfellow et al., 2016, s. 2) Dalším příkladem konkrétního modelu 

řešícího je systém hrající šachy Deep Blue od společnosti IBM, který dokázal porazit v roce 

1997 šampiona Garryho Kasparova (Hsu, 2002). 

 

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence nemá jako vědní disciplína pevně vymezený 

předmět a teoretický základ, ji lze jen obtížně definovat. Jde spíše o soubor metod, algoritmů 
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a teoretických přístupů, které sjednocují snahu řešit pomocí počítače velmi složité úlohy 

(Mařík et al., 1993). K tomu se váže větší množství oborů a disciplín, vybral jsem proto jen 

ty hlavní: strojové učení (machine learning), hluboké učení (deep learning), neuronové sítě, 

evoluční algoritmy či data mining (volně přeložitelné jako těžení dat). Jednotlivé pojmy 

rozvádím níže. 

2.1. Neuronové sítě 

 

„Neuronové sítě jsou velmi zjednodušené matematické modely nervových systémů živých 

organismů.“ (Šíma a Neruda, 1996, s. 5) 

 

Umělá neuronová síť je jeden z výpočetních modelů, který vzniká propojením jednotlivých 

neuronů a velmi zjednodušeně napodobuje síť neuronů v lidském mozku. Jeho první 

matematický model přinesla v roce 1943 dvojice vědců Warren McCulloch a Walter Pitts. 

Ti zároveň dokázali, že nejjednodušší typy neuronových sítí mohou spočítat libovolnou 

aritmetickou, nebo logickou funkci (McCulloch a Pitts, 1943). Dalším významným 

milníkem pak byl objev perceptronu – nejjednoduššího modelu dopředné neuronové sítě, 

sestávajícího pouze z jednoho neuronu.  

 

„Základy pro umělé neuronové sítě položil americký psycholog Frank Rosenblatt, který v 

50. letech vyvinul perceptron (Rosenblatt, 1958) jako model nejjednodušší nervové buňky – 

neuronu. Tento významný model schopný simulovat činnost první signální soustavy živých 

tvorů položil základ výzkumu v oblasti klasifikace a rozpoznávání, tj. v oblasti 

automatizovaného zařazování objektů, jevů a situací do tříd. Výzkumem perceptronu a 

modelů jednoduchých neuronových sítí poskytl též impuls ke studiu prvotních algoritmů 

adaptace a učení.“ (Mařík et al., 1993, s. 20) 

 

Neuron je tedy základním stavebním kamenem neuronové sítě. I když se jedná pouze o 

kousek kódu, je tomu biologickému velmi podobný. „Ačkoli některé neuronové sítě 

využívané pro strojové učení mohou být využity k porozumění funkci mozku, nejsou jako 

takové obecně navrženy jako realistické modely jejich biologické funkce.“ (Hinton a Shalice, 

1991, s. 74) Každý neuron je v podstatě matematický model, který zpracovává váhované 

vstupní signály a generuje výstup. Nejjednodušší variantu, vrstvenou, nebo také dopřednou 

neuronovou síť, lze nejlépe pochopit z následující ukázky:  



 

 

7 

 

„Nejdůležitější jsou vrstvené sítě s neurony rozdělenými do vrstev, přičemž výstupy neuronů 

jedné vrstvy slouží jako vstupy všech neuronů nejblíže vyšší vrstvy a jiné propojení mezi 

neurony sítě není. Dolní vrstva celé sítě je vstupní, horní vrstva výstupní.“ (Mařík et al., 

1993, s. 219) Uspořádání neuronů pro dopřednou síť je znázorněno na následujícím obrázku. 

 

 
Uspořádání neuronů do vrstev v dopředné neuronové sítě (Holčík a Komenda, 2015) 

2.2. Strojové učení 

 

Strojové učení je podoblast umělé inteligence, kde algoritmy pomáhají celému systému se 

učit na základě „vytěžených poznatků“. Rozděluje se ještě na dvě základní oblasti, a to 

strojové učení s učitelem a bez něj. V prvním případě učí člověk algoritmus, co má rozpoznat 

(například objekt, zvíře, ovoce, na obrázku) a ukázat mu správný výsledek. Algoritmy 

strojového učení se tedy dokážou učit odvozováním pojmových znalostí z příkladů a 

protipříkladů. „Program, který si dokáže z příkladů sám odvodit popisy či definice pojmů, je 

po svém ‚naučení‘ schopen provádět klasifikace. Perspektivní aplikace je možné hledat v 

počítačovém vidění, v porozumění přirozenému jazyku, v tvorbě znalostních bází pro 

expertní systémy, ale třeba i v hledání rychlých řešení úloh náročných na prohledávání 

stavového prostoru.“ (Mařík et al., 1993, s. 168) Strojové učení s učitelem lze nejlépe 

ilustrovat právě na příkladu strojového vidění, které se učí sadou obrázků. Učitel algoritmus 

trénuje tak dlouho, dokud nedává správný výstup. „Stejně jako se dítě učí rozpoznat ovoce 

tím, že si zapamatuje jeho obrázek v knize, při učení s učitelem je algoritmus vyškolen 

souborem dat, která jsou již označena a mají předdefinovaný výstup.“ (Oracle, 2020)  
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V druhém případě se systém sám snaží najít společné vzorce a podle nich dojít ke správnému 

výsledku. Jedná se o nejčastější metodu práce se strojovým učením. Uplatňuje se v řadě 

oblastí, od bankovnictví, ekonomiky, financí, medicíny a průmyslu až po obchod, e-

commerce, marketing či reklamu. Konkrétní příklad může být například filtrování spamu v 

e-mailu, personalizovaná nabídka zboží či předpovídání číselných řad pro určení trendu 

vývoje akcií na burze.  

2.3. Hluboké učení 

 

Hluboké učení je disciplína spadající pod strojové učení. Umožňuje počítači vytvořit z 

jednoduchých konceptů koncepty komplexnější (Goodfellow et al., 2016). Tato metoda se 

prosadila kolem roku 2010 jako základní možnost pro řešení složitých problémů strojového 

učení, jako je již zmiňovaná klasifikace obrazů videí nebo překladu přirozeného jazyka. 

Zabývá se využitím algoritmů (především neuronových sítí) s velkým počtem vrstev 

reprezentujících data. Hloubku modelu určuje počet vrstev složených z neuronových sítí, 

kterých obvykle bývá v řádu desítek. „Toto řešení umožňuje počítačům učit se ze zkušeností 

a pochopit svět z hlediska hierarchie konceptů, přičemž každý koncept je definovaným z jeho 

vztahů ke konceptům jednodušším. Pomocí shromažďování znalostí z vlastních zkušeností 

tento přístup odstraňuje potřebu lidských prostředníků k formálnímu specifikování 

veškerých znalostí, které počítač potřebuje. Hierarchie konceptů umožňuje počítači naučit 

se komplikované koncepty jejich vystavěním z konceptů jednodušších. Pokud nakreslíme graf 

ukazující, jak jsou tyto koncepty na sobě vystavěné, graf bude hluboký, se spoustou vrstev. Z 

tohoto důvodu nazýváme tento přístup k AI hlubokým učením.“ (Goodfellow et al., 2016, s. 

1) Pro odhad parametrů sítě a její trénování se pak obvykle používá algoritmus zpětného 

šíření chyby. „Učením sítě můžeme rozumět optimalizační proces, kdy síť nastavuje své 

parametry tak, aby minimalizovala chybovou funkci vznikající jako rozdíl mezi skutečným a 

požadovaným výstupem.“ (Holčík a Komenda, 2015, s. 79) 

2.4. Genetické algoritmy 

 

Genetické algoritmy se uplatňují v úlohách, pro které nedokážeme vytvořit algoritmy 

klasické. „Představují stochastickou prohledávací metodu, která je inspirována genetickými 

principy, jako je přirozený výběr, křížení a mutace. Genetické algoritmy se nejvíce používají 

k řešení problému optimalizace. Mnoho problémů (např. učení neuronové sítě) může být 
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formulováno jako hledání maxima či minima funkce v závislosti na jejích parametrech.“ 

(Šíma a Neruda, 1996, s. 359) Genetické algoritmy tak využívají celou populaci 

prozatímních řešení. Postupně tak vyvíjí další generace řešení daného problému, která se 

zlepšují. V první generaci je populace obvykle složená ze zcela náhodných členů. V 

přechodu do nové generace je pak pro každého jedince spočtena kvalita daného výstupu – 

stejně jako u jedince z hlediska evoluce. Podle toho jsou vybrány výstupy, které se dále 

modifikují pomocí mutace a křížení, čímž vznikne nová populace. Tento postup se neustále 

opakuje, přičemž algoritmus se zastaví při dosažení potřebné kvality řešení, případně po 

předem určené době (Šíma a Neruda, 1996). 

2.5. Prohledávání stavového prostoru 

 

Prohledávání stavového prostoru je stěžejní metoda pro řešení některých typů úloh. Obvykle 

se její pomocí řeší úlohy, kde nelze na základě vstupních informací najít řešení výpočtem. 

„Důležitým rysem inteligentních systémů je schopnost vytvářet si vnitřní strojový model 

prostředí (světa) a pracovat s ním. Je-li dán počáteční (výchozí) model prostředí a 

požadovaný (koncový) model prostředí, je úkolem systémů umělé inteligence hledat vhodnou 

posloupnost akcí, jejichž aplikací lze přejít od počátečního modelu k cílovému.“ (Mařík et 

al., 1993, s. 33) 

 

Typicky se jedná o úlohy nalezení nejkratší cesty mezi dvěma městy, výhra v šachové partii 

či v dámě. Současně je možné navrhnout strategii, které povede k požadovanému výsledku. 

„Přitom strategie může být i taková, že se budeme pokoušet náhodně realizovat metodou 

pokus omyl tahy, které jsou v danou chvíli přípustné. Postupně tak z počáteční konfigurace 

dovolenými tahy generujeme konfigurace další a vždy hodnotíme, zda je daná konfigurace 

řešením.“ (Holčík a Komenda, 2015, s. 30) Tento postup však není příliš efektivní a je 

omezený výpočetním výkonem, který máme k dispozici. 

2.6. Data mining a dobývání znalostí 

 

Každý výzkum je založený na sbírání dat a zpracování znalostí, na jejichž základě lze 

rozeznat obecné vzory. Systémy umělé inteligence jsou přitom na znalostech založeny – 

dokážou je získat rozložením vstupních informací. „Data a znalosti jsou základní koncepty 

a právě proto je složité je striktně formálně definovat.“ (Felici a Trianthapyllou, 2006, s 6.) 
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S rozvojem velikosti úložišť a databází vznikla i potřeba pracovat s velkým objemem dat. 

Často jedinou možností, jak se o těchto datech dozvědět více, je proces zvaný dobývání 

znalostí. Data mining (těžení dat) je potom významný způsob dobývání znalostí z databází. 

„Dobývání znalostí nezačíná a nekončí využitím technik pro těžení dat. Zahrnuje totiž jasné 

porozumění návrhům na jejich použití, tvorbu výsledné databáze, odstraňování i opravu 

chybných dat, redukci a potřebu odborných znalostí ohledně jejich aplikace.Teprve pak lze 

správně rozhodnout, zda vzorce získané pomocí těžení dat jsou smysluplné. Interpretace 

objevených vzorů a ověření jejich správnosti může rovněž vyžadovat expertizy z různých 

oblastí včetně vizualizace, obrazové analýzy a počítačové grafiky.“ (Felici a Trianthapyllou, 

2006, s. 1) 

2.7. V čem je umělá inteligence podobná lidské inteligenci 

 

Obecně se dá říci, že umělá inteligence napodobuje lidskou inteligenci, i když k výsledkům 

dochází odlišným způsobem. „Obecně můžeme z matematického hlediska definovat 

inteligenci jako schopnost aktéra reagovat jednoduššími strategiemi (programy) na stále 

větší paletu problémů (přičemž od určitého bodu se stává jednoduchost strategií naopak 

překážkou).“ (Adams, 2012, s. 30) Strojové učení tedy přináší možnosti, které by při využití 

tradičního počítačového softwaru nebyly možné, nebo velmi náročné na programování. 

Zatímco běžný software má pevně dané podmínky rozhodování a příkaz, co se má v jakém 

případě stát, umělá inteligence dostane zadaný cíl a na základě daných parametrů nachází 

cestu k jeho splnění.  

Dalším zásadním rozdílem mezi vývojem tradičního softwaru a systémů založených na 

umělé inteligenci je schopnost sebeprogramování. U klasických programů vývojáři opravují 

kód, dokud nedává správné výstupy. Oproti tomu umělá inteligence, konkrétně modely 

využívající hluboké učení, se sama vyvíjí učením z dat nahraných do databáze. K tomu 

dostane parametry očekávaných výstupů a snaží se jich postupně dosáhnout. „Například se 

mohou naučit uspořádat seznamy čísel daných příklady neseřazených a seřazených sekvencí. 

Tato sebeprogramující technologie je ve své rané fázi, ale v budoucnu může být využita na 

téměř jakýkoli úkol. Dalším vrcholným úspěchem hlubokého učení je jeho přesah do oblasti 

posíleného učení. V kontextu posíleného učení se musí autonomní program naučit splnit úkol 

způsobem pokus a omyl, a to bez lidského vedení.“ (Goodfellow et al., 2016, s. 25) Model 

se tak snaží na základě získaných poznatků dojít ke správnému výsledku. Pokud se mu to 
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nepovede, pokusí se najít jinou cestu a zdokonaluje se tak dlouho, dokud výstup není 

dostatečně kvalitní. Kvalitu určuje buď člověk-programátor, nebo dokud výsledek 

nedosáhne určitých parametrů (výstup má nějakou toleranci od ideálu). Kvalita výstupů pak 

velmi závisí na kvalitě vstupních dat. 

 

Strojovou inteligenci, na rozdíl od té lidské (u které víme, že se nachází v mozku), není 

možné lokalizovat na jednom místě. „Jde o rozptýlený výpočetní proces, jehož identita se 

neustále mění; jde o nestabilní proud přepočítávání předchozích pravděpodobnostních 

distribucí spíše než stabilní řetězec interferencí odehrávajících se na jednom místě. Místem, 

kde umělá inteligence přebývá, nikdy není jedna lokalita ve výpočetní infrastruktuře – umělá 

inteligence je k dispozici celé digitální infrastruktuře, tudíž dané platformě.“ (Likavčan a 

Dvořák, 2019, s. 135)  

Dalším rozdílem mezi lidskou a umělou inteligencí je neschopnost abstrakce, vytváření 

konceptů a předpokladů. Stále si nedokáže spojit dva zdánlivě nesouvisející jevy a přicházet 

tak na unikátní řešení. Existují však modely, které se tomu alespoň zdánlivě přibližují, 

například GAN (generative adversarial network, generativní adversální neuronová síť), 

kterou vynalezl Ian Goodfellow s týmem kolegů v roce 2014. V principu jde o dva 

samostatné modely. První, diskriminátor, umí rozeznat obraz na základě datasetu (například 

obraz člověka). Vzájemně je však propojený s generátorem, který se snaží diskriminátor 

„obelhat“. Nabízí mu proto stále lepší obrazy, dokud se mu to nepodaří. Tímto způsobem 

tak může vzniknout vysoce realistický obraz neexistujícího člověka, zvířete, auta nebo 

jakéhokoli jiného myslitelného objektu (Goodfellow et al., 2016).  

2.8. Umělá inteligence a obraz 

 

Rozvoj technologií však přináší jak nové výzvy do všech oblastí lidské činnosti, tak i hrozby. 

A žurnalistika v tomto ohledu není výjimkou. Týká se samozřejmě i práce s obrazem, na 

kterou je tato diplomová práce zaměřena. Mezi ně patří i adaptace na nové technologie a 

problémy s tím spojené. Od předsudků a podezíravosti vůči novým technologiím po 

problémy čistě technického charakteru – kvalitu dat či správnou práci se zdroji. Další otázky 

se pak týkají etiky, odpovědnosti či práva. Pro novináře to znamená potřebu porozumět této 

problematice i konkrétním nástrojům, aby předešli hrozbám, jako je neobjektivnost, 

respektive zaujatost algoritmů, vznik dezinformací a informačních bublin. To vše zvyšuje 
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nároky na transparentnost redakcí, dodržování etických standardů a případně jejich 

přizpůsobení novým okolnostem (The Journalism AI report, 2019). 

Dále je třeba pamatovat, že umělá inteligence dokáže shromáždit velké množství dat, včetně 

osobních údajů. Ten, kdo data sbírá (a redakce by tím pádem nebyly výjimkou), je pak může 

využít a obvykle i využívá ke svým potřebám – analytické nástroje v e-shopech či na 

sociálních sítích se běžně používají ke zjištění potřeb zákazníků a jejich chování. Data může 

v lepším případě využít k personalizaci marketingových sdělení, v tom horším je přeprodá 

třetí straně. Známými příklady jsou kauzy Cambridge Analytica (Ingram, 2018) či 

přeprodávání dat Avastem (Schön, 2020). Z technického hlediska by přitom nemusel být pro 

algoritmy problém, aby mezi vytěžená data zahrnuly i obraz. Ať už na úrovni produktů, 

mediálních sdělení či fotografií ze sociálních sítí.  

Je ovšem třeba mít na paměti, že strojové vidění se zásadně liší od lidského – nevnímá jej 

jako celek, ale pracuje s ním na základě dat. Jak pochopit lépe problematiku strojového učení 

ve vztahu k obrazu, vysvětluje Lev Manovich: „Digitální platformy se na nás dívají skrze 

aparáty, jejichž původ nalézáme v historii technických obrazů: kamera a fotoaparát.“ 

(Manovich, 2001, s. 1) Z toho vyplývá, že algoritmy získávají informace o obrazu odlišným 

způsobem a jsou schopny o něm zjišťovat informace. „Strojové vidění navazuje specifickým 

způsobem na historii lidské vizuální kultury: v jistém smyslu je jejím přímým pokračováním 

a zároveň zde figuruje coby klíčový zlom.“ (Likavčan a Dvořák, 2019, s. 136) Algoritmy se 

tedy na obraz „dívají“ zcela jinak než člověk – jako na množinu bodů, pixelů. Přičemž každý 

pixel si nese základní informace o barvě (vyjádřené číslem), jasu a svojí poloze. Vzorce v 

obrazu pak algoritmy vnímají pomocí těchto dat: pohledem kategorizace, podobnosti a 

statistiky. „Princip strojového vidění spojuje zaznamenávání a kategorizaci reality do 

jednoho souvislého procesu – vidět vždy znamená zároveň vědět a naopak. Stroje tak doslova 

myslí svět skrze jeho obraz.“ (Likavčan a Dvořák, 2019, s. 136) 

Matteo Pasquinelli mluví ve svojí práci v souvislosti s vývojem strojového vidění o 

neuronových médiích, respektive o statistickém oku, jež není funkčním analogem oka savců, 

protože místo rozpoznávání tvarů ve vizuálním poli hledá statistické pravidelnosti v datovém 

poli (např. digitální obraz složený z pixelů), do kterého je vizuální pole přeloženo 

(Pasquinelli, 2017). Neuronové sítě tedy pouze přiřazují jednotlivým pixelům 

pravděpodobností hodnoty a z nich odvozují informaci o daném objektu, jež se jeví jako 

https://ihned.cz/?m=authors&article%5baut_id%5d=14633880
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vzorec v datovém poli (Kogan, 2018). V praxi se však můžeme setkat i s velmi jednoduchým 

způsobem využití této skutečnosti, například čtením QR kódů či v antispamovém testu 

CAPTCHA, u kterého jsou obrazy pouze „na povrchu“ a stroj je na rozdíl od člověka 

nedokáže běžně identifikovat (i když ani to není pro dnešní technologie nepřekonatelný 

problém). 

Hlavním problémem strojového vidění tedy je, že je závislé na kvalitě vstupních dat. A to se 

všemi důsledky, které z toho plynou. Neuronová síť dokáže s vysokou přesností 

identifikovat osobu, pokud k nim dokáže najít další, dostatečně kvalitní fotografie. Jako 

vrcholnou technologii používá tento princip například software Face ID od amerického 

Applu, který umožňuje biometrickou identifikaci uživatele pomocí přední kamery telefonu. 

Ačkoli se jedná o mix technologií, jejichž přesné detaily výrobce neprozrazuje, rozpoznání 

obrazu a vytváření hloubkové mapy obličeje má na svědomí právě umělá inteligence.  

Nebo jiný příklad: Neuronová síť dostane sadu obrázků psů, pak ale dostane za úkol najít je 

mezi sadou obrázků stažených z internetu. Co se stane? „Bude hledat psy i tam, kde nejsou. 

Proč? Protože neuronová síť zná jenom tvary různých psích plemen – a jejich velká 

variabilita vytváří široké pole forem, jež neuronová síť může vidět i v obrazech, jež psy ve 

skutečnosti neobsahují.“ (Pasquinelli, 2020) Tento vedlejší efekt vedl i k vytvoření projektu 

Google DeepDream – ten tímto způsobem vytvářel podle předlohy „psychedelické“ obrazy, 

v tomto případě psů. Tento jev se nazývá apofenie – tendence vidět vzorce v náhodných 

datasetech (Pasquinelli, 2020). Do značné míry se samozřejmě neuronová síť dále vyvíjí, 

bez lidského vedení, interpretace a dosazování kontextu však stále dosahuje nezanedbatelné 

chybovosti. Poměrně nevinný efekt však může mít v praxi mnohem nepříjemnější důsledky, 

pokud potřebujeme dosáhnout vyšší přesnosti a vynecháme kontrolu člověka. 

Z toho vyplývá jasný závěr: strojové vidění potřebuje kvůli apofeniím vedení člověka, který 

dokáže rozlišit, které z nich jsou pro člověka přínosné a které ne. Pasquinelli proto vidí řešení 

této situace v etickém přístupu k umělé inteligenci, jenž by dokázal odlišit paranoidní a 

konspirační výsledky algoritmického rozhodování od žádaných statistických inferencí 

(Pasquinelli, 2020). Neuronové sítě se tedy musí naučit vidět náš svět podobně jako člověk. 

Stejně tak je ale třeba technologické vzdělání člověka: tedy znalost principu, podle kterého 

modely vznikají a jakou roli hrají v evoluci umělé inteligence (Likavčan a Dvořák, 2019). 
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Jedině tak lze snížit potenciální hrozby a předejít sporům, které potenciálně z jejího 

zneužívání vyplývají. 

3. Obrazová žurnalistika 

3.1. Vizualita 

 

Vizualita je pojem spojovaný zejména s viděním, ovšem není to totéž. Vizualita zahrnuje 

kromě vidění také vnímání, rozlišování obrazů. Zároveň ale znamená i vědět, dokázat je 

popsat pomocí jazyka a zasadit je do kontextu. Je rovněž do značné míry závislá na vizuální 

gramotnosti, vzdělanosti a zkušenosti. „Abychom byli schopni obraz vnímat a dostat se dál 

než na základní významovou rovinu, je potřeba naučit se číst obrazy. Protože je nutné se 

vnímání obrazů učit, můžeme z hlediska významů obraz přirovnat k jazyku. Je potřeba 

rozlišit mezi vnímáním zrakových vjemů nutných pro pochopení a orientaci v realitě a 

schopností vnímat obrazy.“ (Láb a Turek, 2009, s. 31) 

Teorií obrazu se ve svých esejích zabývá americký profesor dějin umění William J. T. 

Mitchell, který zkoumá souhru vizuality a jazyka v dějinách umění. Vizuální umění považuje 

za „znakové systémy“ ovlivněné konvencemi, textualitou a diskurzem. Zároveň si všímá 

sporu mezi jazykovým obratem a obrazovým obratem – momentu, kdy se obraz dostal do 

centra lidského zájmu. Vztahuje jej k postmoderní éře druhé poloviny 20. století a spojuje 

nástup obrazu s rozvojem technologií, zejména elektronické reprodukce obrazu a videa 

(Mitchell, 1994). 

Nicholas Mirzoeff zase říká, že vizuální kultura není závislá na samotných obrazech, ale na 

moderní tendenci zobrazovat a vizualizovat bytí (Mirzoeff, 2012). Její funkce a sdělení se 

však podle něj časem proměňuje, přičemž vizuální jev podle něj vzniká interakcí mezi 

pozorovatelem a pozorovaným. A člověk jej prožívá použitím vizuálního přístroje, média či 

technologie. Mirzoeff dále porovnává moderní dobu s kulturou starověkou a středověkou. 

Od těch se liší tím, že vnímá vizualitu jako prostor, kde dochází k tvorbě a zpochybňování 

významu. Dříve se stala vizualizace běžnou, v současnosti se stává povinností. „Západní 

kultura důsledně preferovala mluvené slovo jako nejvyšší formu intelektuální činnosti a 

vizuální zobrazování považovala za druhořadou ilustraci myšlení.“ (Mirzoeff, 2012, s. 86) 

Kulturu podle něj tedy nelze definovat pouze na lingvistickém základě. Moderní svět 
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formuje podle Mirzoeffa nadvláda obrazu a díky nástupu virtuální reality a internetu na 

západě, spojené s globální oblibou televize, videokazet a filmu, předpokládá pokračování 

tohoto trendu.  

Zvláštností této teorie je však její automatický předpoklad, že vizualitou dominovaná kultura 

musí být druhořadá. „Tato téměř bezděčná reakce prozrazuje pochyby o širší kultuře, které 

jsou již staršího data. V západním myšlení bylo totiž nepřátelství vůči vizuální kultuře, 

pramenící už u filozofa Platóna, vždy přítomno.“ (Mirzoeff, 2012, s. 86) Přirozený 

skepticismus k tomu, co vidíme, tedy Mirzoeff považuje za jeden z předpokladů pro kritické 

myšlení, které je platné i pro dnešní svět.  

Vizuální stránku vnímáme jako součást mediálního sdělení. Ta je však reprezentována nejen 

fotografií a grafickou úpravou, ale i sazbou či fontem. Vizuální podoba jednotlivých titulů 

mívá své historické, kulturní i technologické opodstatnění, navíc existuje také propojení 

jejich tištěné i online podoby.  

3.2. Vizualita a technologie 

 

Rozvoj technologií a konkrétní vynálezy ovlivňují svět kolem nás, případně formují a mění 

společnost. To se však neděje ihned, například objev fotografie nevedl k okamžité revoluci, 

ale trvalo dlouhou dobu, než se stal součástí každodenní praxe. Vývoj rovněž neprobíhal 

lineárně; některé technologie vznikly takřka naráz, jiné se ukázaly jako slepá cesta již v 

počátcích. První v praxi využitelnou techniku pořízení fotografie představil Louis Daguerre 

(podle něj pojmenována daguerrotypie) v roce 1839. Ve stejném roce představil svou 

techniku kalotypie (talbotypie) i William Fox Talbot, britský vynálezce. Navzdory 

pokrokům však princip zůstává stejný: světlo dopadá na citlivou vrstvu (plochu) a vykresluje 

obraz. Slovo fotografie pochází z řečtiny a je složeninou fós, tedy světlo, a grafó, kreslit. Je 

přitom jedno, jestli světlo dopadá na skleněnou desku s citlivou vrstvou (koloidový proces), 

film nebo čip v digitálním fotoaparátu (Sturkenová a Catwrightová, 2009). 

Technologie samotná však společenské změny nestartuje poté, co byla objevena. Stejně tak 

nelze zcela tvrdit, že vynálezy jsou čistě produktem lidské vůle či hospodářských a vládních 

iniciativ. Často jsou motorem změny kulturní nebo společenské. Mocným hybatelem 

pokroku jsou i válečné konflikty. „Již od dob antiky můžeme rozeznávat progresivní 
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zjednodušování psaného písma, následované zjednodušováním typografické kompozice, což 

koresponduje se zrychlováním přenosu zpráv a logicky vede k radikálnímu zkracování 

obsažených informací. Tendence udělat čtení stejně intenzivním jako mluvení pramenila z 

taktických potřeb vojenského dobývání.“ (Virilio, 1994, s. 5) Signální vlajky či zástavy se 

staly důležitým způsobem přenášení zpráv, neomezeným vzdáleností tolik, jako slovní 

povely. Dalším významným milníkem vojenské komunikace pak byl zajisté vynález 

telegrafu a v podstatě pokračování střídání majoritní role obrazu a zvuku v dálkové 

komunikaci. Další pokrok pak přinesla jeho elektrifikace, přičemž masově se prosadil 

elektrický telegraf vynálezců Samuela Morse a Alfreda Vaila, představený 6. června 1838. 

Závod mezi transtextualitou a transvizualitou pak pokračoval s nástupem audiovizuálních 

technologií, reprezentovaných televizním přenosem (Virilio, 1994). Dalším významným 

milníkem pak byl rok 1971, kdy americké ministerstvo obrany spustilo projekt ARPANET 

(Advanced Research Projects Agency NETwork), vedený počítačovým expertem Robertem 

Lawrencem. Tomu se podařilo vzájemně propojit počítače v rámci uzavřené interní sítě. 

ARPANET pak dokázal společně s dalšími vědci z USA, Anglie a Francie rozšířit do 

decentralizovaného systému vzájemně propojených sítí, které nyní známe jako internet. Po 

skončení studené války se pak tento koncept prosadil i na úrovni civilního obyvatelstva 

(Abbateová, 2000). 

„Mnohem spíše je to tak, že technologie navzájem reagují s lidmi a hybnými silami v 

ekonomice a politice i s dalšími aspekty kultury v různých historických a společenských 

kontextech a výsledkem nejsou jen změny samotných technologií, ale i společenské praxe a 

užití.“ (Sturkenová a Catwrightová, 2009, s. 192) Z toho autorky mimo jiné vyvozují, že 

možnosti technologií často předcházejí jejich vývoj. A rozvoj těchto možností brzdí často i 

společenské konvence. Stejně tak fotografie, která zpočátku sloužila výzkumným účelům a 

byla doménou úzkého okruhu lidí, zejména badatelů, kteří technikou disponovali, a jejich 

blízkého okolí. Vzhledem k tomu, že se obvykle jednalo o vzdělanější a vyšší společenské 

vrstvy, posloužily fotografie i k vytváření portrétů či zaznamenání významných událostí. A 

vedla ještě dlouhá cesta do stavu, kdy se stala běžnou součástí každodenního života. 

Fotografie se rovněž stala populární i proto, že potvrzovala názory a vidění světa moderního 

člověka. Představovala schopnost podrobit si přírodu, zachytit pomíjivé mechanicky 

reprodukovatelnou formou. „Fotografie je vizuální metoda, která éru modernosti ovládla 
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natolik, že se v posledku stala ztělesněním své doby. Vyjdeme-li z Foucaltova diskurzu, 

můžeme říci, že se fotografie objevila spolu s diskurzy vědy, trestního systému, lékařství, 

médií a dalších zákonitostí každodenního života, díky nimž se reprodukovatelnost stala 

imperativem modernosti.“ (Sturkenová a Catwrightová, 2009, s. 193) Na to pak navazuje i 

technologie zachycující pohyb s nástupem projekčních přístrojů a kinematografie. Ta je 

centrem zájmu díky spojení se sportem, koníčky, ale především se zachycením rychlosti 

automobilů, letadel a dalších strojů. Dá se tak říct, že fotografie zachycující pohyb přímo 

podnítily zájem široké veřejnosti a připravily půdu pro rozvoj kinematografie. Ten reálně 

přišel až s vynálezem filmové kamery a promítačky, které fungovaly díky vynálezu pružného 

filmového pásu (celuloidu), který byl mechanicky odolný, a tím pádem i použitelný 

mnohokrát po sobě. Kinematografie navíc obohatila klasický obraz nejen o pohyb, ale 

později s příchodem magnetického pásu i o zvuk. A stala se tak hlavním prostředkem 

vyprávění příběhu.  

3.3. Nástup digitální fotografie 

 

Digitalizace fotografií s sebou přinesla řadu výhod, od podstatného zrychlení procesu, vyšší 

kvality obrazu, možnosti kontroly na displeji fotoaparátu, rozšíření publikačních možností 

takřka na jedno kliknutí, snadné archivace a třídění fotografií až po jejich úpravu, využívání 

automatických filtrů etc. Zároveň se zvýšil i počet fotografií, které lze najednou pořídit, 

kapacita paměťových karet a v neposlední řadě se zvýšila cenová dostupnost zařízení a 

oproti vyvolávání filmů přináší i menší zátěž pro životní prostředí. 

„Tradiční analogová fotografie založená na derivátech stříbra se primárně skládá ze 

‚zrnění‘ čili nesčíselného počtu bodů, které společně tvoří světlo a stín, kontrast a tvar 

rozpoznatelného obrazu určitého objektu. V případě digitálních fotoaparátů a kamer došlo 

k nahrazení svitkového filmu, na který se exponuje negativ, elektronickým senzorem a na 

místo archivu s negativy nastoupil mikročip.“ (Sturkenová a Catwrightová, 2009, s. 218) 

Je známo, že pokročilé technologie staví na základech technologií předchozích. Stejně jako 

si kinematografie vypůjčuje vlastnosti realistických fotografií a rozvíjí je v podobě sekvencí, 

nástup televize znamenal přenos živého obrazu širokému množství příjemců. Stejně tak, jak 

bylo naznačeno výše, staví digitální fotografie na technologiích fotografie analogové. 

Přičemž hlavní výhodou byla do té doby nemyslitelná možnost neomezené reprodukce a 
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šíření bez ztráty kvality. Zajímavé ovšem je, že tento jev měl zpětný efekt na vnímání 

uměleckých děl – nejvyšší cenu má vždy originál, přičemž zvyk tehdejších malířů malovat 

mnoho kopií téhož obrazu téměř vymizel. Následně i v analogové fotografii došlo k 

podobnému jevu. 

 

„Jestliže ve fotografii existuje originální hmotná forma, je to negativ, a ten se také vysoce 

cení. Negativ se ovšem vystavoval a prodával jako původní umělecké dílo jen v případě 

daguerrotypu a podobných technik.“ (Sturkenová a Catwrightová, 2009, s. 200) Na druhou 

stranu však reprodukovatelnost odprostila obraz od zdůrazňování jedinečnosti a autenticity 

jako jediné důležité hodnoty a naopak mu dala sílu oslovovat masy a do určité míry i 

demokratizovat společnost. A zároveň byl nástup digitálních technologií i impulsem k 

digitalizaci umění. „Například Mona Lisa byl jeden z prvních obrazů, který byl v roce 1965 

naskenován a digitálně reprodukován na počítači.“ (Sturkenová a Catwrightová, 2009, s. 

205) 

 

Digitalizace fotografií rovněž přinesla i rozsáhlé možnosti editace. Stejně jako se retušovaly 

obrazy, vznikly i první fotomontáže a následně se začaly upravovat i fotografie digitální. 

Vůbec nejstarší a nejznámější je fotomontáž Dva způsoby života, kterou v roce 1857 

zhotovil Oscar Gustave Rejlander. Scénu seskládal ze 30 různých negativů a fotomontáž 

vystavil v Manchesteru, kde vyvolala mezi veřejností kontroverzní reakce (Finemanová, 

2012). 

 

Úpravy, které začali praktikovat fotografové analogových fotografií, se s jejich digitalizací 

jenom rozšířily. Manipulace s formou a obsahem obrazu se stala snadnou a dostupnou. První 

digitální fotomontáží byla obálka magazínu National Geographic z roku 1982, na které jsou 

pyramidy v Gíze. V tomto případě šlo o převrácení horizontálního obrazu na vertikální a 

posunutí pyramid blíže k sobě (Sturkenová a Catwrightová, 2009). Editování na počítači 

otevřelo lidem nové možnosti manipulace s formou a obsahem fotografie. A to do té míry, 

že se stane neodhalitelnou pro lidské oko. Nebo dokonce vznik fotografických obrazů, které 

mají kvality fotografie, ale nejsou záznamem skutečnosti.  

 

Úpravu fotografií si nyní může dovolit v podstatě každý díky stále sofistikovanějším 

programům, jako jsou Photoshop, Lightroom, Affinity Photo či Luminar 4, které se chlubí 
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výkonnými nástroji na bázi umělé inteligence. Například Photoshop disponuje nástrojem na 

označení objektů, který je v podstatě rozšířením oblíbené kouzelné hůlky – ta patří mezi 

základní nástroje pro výběr stejně nebo podobně barevné oblasti (Kastrenakes, 2019). V létě 

2019 dokonce oznámila společnost Adobe, že má prototyp nástroje, který dokáže 

zaznamenat úpravy (retušování) obličeje (Jee, 2019). Díky pokročilosti současných 

prohlížečů lze udělat spoustu úprav rovnou na webu, například díky volně dostupnému 

editoru Pixlr.  

 

Obraz se stal nedílnou součástí zpravodajského sdělení, a to navzdory zvyšující se frekvenci 

zpravodajství a jiného novinářského obsahu. I po příchodu online médií si drží své výsadní 

postavení a je téměř nemyslitelné, že by bez něj zprávy efektivně působily na publikum. 

Zdaleka se však již nejedná pouze o fotografie dění, které zpráva popisuje. Přidávají se k 

nim i fotografie ilustrační, různé grafy, schémata, interaktivní mapy, video, panoramatický 

obraz, 3D modely a vizualizace a mnoho dalšího. Jejich společným cílem je ulehčit divákovi 

orientaci, ukotvit jeho pozornost a poskytnout mu dodatečné informace k ději.  

3.4. Fotožurnalistika a etika 

 

Úpravy, retuš a manipulace provází svět fotografie již od počátků. S jejich digitalizací se 

tento trend samozřejmě nejen zjednodušil co do proveditelnosti, ale i co do snadnosti šíření. 

To klade zvýšené nároky také na práci fotografa. Pro fotožurnalistiku a dokumentární 

fotografii je tak zcela zásadní pravdivá výpověď o aktuální události či společenském jevu. 

„Nejpodstatnějším garatem pravdivosti fotografie je, jak jsme si již ukázali, její přímá 

kauzální závislost na vnějším referentu a dále skutečnost, že obraz vzniká mechanicky, za 

pomoci technického přístroje, bez zásahu lidské ruky, jako přímý fyzikální otisk reality.“ 

(Láb a Turek, 2009, s. 52) Fotografie tak musí proto jako osobní svědectví splňovat vedle 

maximální autenticity určité nároky na kvalitu, informační hodnotu, nadčasovost i vizuální 

atraktivnost. Její součástí bývá i doprovodný text, který upřesňuje informace a zasazuje 

fotografii do kontextu.  

 

Jaké úpravy jsou přípustné? V postprodukci přichází v úvahu úpravy, které byly běžné u 

analogových fotografií. „Část teoretiků a editorů se již tehdy domnívala, že u zpravodajské 

fotografie lze akceptovat pouze ‚technické úpravy‘, adekvátní těm, které se v klasické 

fotografii prováděly ve fotokomoře. Jakékoli zásahy do obsahu fotografií měly být 
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jednoznačně zakázány, aby nebyla ohrožena důvěryhodnost fotožurnalismu jako profese.“ 

(Lábová a Láb, 2009, s. 48) Mezi ně se řadí především doostření, vyvážení barev, srovnání 

kontrastu a jasu či výřez. Ten však nelze dělat samovolně, podstatné prvky musí zůstat v 

obraze zachovány. Samozřejmě není možné přidání obrazového prvku, montáže, úprava 

prostorového uspořádání, změna perspektivy, velikosti objektů či zásadní změna barevnosti.  

 

Na těchto normách a pravidlech pro práci s fotografií se v zásadě shodují české redakce, 

mediální domy a fotobanky. To, že fotografie použité ve zpravodajství vyhovují určitým 

etickým normám, je totiž základním stavebním kamenem důvěry diváka, stejně jako je tomu 

u psaného textu. Média a novinářské organizace proto vydávají kodexy, které popisují, jak 

správně s fotografiemi ve zpravodajství zacházet. Mezi těmi českými jsou to zejména 

veřejnoprávní média, tedy Česká televize a Český rozhlas. Dále je to ČTK, etický rozměr 

fotografií neopomíjí ani Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny a další tituly spadající pod 

nakladatelství Economia, Reflex či Týden.  

 

Zde uvádím ty nejdůležitější body, které se prací s fotografií zabývají. Nakladatelství 

Economia manipulaci s fotografiemi v kodexu zakazuje, vyjma výřezů a drobných úprav. 

 

„Redaktoři přinášejí čtenáři co nejpřesnější a nejúplnější informace. Dbají na to, aby je 

nezkreslili například použitím nevhodného titulku či nevhodně zvolenou doprovodnou 

fotografií. 

Fotografové a fotoeditoři by se měli vyvarovat manipulace s fotografiemi, pokud se nejedná 

o koláž. Žádné objekty či osoby nesmí být vyretušovány z původního snímku. Výřezy z 

fotografie jsou povoleny, manipulace s barevností by měla být minimální. 

Digitálně upravené fotografie (montáže, ilustrace) musí vždy být viditelně označeny.“ 

(Economia, 2015) 

 

Stejně tak zakazuje jakoukoli manipulaci s obrazem týdeník Reflex ve svém profesním 

kodexu, který striktně vyžaduje dodržování pravidel u zpravodajských typů fotografie. 

Formuloval jej fotograf a fotoprodukční Tomáš Tesař. Připouští úpravu kontrastu, barevnosti 

a provedení základní retuše. Ořez snímků považuje za výjimečnou a nežádoucí záležitost 

(Lábová a Láb, 2009). Trochu paradoxně však kodex v podstatě připouští jistou míru použití 

softwarových nástrojů. „Úpravy v podobě klonování, posunu objektů na snímku, jejich 
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úprava v programech typu Photoshop apod. nesmí nijak změnit charakter a obsah sdělení 

fotografického záběru.“ (Lábová a Láb, 2009, s. 148) 

 

Daleko propracovanější je tak etický kodex časopisu Týden z roku 1998, který se fotografii 

přímo věnuje. Pro něj je podstatné, že udává výčet otázek, které by si měli jak fotograf, tak 

fotoeditor při práci položit (Lábová a Láb, 2009). Zajímavé na nich je, že se zabývají 

otázkami soukromí, viktimizace, přesnosti sdělení, reprezentace reality a citlivostí k 

objektům na fotografiích. Tedy že se dívají zejména na lidský, potažmo etický rozměr spíš 

než na ten technický.  

 

Jako jeden z nejobsažnějších a nejpropracovanějších je brán kodex pro práci s fotografií 

ČTK. Zachycuje jak práci fotoreportéra, tak obrazového redaktora. Mezi oba rovněž 

rozděluje zodpovědnost za správnost vydání. Dále řeší chování fotoreportéra v krajních 

situacích – snaží se předejít pořizování zbytečně drastických, násilných, odpudivých či 

pornografických fotografií. Rovněž zahrnuje ochranu soukromí a vyvážení s veřejným 

zájmem. Poslední dva body se zároveň zabývají obsahem fotografie a prací s ní:  

 

„Fotožurnalisté si musí být vědomi, že věrohodnost a důvěryhodnost zpravodajské fotografie 

je její největší hodnota. Měnit obsah jakýmkoliv způsobem (ať elektronicky či laboratorním 

zpracováním) je nepřípustná.“ 

 

„Pravidla etiky nemohou postihnout všechny okolnosti, ke kterým může dojít při tvorbě 

fotoservisu. Je nutné ve všech případech se řídit zdravým rozumem a v případě pochyby či 

nejasností konzultovat vydání fotografie se svým nadřízeným.“ (Lábová a Láb, 2009, s. 151) 

 

Právě poslední bod je zajímavý tím, že pamatuje na nepředpokládatelné problémy, které 

nelze do kodexu zaznamenat. Odkazuje se tak na zdravý rozum a novinářskou zkušenost. To 

je rovněž styčný bod i pro práci s novými technologiemi, posouzení jejich přípustnosti a 

vlivu na zpravodajské sdělení. 

3.5. Metodologie 

 

Pro praktickou část diplomové práce jsem zvolil kvalitativní výzkum – metodu zakotvené 

teoriie. A to z toho důvodu, že v současné době neexistují odborné materiály, které by se 
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vztahem obrazové žurnalistiky a umělé inteligence zabývaly. A to i přesto, že existuje 

nezměrné množství vědeckých prací, které se zabývají těmito oblastmi jednotlivě. V České 

republice je tato oblast probádaná ještě méně, k čemuž jsem došel při rešerši tématu pro 

formulaci teze diplomové práce.  

Kvalitativní výzkum 

 

Na začátku výzkumu jsem počítal s tím, že vzhledem k předpokládanému počtu respondentů 

(odhadnutých dle počtu relevantních médií, viz dále) se budou některé pojmy opakovat. I 

přes jejich možnou kvantifikaci však bylo hlavním cílem přinést podněty nové a z nich 

vybrat ty, kterým je dobré se dále věnovat.  

 

„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje 

pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být výzkum týkající 

se života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací, společenských hnutí nebo 

vzájemných vztahů. Některé z údajů mohou být kvantifikovány, jako jsou například údaje ze 

sčítání lidu, ale analýza samotná je kvalitativní.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 10)  

 

Kvalitativní výzkum tak byl logickou volbou vzhledem k tomu, kolik českých redakcí, 

redaktorů a fotobank může mít nějaký vztah k technologiím. Ke zjištění, jaké jsou možnosti 

využití umělé inteligence ve vztahu k práci s obrazem, bylo tedy nutné položit novinářům 

otevřené otázky. Především: Jak přistupují redakce i jednotliví redaktoři k umělé inteligenci 

ve vztahu k obrazu? Dále pak: Kam se bude ubírat vývoj, jaké jsou v České republice autority 

na poli umělé inteligence, jaká je etika využívání umělé inteligence, případně jak se změní 

díky technologiím vnímání obrazu jako součást zpravodajského sdělení. Snaha byla 

formulovat otázky dostatečně široce, aby respondenti zmínili co nejvíce příkladů, bylo 

možné zachytit trendy i pravděpodobné směřování dalšího vývoje těchto technologií. 

 

Kvantitativní metody lze využít i v kvalitativní analýze. V tomto případě se můžeme ptát, v 

kterých redakcích nějakým způsobem využívají umělou inteligenci, kolik peněz investují do 

nákupu technologií či přímo do vývoje, případně jaká máme čísla ze zahraničí.  

 

„Kvalitativní údaje se mohou použít pro ilustraci nebo vyjasnění kvantitativně odvozených 

závěrů, nebo můžeme kvantifikovat výsledky demografického průzkumu. Můžeme také použít 
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jakési kvantitativní údaje k částečnému ověření svých závěrů získaných kvalitativní 

analýzou.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 11)  

 

Ve výzkumu jsem rovněž zkusil zachytit do tabulky nejčastější jevy a výrazy související s 

obrazem a umělou inteligencí. A to pro získání snazšího náhledu na problematiku a následné 

zformulování zakotvené teorie.  

Zakotvená teorie 

 

Výzkumnou metodou této diplomové práce je zakotvená teorie. To znamená, že začíná 

výzkumem a na jeho základě teorii formuluje. Jde tedy o teoretické zpodobnění reality, 

respektive poznatků, které budou zjištěny na základě výzkumu. Výsledná teorie pak bude 

využitelná k vysvětlení reality, v tomto případě praxe v redakcích a fotobankách a jejich 

vztahu ke zmiňovaným technologiím. Tedy především jak respondenti vidí v praxi možné 

využívání umělé inteligence pro práci s obrazem, jestli bude pro ně taková technologie 

přínosná a dostupná. Předpokládaným výstupem pak mohou být oblasti, ve kterých může 

být prospěšná, a konkrétní příklady využití, případně i návrh konkrétního softwarového 

produktu. Součástí teorie může být i postoj respondentů k těmto technologiím, do jaké míry 

je považují za přínosné. Rovněž bude její součástí i načrtnutí hranic, kde se dotýká etického 

rozměru novinářské práce. 

 

Strauss a Corbinová ji definují takto: „Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze 

zkoumání jevu, který reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně 

ověřena systematickým shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. 

Proto se shromažďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Nezačínáme 

teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, 

ať se vynoří to, co je v této oblasti významné.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 14)  

 

Zakotvená teorie musí splňovat čtyři kritéria: shoda, srozumitelnost, obecnost a kontrola. 

Čili je pečlivě odvozena z rozličných údajů v dané oblasti, musí být srozumitelná, obsažná 

a smysluplná pro zkoumané osoby a osoby, které s nimi pracují. Dále by měla být teorie 

obecně uplatnitelná, aby se dala aplikovat na situace spojené s daným jevem. Hypotéza musí 

být odvozená od skutečných údajů o zkoumaném jevu. Nakonec, musí existovat podmínky, 

za kterých teorie platí (Strauss a Corbinová, 1999, s. 14). 
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„Výsledkem výzkumu je spíše teoretické vyjádření zkoumané reality než sada čísel nebo 

skupina volně vztažených pojmů. Podle této metodiky jsou pojmy a vztahy mezi nimi nejen 

vytvářeny, ale také prozatímně ověřovány.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 14) V případě 

tohoto výzkumu jde o povědomí a praktické využití technologií při práci novináře. 

 

„Cílem metody zakotvené teorie je vytvoření teorie, která věrně odpovídá zkoumané oblasti 

a vysvětluje ji. Badatelé pracující v jejím duchu také doufají, že jejich teorie různých 

disciplín budou nakonec kumulativně propojeny mezi sebou a že důsledky teorie budou 

prakticky využitelné.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 15) V této práci jde o využití umělé 

inteligence pro práci s obrazem v redakcích. Nejde však pouze o jmenování konkrétních 

produktů na bázi AI, které jsou toho schopny, ale i odhalení oblastí, ve kterých je vhodné 

automatizaci využít. 

 

Pro bližší pochopení této metody přikládám velmi krátkou historii, která rovněž osvětluje 

důvod, proč jsem zvolil právě ji. „Zakotvenou teorii jako metodu vyvinuli dva sociologové: 

Bamey Glaser a Anselm Strauss. Jejich filozofická východiska a výzkumné zkušenosti se dosti 

lišily, ale oba přispěli k jejímu vzniku stejnou měrou. Velmi úzce spolupracovali na vývoji 

technik analýzy kvalitativních údajů, které by odpovídaly vzdělání a východiskům obou z 

nich.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 15) Oba tito sociologové shromáždili řadu poznatků, 

především z oblasti praktického výzkumu. Došli k závěru, že pro zjištění maxima informací 

o daném jevu je třeba vyrazit do terénu. Dále přišli s tím, že teorie je pro rozvoj disciplíny 

značně důležitá. Vedle toho se navíc zkušenosti a zážitky neustále vyvíjejí a lidé aktivně 

utvářejí svět, v němž žijí. Nakonec kladli důraz na neustálé změny a hledání vztahů mezi 

nimi. To se týká i světa technologií, který se vyvíjí v podstatě za pochodu, a vědecké práce 

vznikají s patrným zpožděním – lidé se rychleji učí a vyvíjejí, než oni sami, nebo někdo jiný, 

stihnou poznatky utřídit a sepsat.  

Kódování 

 

Anselm Strauss se ve své práci zabýval kódovacími postupy, které se později dočkaly 

rozvinutí. „Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a opět složeny novými způsoby. Je to ústřední proces tvorby teorie z 

údajů.“ (Strauss a Corbinová, 1999, s. 39) Existují tři základní typy kódování: otevřené 
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(označování a kategorizace pojmů), axiální (soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po 

otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení 

mezi kategoriemi) a selektivní (popisné vyprávění o ústředním jevu výzkumu) (Strauss a 

Corbinová, 1999, s. 43, 71, 87). 

 

V tomto výzkumu předpokládám při otevřeném kódování označování těch pojmů, které 

souvisí s umělou inteligencí a obrazovou žurnalistikou a jejich řazení do kategorií. Při 

axiálním kódování by mělo dojít k vytváření spojení mezi kategoriemi a zjištění, jaké mají 

společné znaky. Nakonec se při selektivním kódování pokusím zaměřit na ústřední jev 

výzkumu společně s jeho dalším popisem. 
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3.6. Výzkumný vzorek 

 

Pro výzkum jsem použil kombinaci dvou způsobů sběru dat. Tím primárním byl dotazník s 

otevřenými otázkami vytvořený pomocí nástroje Google formuláře. Otázky jsem nenastavil 

jako povinné, neboť některé se týkaly vedení redakcí, naopak v malých redakcích jsou vazby 

těsnější, na otázky mohl tedy odpovědět i kmenový redaktor. S respondenty pak probíhala 

komunikace buď prostřednictvím e-mailu, nebo osobně. Sběr dat probíhal od ledna 2020 do 

dubna 2020. Odpovědi respondentů jsem pak doplnil sběrem sekundárních dat, neboť 

zkoumané téma se velmi rychle vyvíjí a již během výzkumu tak mohly vyvstat nové podněty, 

zejména z médií a dalších online zdrojů zaměřených na technologie.  

3.7. Respondenti 

 

Na otázky odpovídalo 15 respondentů, z toho 13 redaktorů a dva specialisté z fotobank: 

David Slouka, šéfredaktor AI World; Pavel Kasík, vědecký redaktor na iDNES.cz/Technet; 

Jan Sedlák, freelance redaktor (například Lupa.cz); Michal Šenk, zástupce šéfredaktorky 

deníku E15 a vedoucí webu E15.cz; David Březina, obrazový editor České televize; Ondřej 

Novák, novinář na volné noze a redaktor ČRo Plus; Michal Bareš, redaktor magazínu CHIP; 

Ondřej Vyhnanovský, bývalý vedoucí Forbes NEXT Weekly; Ondřej Holzman, šéfredaktor 

Czechcrunch; Pavel Cyprich, šéfredaktor TV Seznam; Luboš Křeč, šéfredaktor iHNed.cz; 

Otakar Schön, technologický editor iHNed.cz; Martin Ehl, hlavní analytik Hospodářských 

novin. Za fotobanky odpovídali Petr Kozl, head of picture desk v Profimedia, a Petr Mlch, 

šéfredaktor Fotobanky ČTK. 

 

Vybraní respondenti buď píší o technologiích, IT či vědě, nebo mají na starosti fotografie, 

video a jejich editaci. V některých případech (Jan Sedlák, Michal Šenk, Pavel Kasík a další) 

si zařizují obojí – pořizují a upravují fotografie, tvoří infografiky, grafy a koláže ke 

zpracovaným tématům. Práce některých má přesah do ekonomiky, byznysu, politiky či 

tajných služeb. 

 

Respondenty jsem volil na základě zaměření na technologie či podle velikosti redakcí, které 

by si mohly technologie, kterými se diplomová práce zabývá, finančně dovolit. Rovněž jsem 

oslovil zástupce předních českých fotobank. Zde je jejich krátká charakteristika. 
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Fotobanka ČTK 

 

Česká tisková kancelář je nejsilnější tiskovou agenturou v České republice, jejíž servis 

odebírají všechna významná domácí média. Na domácím i zahraničním trhu působí od 

poloviny 20. let 20. století. Je tradičním producentem a poskytovatelem nejen fotografií, ale 

i videa – nabízí služby, jako jsou fotozpravodajství z České republiky i zahraničí, editorial 

(fotografie pro všechny oblasti redakčního užití), fotoarchiv, ilustrační foto, fotografování 

na zakázku i obsah fotobank světových agentur, zejména pak partnerské Associated Press se 

zhruba dvěma miliony fotografií dostupnými online. Dále jsou to Alamy, ANP, APA, Abaca, 

Age Fotostock, CandyBox, DPA, Imago, ITAR-TASS, Keystone, Mary Evans Picture 

Library, PA, PAP, Scanpix, Tetra Images, Mint Images, Wavebreak, Ullstein Bild, Zuma 

Press a další (ČTK, 2020). 

Samotná ČTK má pak milion a půl fotografií v elektronické podobě, dalších 6 milionů v 

archivu, který rovněž postupně digitalizuje. Hlavním zaměřením ČTK je komplexní 

dodávání fotografií pro mediální trh, a to z oblasti politiky, ekonomiky, kultury, sportu a 

společnosti. Dále jsou to fotografie ze zahraničního a domácího showbyznysu, kultury, 

divadla, literatury, ale i pro hobby magazíny a zájmová média. Zároveň však poskytuje 

fotografie i pro nakladatelství, reklamní agentury a firmy. A to jak pro firemní užití, inzerci 

na webu, tak i pro propagaci a další účely. ČTK má rovněž svou aplikaci pro mobilní telefony 

i tablety (ČTK, 2020). Díky tomu, že ČTK nabízí takto širokou paletu produktů a je vstřícná 

k inovacím, byla první volbou k oslovení.  

Profimedia 

 

Profimedia je česká fotobanka, která spolupracuje s předními českými mediálními domy. 

Působí však rovněž v dalších devíti zemích střední a jižní Evropy, a to na Slovensku, v 

Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Rumunsku, v Černé Hoře, Bulharsku a na 

Ukrajině.  

 

Profimedia má více jak 350 světových dodavatelů snímků ze všech oblastí: zpravodajství, 

ilustrační fotografie, celebrity, móda, jídlo, zahrada, portréty, paparazzi, historické snímky, 

reportáže, umění, hudba či filmové záběry. Je partnerem známých agentur i redakcí, jako 

jsou AFP, August, CPi, Splash, Backgrid, Everett, The Mega Agency, Magnum Photos, The 
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New York Times, Sipa Press, TASS, Figaro, Topfoto, UPPA nebo Zuma Press (Profimedia, 

2020). Profimedia je vedle ČTK dalším významným hráčem na trhu a ideálním modelem 

pro porovnání s ČTK. 

E15 

 

E15 je zpravodajský deník zaměřený na ekonomiku, byznys, finance, investice, politiku, 

reality, obchod a služby, dopravu či průmysl. Dále informuje o novinkách ze světa 

technologií a startupů. Publikuje zprávy, rozhovory i komentáře. Šéfredaktorkou je Tereza 

Zavadilová. Poprvé vyšel v roce 2007 jako bezplatný online titul, později se k němu přidala 

i tištěná verze. Od 15. ledna 2020 pak přešla tištěná verze do placené distribuce. V online 

deníku je rovněž část obsahu placená pod značkou E15 premium (Zavadilová, 2020). 

Založený byl v roce 2007 vydavatelstvím Mladá fronta, nyní patří pod Czech New Center 

(původně Ringier Axel Springer) – Czech Media Invest Daniela Křetínského, Patrika Tkáče 

a Romana Korbačky. „CNC je nejsilnějším vydavatelem deníkových titulů (Blesk, Aha!, 

Sport, E15) podle počtu čtenářů (36 %), mezi časopisy (Reflex, ABC, Svět motorů, Blesk pro 

ženy a řada dalších) je druhým nejsilnějším. Na internetu je třetím největším 

provozovatelem, je rovněž poskytovatelem několika transakčních online služeb 

(hledejceny.cz, mimibazar.cz). Provozuje také mobilního virtuálního operátora Blesk 

mobil.“ (Mediaguru, 2019) Právě díky širokému záběru titulů byl deník E15 vhodným 

subjektem pro výzkum. 

Česká televize 

 

Česká televize byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 zákonem o České televizi jako televize 

veřejné služby. Generálním ředitelem je Petr Dvořák. Vysílá plnoformátové kanály ČT1 a 

ČT2, zpravodajský ČT24, sportovní ČT sport, dětský ČT :D a kulturní ČT art a nově také 

kanál pro seniory ČT 3. Česká televize jako médium veřejné služby pokrývá široký záběr 

žánrů: zpravodajství, publicistika, filmy, seriály, dokumentární tvorba. Zabývá se řadou 

témat, jako je politika, ekonomika, kultura, sport, vzdělání, věda, ale i pořady pro děti a další 

divácké skupiny. Společně s tím přináší i online vysílání. Česká televize má vlastní 

fotooddělení s fotografiemi, které lze využít souvislosti s propagací a aktuálním programem. 

Dále vede digitalizovaný fotoarchiv (od roku 1953) i videoarchiv (Česká televize, 2020). 

Pro výzkum se mi podařilo oslovit zástupce redakce ČT24. 
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Český rozhlas 

 

Český rozhlas (ČRo) je veřejnoprávním poskytovatel rozhlasového vysílání, jehož 

ředitelem je René Zavoral. Provozuje čtyři celoplošné stanice (Radiožurnál, Dvojka, 

Vltava a Plus), jednu mezinárodní (Radio Prague International) a dalších šest pak pouze v 

digitální podobě (Radio Wave, D-dur, Jazz, Rádio Junior, Rádio Junior písničky a Rádio 

Retro). Dále regionální vysílání ve všech krajích a digitální stanice. Kromě živého vysílání 

nabízí rovněž audioarchiv a podcasty. Novým technologiím se věnuje zejména podcast 

Budoucnost R. Mimo širokého spektra rozhlasových stanic provozuje ČRo rovněž vlastní 

zpravodajský web irozhlas.cz. Ten pokrývá témata, jako je věda, digitální svět nebo 

ekonomika. (Český rozhlas, 2020). 

Televize Seznam a Seznam zprávy 

 

Televize Seznam je česká celoplošná televizní stanice, vysílající pravidelné bloky 

zpravodajských relací a publicistických pořadů doplněné dramatickou a dokumentární 

tvorbou. Začala vysílat od ledna 2018 a nabízí zejména vlastní produkci, živé vysílání a 

pořady ze světa byznysu, zpravodajství, sportu, zábavy, lifestylu, seriálů i filmů (RRTV, 

2017). Šéfredaktorem zpravodajského serveru Seznam zprávy, který byl spuštěn v říjnu 

2016, je Jiří Kubík. Server se zaměřuje na domácí i zahraniční zpravodajství, ekonomiku, 

investigaci či byznys (Mediaguru, 2017). Má rovněž vlastní videopořady a další 

multimediální tvorbu, kterou vysílá také Televize Seznam. Vedle toho přináší názory, 

rozhovory i podcasty. Provozním ředitelem je v obou případech Jakub Unger, 

provozovatelem pak firma Seznam.cz Iva Lukačoviče. 

 

Firma Seznam.cz je pak známá nejen svým vyhledávačem, poskytováním e-mailových 

domén či satelitními mapami Mapy.cz, ale rovněž spoustou dalších webových služeb. Právě 

z důvodu velikosti společnosti a zaměření na online svět jsou redakce Seznamu ideálním 

kandidátem na mapování inovací ve světě obrazové žurnalistiky. 

Hospodářské noviny 

 

Hospodářské noviny jsou přední český deník zaměřený na ekonomiku a politiku, který 

vychází ve vydavatelství Economia. Vedle zpravodajství se rovněž věnují technologiím a 

byznysu, dále i kultuře, realitám, kariéře, financím, denním událostem i módním trendům. 
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Na webu rovněž vychází i podcasty. Šéfredaktor je Martin Jašmínský, šéfredaktorem 

zpravodajského webu iHNed.cz je Lubomír Křeč (Economia, 2020). 

iDNES.cz/Technet 

 

Specializovaný web Technet se stal v roce 2001 pevnou součástí zpravodajského serveru 

iDNES.cz spadajícího pod vydavatelský dům MAFRA (iDNES.cz, 2001). Magazín je 

zaměřený na svět počítačů a IT, přináší novinky ze světa hardwaru, softwaru a spotřební 

elektroniky, od telefonů po digitální fotoaparáty. Rovněž vydává zprávy o inovacích z 

veletrhů, výstav nebo od technologických firem. Obsah tvoří i testy zařízení, hardwaru a 

programů. Mezi stálé rubriky patří rovněž věda, vesmír či armáda. Dlouholetým 

šéfredaktorem byl do ledna 2020 Jan Kužník. Ten však po 15 letech musel redakci opustit, 

protože bylo jeho místo zrušeno (Mediář, 2020). 

Chip 

 

Chip je nejstarší český časopis zaměřený na IT, počítače, telefony a obecně technologie. 

Vychází na českém a slovenském trhu od roku 1991 jako tištěný měsíčník, má rovněž svoji 

online verzi. Spadá pod vydavatelství Burda, šéfredaktorem je Josef Míka. Přináší novinky 

ze světa bezpečnosti, hardwaru, softwaru, mobilů, her, foto & video, byznysu, trendů a testů 

produktů. Přináší rovněž tipy a triky ohledně techniky, a to jak ohledně programů, tak 

hardwaru, a v neposlední řadě i reportáže z technologických výstav (Chip, 2020). 

AI World 

 

AI World přináší denní online zpravodajství o světě umělé inteligence, spadá pod 

vydavatelství Internet Info (dříve vycházel ve vydavatelství IDG, Internet info je nyní 

držitelem české licence). Šéfredaktorem je David Slouka. AI World přináší novinky ze světa 

umělé inteligence, robotiky, digitalizace, výzkumu a vědy, PC a techniky, esportu, aplikací 

a bezpečnosti (AI World, 2020). Pod vydavatelství Internet info rovněž spadá řada dalších, 

podobně úzce zaměřených titulů, z tištěných to jsou Computerworld, CIO Business World, 

Channel World, Security World, CFO World a HD World. Ty vycházejí rovněž online, ještě 

společně s portály PC World, Smart World a IDG TV zaměřenou na videozpravodajství 

(IDG, 2020).  
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AI World se také podrobněji zabývá podoblastmi umělé inteligence, jako jsou neuronové 

sítě, strojové učení, hluboké učení a další. Dále jejich konkrétními případy využití a 

sledováním trendů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný takto striktně vymezený časopis, 

je ideální volbou pro hledání inovací v oblasti obrazové žurnalistiky ve spojení s umělou 

inteligencí. 

Lupa.cz 

 

Lupa.cz je server o českém internetu spadající pod vydavatelství Internet Info. Přináší 

články, video, aktuality, podcasty, ale i nabídky práce v IT. Šéfredaktorem je David Slížek. 

Lupa.cz se věnuje byznysu na českém i globálním internetu, online médiím, internetovému 

marketingu, e-commerce či telekomunikacím. Polovina (51 %) čtenářů serveru Lupa.cz patří 

do skupiny A národní socioekonomické klasifikace. Jedná se zpravidla o internetové 

podnikatele, začínající startupisty či majitele e-shopů (Lupa, 2020). Server Lupa.cz jsem 

vybral, neboť patří mezi tituly silně zaměřené na svět vývoje v IT a přináší i informace ze 

světových veletrhů a konferencí. 

Czechcrunch 

 

Czechcrunch je český online magazín zaměřený na byznys, startupy, technologie, ekologii, 

dopravu, zábavu, IT vzdělání, hry, design, kryptoměny a řadu dalších příbuzných témat. 

Mimo to vydává podcasty, zprostředkovává pracovní nabídky a pořádá vlastní události. 

Šéfredaktorem je Ondřej Holzman (iHNed.cz, 2018). Portál vznikl v roce 2014 a od svého 

vzniku se věnuje nadějným, zejména tuzemským projektům a firmám. Důraz tak klade na 

inovace a přesah nejen pro domácí trh, ale i celý svět. Právě silná vazba na domácí startupy, 

které přináší neotřelá řešení v řadě oblastí, byla důvodem, proč jsem Czechcrunch vybral. 
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Forbes 

 

Forbes je světový magazín se sídlem v New Yorku, jehož hlavním zaměřením je byznys, 

podnikání, finance a úspěšné osobnosti. Vychází jednou za čtrnáct dní a má i online verzi. 

Na technologie, startupy a vědu se zejména zaměřuje tištěné vydání Forbes NEXT. Dále 

vydává i vlastní podcasty. Je známý vydáváním žebříčku nejbohatších lidí v Česku i 

každoročním žebříčkem 30 pod 30, který představuje významné mladé osobnosti. Právě díky 

silnému vhledu do světa byznysu jsem se zaměřil i na Forbes (Forbes, 2020). 

 

4. Novináři a umělá inteligence 

 

Novináři odpovídali celkem na třináct otevřených otázek, které se týkaly obrazové 

žurnalistiky a umělé inteligence. Další čtyři otázky pak byly určeny pro vedení redakcí či 

jejich obchodní oddělení. Tuto část vyplnila tedy jen část respondentů. První otázky měly za 

cíl zjistit, jaká je pozice respondentů, jejich vztah k technologiím, jejich znalosti v této 

oblasti, zdroje, ze kterých čerpají, a jména odborníků, se kterými jsou v kontaktu. Další 

směřovaly k obecné definici umělé inteligence, úkonům, které dokáže provádět, a jejímu 

praktickému i potenciálnímu využití v žurnalistice. Poté už otázky směřovaly k hlavnímu 

tématu, obrazové žurnalistice a umělé inteligenci, včetně konkrétního dotazu ohledně 

generování ilustračních fotografií pomocí umělé inteligence. Dále měli novináři odpovídat, 

jaké vidí etické problémy v souvislosti s umělou inteligencí a obrazem, zejména s tzv. 

deepfake obrazy a videi, jak se staví k možným výzvám kyberprostoru a zda pro to existují 

v jejich redakci nějaká opatření. 

 

Odpovědi respondentů jsem následně sestavil do tematických bloků, které lépe seskupují 

příbuzné jevy, podněty a témata. Z části jsou založeny na původních otázkách, z části shrnují 

nové skutečnosti, které se během výzkumu vynořily.  

 

Cílem bylo zjistit, jak vidí respondenti v praxi možné využívání umělé inteligence pro práci 

s obrazem, případně jestli bude pro ně taková technologie přínosná a dostupná. Z toho by 

pak měly vzejít oblasti, ve kterých může být jejich nasazení prospěšné, a případně i návrhy 
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konkrétního softwarového produktu. Výsledná teorie pak zahrnuje i postoj respondentů k 

těmto technologiím stejně jako načrtnutí jejich a etického rozměru novinářské práce. 

4.1. Novináři a jejich přehled o IT 

 

Novináři nejprve odpovídali na otázky, které měly zmapovat jejich přehled o technologiích 

a IT. A to nejen z hlediska vědomostí, ale i z pohledu zdrojů, ze kterých je čerpají. Všichni 

z oslovených novinářů mají přehled o tom, co je to umělá inteligence, jak ji definovat a na 

jakém funguje principu. „Z mého pohledu a v našem oboru je umělá inteligence druh 

strojového zpracování především rutinních operací, často se opakujících a časově více či 

méně náročných,“ uvádí Petr Mlch.  

 

„Algoritmy, které se dokážou učit ze série předpřipravených dat,“ uvádí další definici 

Ondřej Novák. Právě to, že se software dokáže učit, považují respondenti za klíčovou 

inovaci, která otevírá nové možnosti uplatnění. Může tak řešit úlohy a rozhodovat lépe, než 

to dokáže člověk. „Využití metod strojového učení k analýze dat nebo rozhodování na 

základě dostupných dat. Od statistické analýzy se liší tím, že algoritmus strojového učení 

sám ‚evolučně‘ hledá cestu k řešení,“ vysvětluje Pavel Kasík. 

 

Všichni se rovněž shodují na tom, že nejde o převratný vynález, ale pouze o využití 

algoritmů ve větším měřítku. „Jde pouze o statistiku, stochastiku a lineární algebru. Nejde 

o nic nového, jen to teď je pojmenováno jako ‚AI‘. Principy ‚AI‘ známe už desítky let, jen je 

teď dostatek dat, výpočetního výkonu a peněz, díky čemuž lze algoritmy využívat ve větší 

míře,“ uvádí Jan Sedlák. 

 

Někteří z respondentů zašli v odpovědi o něco dále a osvětlili základní rozdíly mezi 

současnou umělou inteligencí a „vědeckým ideálem“, skutečnou inteligencí schopnou 

nahradit člověka. „Chytrý algoritmus, který umí sám adekvátně reagovat na zadaný, velmi 

úzce vymezený problém v oblasti, ke které je stvořen. V daleké budoucnosti by mělo jít o 

elektronickou náhražku mozku,“ uvádí Pavel Cyprich. Oproti té současné by měla být 

skutečná umělá inteligence o několik kroků dále. „Umělá inteligence je pro mě zatím 

především vědní obor, protože současné algoritmy, které dokážou na základě vstupních dat 

a strojového učení samy v omezeném rozsahu reagovat, ortodoxní definici umělé inteligence 
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nenaplňují. Ke skutečné AI, která bude schopna se sama učit a rozvíjet, tedy ještě několik 

kroků chybí,“ popisuje Ondřej Vyhnanovský. 

 

I přes určitá omezení tak dokáže umělá inteligence vyniknout v některých oblastech nad 

člověkem, především v řešení rutinních úkolů, nebo naopak může komplexně řešit úlohy na 

základě zpracování velkého množství dat. „Počítačové programy/algoritmy/aplikace, které 

řeší komplexní problémy/úlohy, které zvládnou mnohem rychleji než člověk, případně člověk 

je vůbec nezvládne,“ uvádí Ondřej Holzman. 

 

Oslovení novináři si udržují přehled o technologických novinkách a trendech z řady různých 

zdrojů a platforem. Jsou to jednak rozhovory s odborníky, ekonomy, techniky, regulátory a 

dalšími osobnostmi. Jednak je to četba odborné literatury, a to i z elektronických zdrojů. 

Dále chodí na přednášky, či o technologiích sami přednáší – nejen na vysokých školách, ale 

i na konferencích a dalších veřejných akcích. Dokonce se sami na projektech podílí: „Přímo 

vzdělání v IT nemám, nicméně se v ČTK podílím na celé řadě projektů, které jsou s IT úzce 

spjaty. Největším projektem je nová veřejně přístupná webová aplikace fotobanky, která byla 

spuštěna v roce 2009. ČTK rovněž vyvinula vlastní platformu Multimediálního redakčního 

systému (MRS), který provozuje od roku 2006,“ uvádí Petr Mlch.  

 

Oslovení redaktoři hojně využívají akademické i popularizační zdroje, a to jak domácí, tak 

zahraniční: „Čtu odborné weby IEEE, MIT Technology Review, odebírám newslettery o IT 

a vědě. Kromě toho samozřejmě populárně naučné The Verge, NYT a desítky dalších,“ uvádí 

Pavel Kasík. Jak MIT Technology Review, tak The Verge se objevily jako zdroje v 

odpovědích ještě jednou. „Čtu Financial Times a Economist, které věnují téhle oblasti velký 

prostor. Předplacené mám taky Wired (britskou i americkou verzi) a magazín MIT 

Technology Review,“ uvádí Pavel Cyprich. Rovněž Wired se objevil v odpovědích dvakrát 

jako příklad sledovaného technologického média. Michal Bareš uvedl vlastní výzkum. 

 

Významným zdrojem technologických novinek jsou rovněž firmy a veletrhy. Dále 

významných zdrojem pro novináře sociální sítě. A to jak profily odborníků, tak firem i 

dalších novinářů píšících o technologiích. Samozřejmostí jsou rovněž newslettery a tiskové 

zprávy. “Jen letmo, spíš pomocí několika specializovaných newsletterů sleduji uplatňování 

AI v byznysu, politice a médiích,“ uvádí Martin Ehl. 
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4.2. Novináři a jejich kontakty na odborníky 

 

Dotazovaní novináři jsou obvykle v kontaktu s řadou odborníků a firem, kteří jim poskytují 

know-how ohledně umělé inteligence. „Ano, spolupracujeme s několika firmami, asi 

nejblíže k AI má Genea. Dále pak přímo s ČVUT a několika firmami zabývajícími se online 

trackingem obsahu – Monitora, ezyinsights, PicRights,“ uvádí Petr Mlch. S technologickou 

firmou spolupracuje rovněž Profimedia. „Jsme v kontaktu se společností Ximilar s.r.o.,“ 

uvádí Petr Kozl. 

 

„Jde o akademiky i lidi ze soukromé sféry (jak startupy, tak korporace). Zároveň jde o 

kamarády z IT,“ uvádí Jan Sedlák. Firmy jako zdroj informací jmenoval rovněž Ondřej 

Holzman: „Jsem v kontaktu s představiteli firem, které se vývojem umělé inteligence 

zabývají, respektive se s ní snaží ve svých produktech pracovat.“ 

 

Někteří novináři jmenují i své kolegy z technologicky zaměřených redakcí, které spadají do 

stejného mediálního domu. „Partnerský web živě.cz,“ uvádí Michal Šenk server, který stejně 

jako E15 spadá pod CNCenter. Dále jsou to rovněž lidé z akademického prostředí. „S mými 

současnými kolegy z PwC, s odborníky z ČVUT, s řadou českých startupů, které se AI 

zabývají – GoodAI, Rossum,“ uvádí Ondřej Vyhnanovský. 

 

Novináři rovněž zmínili jména konkrétních odborníků. „Michal Pěchouček, Tomáš Mikolov 

a řada dalších, se kterými jsem se profesně setkal. Nejde ale o pravidelné konzultace,“ uvádí 

Pavel Cyprich. První jmenovaný odborník Michal Pěchouček je profesor Fakulty 

elektrotechnické na ČVUT a uznávaný odborník na umělou inteligenci. Jeho jméno rovněž 

zmínil Luboš Křeč: „Spíš jde o objekty mého zájmu, píšu o nich. Michal Pěchouček, Martin 

Rehák, Marek Rosa.“  

4.3. Umělá inteligence v novinářské praxi 

 

Všichni oslovení novináři si uvědomují, že chytré algoritmy či prvky umělé inteligence 

provází jejich každodenní práci v online prostoru. Jsou to nejen vyhledávací a doporučující 

algoritmy Googlu, ale rovněž přizpůsobení obsahu, nabídka zboží e-shopu a podobně. Jako 

další příklady uvedli novináři antivirové programy, doporučovací algoritmy na Netflixu či 

systém elektromobilu Tesla. V redakční praxi však není využití umělé inteligence obvyklé. 
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To však neznamená, že by s tímto redakce či agentury nepracovaly či nepočítaly do 

budoucna. „Ano, v roce 2018 ČTK poprvé využila automaticky generované (strojově 

zpracované) zprávy při volbách. Hlavním přínosem bylo zrychlení zpravodajského servisu 

při překlápění dat Českého statistického úřadu, omezení lidských chyb a ulehčení práce 

zpravodajům, kteří se tak mohli více zaměřit na ohlasy a další zajímavosti z voleb,“ uvádí 

Petr Mlch.  

 

Zpracování velkých dat, tedy například rychlé volební výsledky, zmínil rovněž Martin Ehl, 

stejně jako pokusy o přepisy nahraných rozhovorů. „Při mechanických pracích, přepisování 

rozhovorů by to bylo prima, ale má to stále velkou chybovost (i v angličtině, o malých 

jazycích, jako je čeština, nemluvě), v tuto chvíli spíš třídění dat a vyhledávání (ale zase, velká 

chybovost u malých jazyků, pokud nejde o čísla).“ 

 

Hned čtyři redaktoři uvedli, že sami umělou inteligenci v každodenní praxi využívají. A to 

jak pro práci s daty, tak i s obrazem. „Každý se s ní setkává každý den. Při mé profesi 

konkrétně ‚AI‘ využívám pro práci s daty či tvorbu ilustrací apod. (dokreslení pozadí a další 

běžné funkce, které existují řadu let a až teď se jim říká AI),“ uvádí Jan Sedlák. Podobně je 

na tom rovněž Pavel Kasík: „Ano, někdy využívám jednoduchou neuronovou síť pro analýzu 

dat (rychlé vyhledání korelace, kterou pak dále studuji podrobněji). Používám strojové učení 

Google pro vyhledávání v mých vlastních fotografiích.“  

 

Někteří z respondentů ale zároveň upozorňují, že pracují pouze s nástroji, které využívají 

chytré algoritmy pro konkrétní vymezený účel. „Skutečné AI nikoliv, chytré algoritmy ano. 

Od chatbotů přes osobní asistenty až po detekování kyberhrozeb,“ uvádí Ondřej 

Vyhnanovský.  

 

Dále se novináři často setkávají s mnoha případy umělé inteligence v rámci vlastních 

reportáží. „Od umělé inteligence, která jen vyplňovala tabulky nebo odpovídala na textové 

dotazy, přes takovou, která uměla rozpoznat kožní melanom, skládala hudbu, uměla 

rozpoznat hlas (a tím ověřit identitu třeba volajícího) nebo dynamicky reagovala v 

telefonickém hovoru na otázky,“ popisuje Pavel Cyprich.  
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Práci s daty, psaní anglických textů a filtrování nevyžádané pošty zmínil Otakar Schön: 

„Může filtrovat data, v angličtině je schopná psát celé rutinní články, hodně pomáhá s 

překlady díky zapojení strojového učení do Google translator a dalších nástrojů, neviditelně 

stojí třeba i za regulací spamu ve firmách, kde využívají Google Apps.“  

4.4. Jak může pomoci umělá inteligence v práci s obrazem 

 

Umělá inteligence může novinářům pomoci pracovat s obrazem mnoha způsoby. „Už možná 

deset let se na poli fotografie experimentuje s algoritmem podobnosti, tedy hledáním shody 

na základě poskytnutých zdrojových dat provozovateli algoritmu. Ta se využívá jak ve 

vyhledávání, tak ve většině technologií zabývajících se online trackingem fotografií a 

hledáním webů, kde jsou naše fotografie publikovány. Poskytuje data a podklady pro zneužití 

fotografií neboli publikaci bez platné licence. Současně se dá použít i k monitoringu, aby 

producent obsahu měl přehled o tom, jak je jeho obsah používán a publikován na straně 

klientů. Dále jsou tu stále lépe pracující algoritmy detekce tváří využitelné do budoucna 

zřejmě k automatickému tagování fotografií a další algoritmy, které jsou schopny rozeznat 

elementární a často se opakující motivy fotografií – nebe, moře, pláž, louka, dům apod. Ve 

spojení s GPS daty a dalšími údaji, které poskytuje digitální technika při pořízení fotografie, 

se dá s jistou nadsázkou říci, že v horizontu několika let už tyto algoritmy budou schopny 

samy předvídat, co se bude fotit, pokud někde zapnete fotoaparát. Asi by vám například 

dokázaly poradit četnost míst, odkud se ta která věc fotí, expoziční údaje podle počasí apod. 

Pro nás v agentuře bychom například uvítali možnost automatické detekce hráčů při 

sportovních utkáních, aby se fotograf soustředil jen na fotografování a nikoliv na zjišťování, 

kdo je kdo podle soupisky a čísel,“ uvádí Petr Mlch.  

 

„Vyhledávání nikoli podle klíčových slov, ale třeba podle obličeje ve fotografii, vytváření 

grafik z velkých dat,“ doplňuje Martin Ehl. Rovněž by ocenil i využití umělé inteligence pro 

tvorbu grafů a další práci s daty: „Pro zpracovávání větších témat, kde by se často hodilo 

mít vizualizaci dat různého druhu.“ 

 

Moderní fotoaparáty již některé prvky umělé inteligence používají k dosažení lepších 

fotografií i pro méně zkušené fotografy. Stejně tak i jiná zařízení. „Vyhledání fotek dle přání, 

přepis řeči na text ve videu, automatická expozice u fotografie (AI-photo v mobilu),“ uvádí 



 

 

38 

Pavel Kasík. Obecně by tedy mohla umělá inteligence pomoci zlepšit kvalitu pořízených 

snímků.  

 

Další možností by mohlo být podle novinářů automatické zpracování i třídění velkých 

databází a digitálních archivů. „Teoreticky může jít o pomoc při zpracování velkého množství 

fotografií, automatické úpravy a podobně,“ uvádí Ondřej Holzman. AI podle něj rovněž 

může vyhledávat, vzájemně snímky porovnávat a doporučovat další podobné.  

4.5. Konkrétní využití umělé inteligence v obrazové žurnalistice 

 

Pro konkrétní úkony v redakci je využitelnost umělé inteligence ještě nižší. Kroky směrem 

k automatizaci podniká například fotobanka ČTK. „Kromě výše uvedeného nyní pracujeme 

například na modulu automaticky přiřazovaných ilustračních fotografií ke zprávám na 

základě výrazů vyskytujících se v textu zpráv. Jedná se o společný projekt, kdy se stroj a 

algoritmus zprvu učí na základě dat dodaných editory. Algoritmus tedy kromě vlastní logiky 

pracuje nad výběry fotografií tak, jak by je udělali sami editoři, a nabízí pro každé další 

zprávy ilustrační fotografie, které na základě získaných dovedností uzná za vhodné,“ uvádí 

Petr Mlch.  

 

Na automatizaci procesů třídění obrazových materiálů pracuje nyní Profimedia. „Snažíme 

se momentálně nastartovat využití AI pro třídění nově příchozích snímků do tematických 

kategorií, např. tato fotka je sportovní, tato zpravodajská, tento snímek je portrét,“ uvádí 

Petr Kozl. Na vývoji Profimedia spolupracuje s již zmiňovanou vývojářskou firmou, zatím 

však tento program nehodlá nasadit v praxi. „Firma Ximilar pro nás vyvíjí program pro 

automatickou tematickou kategorizaci nově příchozích snímků. Úspěšnost tohoto programu 

je ale zatím nedostačující pro naše použití,“ dodává Petr Kozl. 

 

Automaticky generované zpravodajství je tak zřejmě do budoucna velkým tématem. „Od 

agregace vybraných zpráv a jejich zpracování podle potřeb redakce a podle zadaných 

kritérií přes vytváření jednoduchých článků z veřejně dostupných dat až třeba po 

vygenerování náhledové fotografie z videa nebo dohledání všech dostupných obrazových 

zdrojů podle zadaných kritérií: témat, objektů nebo osob, které ve videu mají být, apod.,“ 

vyjmenovává příklady využití Pavel Cyprich. Práce s fotografiemi a obrazem se v 

odpovědích rovněž vyskytla vícekrát. 
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4.6. Využití umělé inteligence ke generování ilustračních fotografií 

 

Umělá inteligence má v redakční praxi řadu praktických využití, v podstatě se může uplatnit 

kdekoli, kde se opakují jednoduché procesy, které nevyžadují kreativní zásah redaktora. 

Jedním z příkladů, na které umělá inteligence stačí, je i generování ilustračních fotografií 

pomocí již zmiňované GAN (generative adversarial network). Jedna z otázek ve výzkumu 

měla proto za cíl rovnou zjistit, zda by se pro takový software našlo v redakcích využití. 

Případně zda jeho použití nevnímají novináři jako problematické.  

 

Sedm z dvanácti dotazovaných redaktorů by s fotografiemi vytvořenými umělou inteligencí 

vůbec nemělo problém. Podmínkou však je, že musí být jasně uvedený zdroj – tedy že daný 

výjev ve skutečnosti neexistuje. Zároveň však nesmí porušovat obecně platná pravidla. 

„Pokud bude uvedeno, jak fotografie vznikla, nemám s tím problém. Je potřeba ošetřit, aby 

nebylo zasaženo do něčích práv (viz deep nudes, deep fakes apod.),“ uvádí Pavel Kasík. Dva 

redaktoři považují využití této technologie dokonce za běžné: „Používám je pravidelně,“ 

uvádí Michal Bareš. 

 

„Co je ilustrační fotografie vytvořená pomocí AI? Je to počítačem vytvořená fotografie od 

A do Z, nebo je to třeba série portrétů, které proženete nějakým jednotným filtrem? Ten 

napřed coby tvůrce nastavíte a pak do něj pošlete zbytek dávky. Jsou to fotografie vytvořené 

pomocí AI? Jsou tím myšleny fotografie, kam AI doplňuje automaticky metadata, nebo je 

jinak klasifikuje? To, že by stroj vytvářel ilustrační fotografie, mi přijde nepravděpodobné, 

a kdyby ano (třeba na zakázku, kdy by zadání vypadalo: chci fotku medvěda hnědého s 

medovou pláství v lese s kontra sluníčkem a potřeboval/a bych to trochu do hněda kvůli art 

direktorovi), pak to vnímám spíše jako službu podobnou tomu, když něco vytisknete na 3D 

tiskárně nebo vydáte grafiku či ilustraci. Rozhodně to nelze zařadit do běžné produkce k 

ostatním ‚reálným‘ fotografiím,“ uvádí Petr Mlch. Ten naopak nepovažuje podobný 

software za běžnou součást produkce fotobank, respektive by je nezařadil mezi reálné 

fotografie.  

 

Zajímavou možností je automatické přiřazování fotografií ke psaným článků, které popisují 

v reálném čase právě probíhající událost. „Dokáže řešit automatické ilustrování článků v co 

nejkratším čase. Například ilustrování live sportovních článků. Bude řešit přesné popisování 
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snímků, takže tzv. keywording bude standardizovaný, což povede ke snadnějšímu 

vyhledávání snímků pro fotoeditory,“ uvádí Petr Kozl. Podle něj by se jednalo o produkt, o 

který by byl zájem zejména v oblasti sportu: „Sportovní sázkové weby velmi často komentují 

dění na hřišti a to ilustrují co nejčerstvějšími snímky. Samozřejmě máte možnost si hned 

vsadit. Sportovních událostí všude po světě jsou tisíce každou minutu. Pokud by byl program, 

který by tyto live články dokázal automaticky ilustrovat, tak to by byl velmi poptávaný 

produkt,“ dodává. 

 

Dále je třeba dbát podle některých novinářů na to, aby výstupy byly v souladu se 

společenskými konvencemi. „V první řadě vždy a za všech okolností musí být uvedeno, že 

fotografie je ilustrační a z jakého zdroje pochází. Zdali takové fotografie mohou posilovat 

nějaké společenské stereotypy, nebo negativní jevy ve společnosti, závisí na kvalitě vstupních 

dat. Jinak se fotobanka může stát např. rasistickou, jako se to stalo twitterovému chatbotu 

Tay z dílny Microsoftu,“ uvádí Ondřej Vyhnanovský. 

 

Podstatná tedy podle novinářů není ani tak technologie, ale konkrétní způsob využití dané 

fotografie a její jasné zdrojování. „Záleží na typu ilustrační fotografie – pokud by měla 

vytvářet novou realitu, musí být jasně stanoveno v etickém kodexu redakce, jestli s takovými 

fotkami pracuje, nebo ne. A musí o tom náležitě své čtenáře/diváky informovat. Pokud by 

mělo jít o ilustrační fotografie, ze kterých je na první pohled patrné, že vznikly třeba jako 

koláž nebo mají jen dokreslit informace v článku, nemám s tím problém. Opět to musí být 

uvedeno v etickém kodexu,“ uvádí Pavel Cyprich. 

 

Obecně ale platí, že pro dotazované novináře je využití vygenerovaných ilustračních 

fotografií vesměs přijatelné, ovšem za jasně daných podmínek. Tedy především kontrola 

editorem, jasné uvedení, jak obraz vznikl, i za předpokladu splnění nároků na kvalitu a 

realističnost. „Pokud by vypadala jako jakákoliv jiná ilustrační fotografie, tak v tom nevidím 

problém,“ uvádí Ondřej Holzman. Podle Davida Březiny je v podstatě jedno, jestli je scéna 

aranžovaná, nebo ji vygeneroval počítač: „U ilustračních snímků ano, je to jen prostředek; 

když se nad tím zamyslíte, tak aranžovaná scéna, byť s reálnými modely a kulisami, je ve 

výsledku to samé jako CG.“ Role člověka však zůstane zřejmě klíčová i nadále. „Ušetří to 

práci, ale AI nebude pracovat úplně autonomně,“ uvádí Ondřej Novák.  
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4.7. Ověřování pravosti fotografií 

 

Stejně jako nové technologie vznikají, budou na ně muset lidé nějakým způsobem reagovat, 

včetně novinářů. A to platí jak u montáží, tak u deepfakes – falešných fotografií a videí 

vzniklých pomocí pokročilé umělé inteligence. K jejich odhalení podle novinářů nyní stačí 

lidská kontrola, do budoucna však předpokládají vznik nástrojů, které je budou schopny 

odhalit. Práce s fotografiemi a jejich ověřování řeší v některých redakcích etický kodex. 

Některé redakce spoléhají na pravost materiálů od věrohodných dodavatelů. „Upřímně 

nevím, ale používáme převážně materiál natočený od našich štábů nebo nafocený od našich 

vlastních fotografů, kde to není potřeba řešit; a pak stahujeme ze světových video/fotobank 

a z české ČTK, kde spoléháme na pravost od dodavatele,“ uvádí David Březina.  

 

Pokud jsou fotografie převzaté, ověřují zpravidla novináři jejich pravost sami. „Explicitně 

pro deepfakes ne, protože to není potřeba. Se všemi informacemi pracujeme standardně – 

vždy ověřujeme jejich původ, a pokud je minimálně sporný, informaci/fotku/video 

nezveřejníme,“ uvádí Pavel Cyprich. Na procesu se přitom může podílet i více lidí v redakci. 

„Technologická opatření nikoliv. Existuje jen vícestupňové schvalování podoby mediálního 

výstupu (redaktor, editor, grafik, vedoucí vydání / šéfredaktor),“ uvádí Ondřej 

Vyhnanovský.  

 

Další způsob prevence je i vzdělávání a školení redaktorů. „Ano, pošlou mi to mailem a já 

se na to podívám. Dělal jsem také v redakci školení o deepfakes a deepnudes, aby o té 

technologii všichni věděli s předstihem,“ uvádí Pavel Kasík. 

 

Někteří novináři zmiňují i ověřování fotografií ze sociálních sítí. „Možná by AI mohla 

pomoci ověřovat pravost fotografií/videí ze sociálních sítí, které se objeví velmi brzy 

například po teroristických útocích, nebo k tématu migrační krize,“ uvádí David Březina. 

Například Facebook do určité míry podvodný obsah odstraňuje podle svých zásad komunity. 

Výstupy AI se podle některých respondentů stále opírají a ještě dlouho budou opírat o 

zkušenost člověka. Mohly by ale pomoci například odhalovat fotomontáže. „Už dnes umí 

AI rozpoznat upravené fotky, scany apod. Mohla by proto zvládnout najít třeba i originální 

zdroje, pokud zanalyzuje fotografii složenou z několika dalších. Podle textu reportáže by 

mohla navrhovat náhledové fotografie nebo vytvořit galerii. U videa by například mohla 
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dohledávat v databázích a archivech všechny relevantní obrázky podle sekvence, která už je 

sestříhaná, a automaticky je nabízet střihači k dalšímu použití. A samozřejmě by mohla umět 

archivovat a třídit video k dalšímu použití na základě rozpoznávání objektů a osob v něm. 

Ve finále by mohla umět sama i video sestříhat, ale vždy to bude jen podpůrný prostředek 

pro člověka, jehož kreativitu AI nikdy nenahradí,“ uvádí Pavel Cyprich. 

 

Obecně dokáže umělá inteligence získat o konkrétním obrazu různá data, a to nejen pomocí 

strojového vidění. „Na jedné straně může přinést zvýšení kvality obrazu, možná lepší záběry 

obecně. Na druhé straně může odhalovat podvody a manipulace s obrazem,“ uvádí Ondřej 

Vyhnanovský. Rovněž ulehčuje práci novinářům bez patřičných dovedností pro práci s 

obrazem. „Dokáže rozeznat falzifikáty, lokalitu, datum pořízení, objekty. Dokáže grafické 

úkony přenést i na neobrazové novináře, kteří díky algoritmům mohou automaticky nechat 

zpracovat fotky, odstranit z nich nedokonalosti apod. Opět ale nejde o nic zásadně nového 

a Photoshop a spol. už řadu let automatizační/‚AI‘ prvky obsahují. Lze také z dat 

automaticky generovat vizualizace,“ uvádí Jan Sedlák. Rozeznání podvrhů se přitom týká i 

videa. „Verifikace obrazů, proti fake news typu deepfake video apod.,“ uvádí Michal Šenk. 

4.8. Další možné využití umělé inteligence 

 

Umělá inteligence by dále mohla novinářům potenciálně pomoci v řadě oblastí. „V agentuře 

jednoznačně v tom, že je zbaví rutinních činností bez přidané hodnoty a umožní jim 

koncentrovat se skutečně na ‚vlastní‘ práci novináře,“ uvádí Petr Mlch. Typicky by mohla 

ulehčit práci s velkým množstvím dat. „Práce s tříděním a prohledáváním velkého množství 

nestrukturovaných i strukturovaných dat. Typicky údaje z obchodního a dalších rejstříků, 

veřejných smluv, open data atd.,“ uvádí Jan Sedlák.  

 

Dále může umělá inteligence dělat za novináře řadu běžných úkonů. „Technologie umožní 

a umožňují novinářům nezabývat se rutinou, která jde automatizovat. Například informace 

není nutné složitě hledat v knihovnách, ale stačí spustit script a udělat automatický data 

mining během pár sekund až minut (dotazy na open data sety, registr smluv, rejstříky atd.). 

Technologie žádné výzvy nepřináší. Automatizují to, v čem jsou stroje lepší, a člověk se může 

soustředit na kreativní práci. Novinář tedy může více mluvit s lidmi, hledat souvislosti atd., 

zatímco algoritmy odstraní nezáživné projíždění dat a údajů,“ uvádí Jan Sedlák. Novinář se 

tak může díky uvolnění kapacity věnovat opravdu hodnotným textům a předkládat vlastní 
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zjištění. „Například by mohla dovolit novinářům věnovat se náročnějším textům a to čisté, 

strohé zpravodajství plnit za ně,“ uvádí Luboš Křeč. 

 

V budoucnosti by rovněž mohla umělá inteligence pomoci s verifikací faktů i v práci se 

zvukovými stopami. „Rešerše, ověřování informací, v rozhlase třeba přepis a vyhledávání 

ve zvukových stopách (to zatím moc nefunguje, ale Rozhlas s tím ani moc neexperimentuje, 

pokud vím), v redaktorské práci mě napadá, že by šlo automatizovat střih přeřeků, ale to je 

asi vzdálená budoucnost,“ naznačuje Ondřej Novák. Přepis rozhovorů se v odpovědích 

objevil vícekrát, stejně tak ověřování informací zmínili i další respondenti. „Selekce trendů 

z big data například. Verifikace zpráv, obrana proti fake news textovým i obrazovým,“ uvádí 

Michal Šenk. 

 

Další oblastí, kde se může umělá inteligence uplatnit, je vyhledávání kontextových dat nebo 

třídění informací. „Hledání souvislostí, hledání relevantních příkladů, filtrování příchozích 

zpráv,“ uvádí Pavel Kasík. Stejně tak může AI pomoci i s rešerší. „Určitě ve vyhledávání 

zdrojů, analýze velkého množství dat, predikci vývoje,“ míní Ondřej Vyhnanovský.  

 

Kromě již zmíněného přepisu hlasového záznamu do textu může umělá inteligence pomoci 

i s automatickým překladem. Ten se již rozšířil mimo specializované nástroje typu Google 

Translator a je běžný na celých webech či sociálních sítích. Další oblastí je třídění a řazení 

zpráv, například podle tématu či obsahu. Jak zmínil i Petr Mlch, ČTK využívala software na 

generování zpráv z voleb. „Už dnes zvládne sepisovat základní zprávy ze sportu nebo z 

voleb,“ doplňuje Luboš Kreč další oblast využití. 

 

Jako další oblast, kde by mohly redakce umělou inteligenci využít, uvedl Jan Sedlák 

automatické prohledávání databází a třídění dat. Dalším zajímavým prvkem je přepis 

mluveného slova. „Když píšu článek o AI, tak daný produkt testuji. V angličtině využívám 

přepis řeči do textu,“ uvádí Pavel Kasík. Nástrojů na přepis textu existuje vícero i na českém 

trhu (například NovaVoice či Newton Dictate, Phonexia). Ovšem stále naráží na řadu 

omezení, která brání jejich masovému rozšíření. Rovněž podle Davida Slouky by mohla 

umělá inteligence s přepisem nahrávek z diktafonu pomoci. Jejím největším hendikepem je 

správný přepis a následná úprava mluveného projevu. Jinými slovy, pokud člověk mluví 
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jako kniha, není s převodem do textové podoby problém. Se špatným slovosledem a dalšími 

nedostatky si však AI dosud poradit neumí.  

 

V některých redakcích používají jen omezeně nástroje využívající chytré algoritmy, 

například na určování pozic článků na hlavní straně. „V redakci zkoušíme některé prvky AI 

pro nastavování pozic na HP některých našich webů,“ uvádí Luboš Křeč. Ostatní ji využívají 

jen vzácně či vůbec. „Nevyužíváme. Nebo alespoň ne k běžným či častým úkonům. Jednou 

jsme nechali ‚AI‘ jednoho startupu vykreslit ze sady fotografií titulní stranu, ale to se myslím 

nepočítá,“ uvádí Ondřej Vyhnanovský. Celkem sedm z dvanácti novinářů uvedlo, že umělou 

inteligenci běžně ke své práci nevyužívá. 

4.9 Novinář a technologické výzvy 

 

Umělá inteligence pomůže novinářům čelit novým výzvám v práci s daty i v boji s 

dezinformacemi a podvrhy. „Kromě usnadnění práce, zautomatizování některých činností, 

také pro ověřování faktů, kdy pomáhají databáze, vyhledávače, crawlery a další nástroje. AI 

lze také dobře využít k odhalování plagiátů nebo detekci vlastních autorských děl čili pro 

ochranu vlastního autorského obsahu. To je mimochodem zásadní problém pro tvůrce 

obsahu, jakým ČTK je,“ uvádí Petr Mlch.  

 

Další novináři vidí roli umělé inteligence v médiích spíše negativně. „Ne, spíš uškodí. Média 

s ní neumí moc pracovat a budou ještě dlouho odkázaná na manuální práci, AI momentálně 

pomáhá spíš šířit dezinformace,“ varuje Ondřej Novák. A hrozbu v ní spatřuje i Pavel Kasík: 

„Pomůže, ale zároveň představuje riziko, pořád se neumím rozhodnout, jestli je to spíše 

povzbudivé, nebo nebezpečné.“ Dva z celkového počtu respondentů nedokáží daný aspekt 

posoudit. 

 

Umělá inteligence může podle novinářů pomoci dělat věci rychleji. Naopak však může 

zvyšovat i nároky na zpravodajství: „Může pomoci rychlejší tvorbě a šíření mediálního 

obsahu. Také lepšímu ověřování zdrojů a informací. Časový tlak je asi největší výzva, kterou 

s sebou moderní technologie přináší,“ uvádí Ondřej Vyhnanovský. Vždy je ale potřeba 

konkrétní model vyvinout a přizpůsobit. A i tak bude jeho funkce vždy jen podpůrná. 

„Určitě, pokud bude pomáhat s ověřováním zdrojů, rozpoznáváním hoaxů a fake news. Jen 

je potřeba nějakou takovou speciálně pro Česko naprogramovat. Vždy to ale bude hlavně 
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pomocník, který předá zjištěné informace člověku, který díky tomu může vydat 

kvalifikovanější rozhodnutí,“ uvádí Pavel Cyprich.  

4.9. Umělá inteligence a etika 

 

Přístup novinářů k etice a využití umělé inteligence se liší, prakticky se ale shodují na tom, 

že nestačí pouze software, ale je rovněž potřeba i zkušené oko redaktora. „Využití umělé 

inteligence s sebou nese i dodržování etických standardů, které jsou v seriózních médiích 

běžné. Každý z dotazovaných novinářů si problémy, které její využívání pro manipulaci s 

obrazem přináší, uvědomuje. Liší se pouze metody a prevence, jak situaci předejít. To je 

samozřejmě složitá otázka, nicméně využití AI tak, jak ji zatím vnímáme a implementujeme, 

je zatím čistě ‚technické‘, tedy eliminace mechanických lidských úkonů, které snadno a 

efektivněji může převzít stroj. Z tohoto hlediska ho nevnímáme jako potenciální hrozbu 

etických problémů. Pokud jde o obraz a manipulaci s obrazem, tam je to těžší. Máme kromě 

vnitřního závazného kodexu pro zaměstnance/novináře stabilní a prověřenou síť dodavatelů 

obrazového materiálu a princip tzv. dvojích očí, tedy že materiál prochází 

několikastupňovou kontrolou. Systém nebo software pro detekci zmanipulovaných fotografií 

jako samostatný stupeň workflow nemáme, nicméně fotografie procházejí editorskou 

kontrolou,“ popisuje Petr Mlch. 

 

Zvládat situaci se zneužitím technologií pak vedle softwaru pomáhá rovněž vzdělávání 

redaktorů nejen ve využití softwaru, ale i v posilování jejich znalostí o principech, na kterých 

funguje. „Stejně jako ke všemu kolem technologií. Ty řadu věcí výrazně zjednoduší, 

zefektivní, zrychlí atd. Zároveň je ale možné je zneužít. S nožem si mohu nakrájet večeři, ale 

také s ním někoho zabít. Nelze ale proto zakazovat nože. Etické problémy neřeším – když 

někdo bude ‚AI‘ používat třeba k vytváření fake videí, vzniknou nástroje, které je budou umět 

odhalovat. Stejne jako jsou viry a antiviry. Důležité bude nevzdělávat novináře apod. pouze 

v soft věcech, ale učit je právě obory související s ‚AI‘, tzn. matematiku, statistiku, práci s 

daty. Vzdělávání v oblastech ‚hledání pravdy a rozeznávání fake news‘ nebudou důležité, 

stroje to zvládnou lépe,“ uvádí Jan Sedlák. 

 

Záleží vždy rovněž na konkrétním využití technologií, které samy o sobě nejsou ani dobré, 

ani špatné a žádné etické problémy nepřináší. „UI ani software na manipulaci s obrázky 

etické problémy nevytváří. Vytváří je lidé, kteří zneužívají techniku k nekalým účelům. I úkoly 
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pro UI zadávají lidé,“ uvádí Michael Bareš. Zásadní je tedy podle novinářů lidský faktor. 

„Vždy jsem podobné dilema bral tak, že technologie není dobrá nebo špatná. Záleží na jejím 

použití – tedy na člověku,“ uvádí rovněž Ondřej Vyhnanovský.  

 

Část novinářů zatím nemusela výzvy spojené s technologiemi řešit – buď čerpají pouze z 

ověřených zdrojů, nebo podle nich není technologie dostatečně vyspělá, aby člověka 

obelstila. „Nijak, nemusím je řešit. Normální redakce by se neměla s etickými problémy u 

manipulace typu deepfakes setkat, protože videa točí vlastní, nebo přebírají ověřená a 

jednoznačně pravá videa,“ uvádí David Slouka. Ani Pavel Cyprich nepovažuje falešná videa 

za hrozbu, vždy je však on i kolegové v praxi ověřují: „Deepfake videa beru jako legraci. V 

profesním životě jsem se nesetkal zatím s tím, že bych řešil upravené video. Současná 

produkce je zatím natolik rozpoznatelná, že nebylo třeba podobný problém řešit. Původ 

informace, fotky nebo videa ale budeme ověřovat vždy.“  

 

Další část novinářů bere manipulaci s obrazem pomocí softwarových nástrojů jako velkou 

výzvu, na kterou je třeba se připravit. „Pochopitelně představují jisté nebezpečí, podobně 

jako fake news či deepfake videa. Je třeba jednak společnost edukovat, a zároveň jí dát 

nástroje, díky kterým jednodušeji rozpozná, zda jde o podvrh, či nikoliv,“ uvádí Ondřej 

Holzman. Stejně tak si možné hrozby uvědomuje i Pavel Kasík: „Je to vážný problém, a 

nikdo (už vůbec ne novinář) by neměl závěry AI (ani závěry kohokoliv jiného) brát jako 

bernou minci. Novinář by měl rozumět biasu a zatížení daného systému.“ 

 

Za nepřípustnou považuje manipulaci s obrazem rovněž David Březina. „Negativně, ve 

zpravodajství by se obecně s obrazem nijak manipulovat nemělo, myšleno například 

retušování (kromě některých výjimek, jako je zakrývání obličejů/těl obětí násilných činů).“ 

Až na výjimky by se podle něj nemělo do fotografiích ve zpravodajství zasahovat. Zatím 

však stále většina novinářů spoléhá na věrohodné zdroje a vlastní zkušenost. Zároveň i 

mnohdy považují za dostatečnou klasickou kontrolu redaktora a editora. „Byl bych velmi, 

velmi, velmi opatrný. Jedním z témat, kterými se zabývám, je vliv ruských a čínských fake 

news na demokracii v Evropě,“ uvádí rovněž Martin Ehl. 

4.10. Redakce a investice do softwaru na bázi AI 
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ČTK se pořízení softwaru na bázi AI, který by mohl pomoci pracovat s obrazovými 

materiály, plánuje do budoucna zabývat. „Ano, detekce obličejů, klasifikace fotografií atd. 

Nevidím zatím přímou vazbu mezi pořízením takové technologie na straně jedné a jejím 

bezprostředním efektem na straně výnosů kromě již zmiňované redukce rutinních činností 

editorů nebo případně využití jakési nápovědy nebo nástroje pro usnadnění vyhledávání. 

Ostatně již nyní máme ve fotobance implementovaný nástroj na vyhledávání pomocí 

podobnosti na základě technologie Visual Similarity od společnosti pixolution umožňující 

přecházet mezi výsledky vyhledávání nalezených na základě klíčových slov vs. vizuální 

podobnosti,“ uvádí Petr Mlch. 

 

Další redakce nezvažují pořízení takového softwarového produktu z důvodu nedostatečné 

nabídky. „Nezvažujeme. Nevím o žádném nástroji na bázi AI, který by nám mohl s 

obrazovými materiály pomoci,“ uvádí Ondřej Holzman. 

 

Novináři rovněž zdůrazňují, že zejména v online zpravodajství je třeba pracovat s obrazem 

a textem. Takové řešení však na trhu dosud nezaznamenali. „Na základě znalosti 

pokročilosti současných AI systémů si nedovedu představit, že by nějaký nástroj uměl, co by 

skutečně bylo třeba a co by naši práci zrychlovalo a zjednodušovalo. Naše práce kombinuje 

hned dva prvky – práci s textem (informacemi) a práci s obrazem, proto je situace trochu 

odlišná od kolegů z printu. Ale možná jen neznám konkrétní řešení, která už teď existují, a 

začal bych pořízení zvažovat, kdybych o nich věděl,“ uvádí Pavel Cyprich.  

 

Vlastní vývoj softwaru využívajícího umělou inteligenci k práci obrazovými materiály 

redakce jako takové většinou nezvažují. Fotobanka ČTK se na některých projektech podílí. 

„Zatím se účastníme výhradně společných projektů vývoje takových softwarů, které bychom 

byli následně schopni částečně implementovat do vlastních systémů v intencích uvedených 

výše,“ uvádí Petr Mlch. Do budoucna se k tomuto kroku chystají Seznam zprávy. „Ano. Ale 

ve výhledu několika let. Hlavně v oblasti archivace,“ uvádí Pavel Cyprich. Pouze redaktor 

Pavel Kasík s těmito technologiemi sám pracuje.  

 

Zavedení AI jako příležitosti ke zlepšení zpravodajských služeb se zabývalo pouze vedení 

fotobanky ČTK, Profimedia a deníku E15. V Profimedia se však s poptávkou ze strany 
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redakcí po produktech na bázi AI nesetkali: „Poptávku jsme nezaznamenali. Jsme fotobanka, 

takže díky AI bychom chtěli zlepšit náš servis pro redakce,“ uvádí Petr Kozl. 

5. Hlavní body výzkumu 

 

Během zpracovávání odpovědí jsem narážel na několik ústředních pojmů, které respondenti 

uváděli nejčastěji a které rozvíjejí hlavní téma: využití umělé inteligence pro práci s 

obrazovými materiály v redakcích. Vyřadil jsem ty pojmy, které měly nízkou četnost 

výskytu, byly příliš běžné (například strojový překlad využívá snad každý z nás a nejedná 

se o nic nového) a které nebyly pro výzkum relevantní. Zpracoval jsem proto tyto pojmy do 

celkem tří tabulek. První z nich mapuje příležitosti ve využití technologií a obsahuje více 

kategorií: práce s daty, práce s daty a textem, práce s obrazem, redakční software, transkripce 

(přepis audiozáznamů do textu), práce se zvukem a ověřování a bezpečnost. Dále jsem 

vytvořil dvě samostatné tabulky, kde jsou pouze kategorie hrozby a prevence. A to hlavně 

proto, že ve výzkumu mají doplňující charakter a mezi technologickými termíny by zbytečně 

překážely. Přitom některé pojmy se pohybovaly na hranici dvou kategorií. 

 

Kategorie práce s daty zahrnuje všechny procesy, při nichž dochází k třídění, tagování, 

kategorizaci dat, ovšem bez kontextu a jakékoli kreativní práce. Práce s daty a textem je 

například automaticky generované zpravodajství. Práce s daty a obrazem zahrnuje jak 

vizualizaci dat (grafů, modelů), tak i tvorbu ilustračních fotografií na základě požadavků 

redaktora. Redakční software zahrnuje hotové redakční systémy, konkrétní nástroje a 

aplikace, které již v praxi existují. Transkripce je přepis audiozáznamů do textu, například 

ze záznamu z diktafonu či rovnou diktování v reálném čase. Práce se zvukem je kategorie 

týkající se hlavně editace audiozáznamů či rozpoznání hlasu. Nakonec ověřování a 

bezpečnost zahrnuje kyberhrozby a boj proti fake news. Zejména ověřování pravosti obrazu 

je poměrně komplexní úloha, která se může ze své povahy dotýkat i jiných kategorií – 

algoritmy totiž nemusí posuzovat pouze stopy po úpravách, ale mohou čerpat i z kontextu 

na internetu (například záznamy v seriózních médiích). 

5.1. Příležitosti 

 

Tabulka příležitostí shrnuje vybrané technologie, které by mohly zkvalitnit a zefektivnit 

novinářskou práci. Jsou v ní zaznamenány pojmy v osmi kategoriích. 
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Pojmy Kategorie 
Četnost 

výskytu 

Automatická rešerše a vyhledávání zdrojů/fotografií Práce s daty 15 

Tvorba ilustračních fotografií pomocí AI 
Práce s daty a 

obrazem 12 

Analýza a zpracování dat pomocí AI, včetně big data Práce s daty 11 

Boj proti fake news, verifikace faktů a obrazu Ověřování/bezpečnost 7 

Automatizace procesů pomocí AI / nahrazení rutinní práce redaktora Práce s daty 5 

Přepis audiozáznamů do textu v češtině Transkripce 5 

Automaticky generované zpravodajství Práce s daty a textem 4 

Automatické třídění / kategorizace / správa databází fotografií 
Práce s daty a 

obrazem 4 

Automatické doplňování kontextových dat – GPS poloha, tagy, 
datum.. (při fotografování) 

Práce s daty a 
obrazem 4 

Podpora při fotografování – doporučování expozice, ideální lokace, 

filtry atd. 
Práce s daty a 

obrazem 4 

Automatická editace fotografií / odstranění nedokonalostí 
Práce s daty a 

obrazem 4 

Tvorba grafů / vizualizace dat 
Práce s daty a 

obrazem 3 

Strojové vidění, rozpoznávání obrazu, detekce obličeje / rozpoznání 

hráčů... 
Práce s daty a 

obrazem 3 

Řešení komplexních úloh, ulehčení rozhodování Práce s daty 2 

Chatboty Redakční software 2 

Doporučovací algoritmy Práce s daty 2 

Ochrana autorských práv Ověřování/bezpečnost 2 

Přepis audiozáznamů do textu v angličtině Transkripce 2 

Automatické doplňování fotografií k textu psanému v reálném čase 
Práce s daty a 

obrazem 2 

Multimediální redakční systém (MRS) Redakční software 1 

Detekování kyberhrozeb Ověřování/bezpečnost 1 

Rozpoznání hlasu Práce se zvukem 1 

Vyhledávání ve zvukovém záznamu Práce se zvukem 1 

Automatické nastavování pozice článků na webu Redakční software 1 

Automatický střih přeřeků v audiozáznamech Práce se zvukem 1 

Predikce vývoje (při zpracování dat) Práce s daty 1 

Lepší šíření mediálního obsahu Práce s daty 1 

Monitoring médií Práce s daty 1 
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Automatická editace videa (střih) 
Práce s daty a 

obrazem 1 
Tabulka 1: Příležitosti 

 

Z tabulky vyplývá, že nejvíce novináři hledají pomoc s automatickou rešerší a vyhledáváním 

zdrojů, včetně fotografií. Tuto možnost zmínili všichni. Nikdo však nezabíhal do větších 

detailů, jak konkrétně by mělo takové řešení vypadat, zda by se jednalo o prohledávání jen 

přesně daných zdrojů a databází, či by měla umělá inteligence pátrat v médiích a mezi volně 

dostupnými zdroji.  

 

S tvorbou ilustračních fotografií pomocí umělé inteligence by neměla problém většina 

novinářů, za podmínky jasného uvedení zdroje či s určitými výhradami. Pouze Martin Ehl 

se k této možnosti staví negativně, a to z důvodu možného zkreslování reality a potenciálních 

problémů, které by to mohlo u čtenářů vyvolat. Právě ilustračním fotografiím se věnovaly 

přímo dvě otázky: jak se staví k využití umělé inteligence při vytváření ilustračních fotografií 

a zda je pro novináře eticky přijatelné jejich využití. 

 

Jako třetí nejčastější se mezi odpověďmi objevila práce s daty za využití umělé inteligence, 

včetně big data. To zahrnovalo především získávání informací z veřejně dostupných zdrojů, 

například rejstříku firem či dat Českého statistického úřadu. Dále by novináři ocenili analýzu 

a zpracování dat pomocí umělé inteligence, včetně velkých dat. To může být zajímavé 

zejména z hlediska výzkumů pro datové žurnalisty, pokud hledají informace o nějakém jevu. 

Umělá inteligence může čerpat z veřejných zdrojů, jako je Český statistický úřad či rejstříky 

firem. Již dnes je možné zjistit kredibilitu člověka podle místa jeho bydliště (podle ceny 

pozemků, dostupnosti služeb, výsledků voleb), což využívá při řízení rizika například startup 

Twisto pomocí enginu Nikita.  

 

Další častá odpověď byla boj proti fake news, a to jak ověřování faktů v textu a boj proti 

dezinformacím, tak rozeznávání manipulovaných a falešných obrázků, včetně deepfakes. 

Významnou oblastí je rovněž boj proti fake news, včetně verifikace faktů a původu obrazu 

či zjištění jeho manipulace. Opět s omezením, že se model umělé inteligence musí opřít o 

vstupní data, která musí být sama o sobě ověřená. Snadno realizovatelné může být například 

ověření výroků politiků, jejich srovnávání v čase a podobně. Přitom musí být jasná 

interpretace výstupních dat. Například server Demagog.cz dělí výroky na pravdivé, 

nepravdivé, zavádějící a neověřitelné. Nemá však žádné „váhování“ důležitosti výroků, 
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případně neřeší, zda politik odpověděl na položenou otázku. Dále byla často zmiňována 

automatizace procesů pomocí umělé inteligence, respektive nahrazení rutinní práce 

redaktora.  

 

Z kategorie práce s daty a obrazem pak zmiňovali novináři tvorbu grafů a vizualizaci dat, 

automatické doplňování kontextových dat k fotografiím, například GPS souřadnice a 

lokalizace místa, datum pořízení či automatické tagování. Stejně často uváděli podporu při 

fotografování, tedy doporučování expozice podle počasí, ideální lokace (odkud lidé fotí daný 

objekt) či chytré filtry. Společně s tím pak zmínili také automatickou editaci fotografií a 

odstranění nedokonalostí, automatickou editaci videa nebo automatické doplňování 

fotografií k textu psanému v reálném čase. Poslední z uvedených zmínil Petr Kozl jako 

potenciálně zajímavý produkt, který by si v praxi mohl najít využití například u sázkových 

webů. 

 

Hlavními směry tedy jsou: tvorba ilustračních fotografií pomocí umělé inteligence, nástroje 

pro verifikaci obrazů, automatická kategorizace a správa databází fotografií, automatické 

doplňování kontextových dat k fotografiím, dále podpora při fotografování, automatická 

editace fotografií / odstranění nedokonalostí, tvorba grafů a vizualizace dat, dále strojové 

vidění (rozpoznávání obrazu, detekce obličeje či rozpoznání hráčů) a nakonec automatické 

doplňování fotografií k textu psanému v reálném čase. 
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5.2. Hrozby 

 

Tabulka hrozeb shrnuje jevy, které novináři zmiňovali jako potenciální hrozby, které by 

mohly při využívání technologií vzniknout. Jsou v ní zahrnuty jak případy, kdy je způsobí 

lidský úmysl, i ty, které mohou vzniknout neznalostí a omylem. 

 

Pojmy Četnost výskytu 

Manipulace s obrazem a další zneužití technologií 5 

Šíření dezinformací 2 

Ochrana osobních práv/soukromí 1 

Negativní výstupy na základě nekvalitních dat (posilování stereotypů, rasismus) 1 
Tabulka 2: Hrozby 

 

Jako největší hrozbu vnímají respondenti zneužití technologií obecně. Pokud zaběhli do 

větších detailů, uvedli šíření dezinformací, ochranu soukromí a negativní výstupy na základě 

nekvalitních dat, například posilování stereotypů a rasismus. Jako příklad zmínil Ondřej 

Vyhnanovský kauzu twitterového chatbotu Tay od Microsoftu. Chatbot byl spuštěn v květnu 

2016 a měl se z diskuzí naučit mluvit jazykem teenagerů. Cílem vývojářů bylo naučit umělou 

inteligenci mluvit s touto věkovou skupinou přirozeným jazykem. To se jim však vymklo z 

rukou a chatbot si vzal to nejhorší – začal psát rasistické a nesnášenlivé příspěvky 

(Wakefield, 2016). 

5.3. Výzvy 

 

Tabulka výzev představuje zejména oblasti, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost při 

referování o umělé inteligenci, stejně jako práci s nimi. Z určitého pohledu se tak mohou 

překrývat s hrozbami, respektive nezvládnutí těchto výzev může být příčinou jejich vzniku. 

 

Pojmy Četnost výskytu 

Kontrola editorů/redaktorů 7 

Čerpání z věrohodných zdrojů 6 

Dodržování etických standardů/kodexu 4 

Vzdělávání novinářů 3 

Tlak na rychlost práce 2 
Tabulka 3: Výzvy 
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Za největší výzvy považují respondenti kontrolu výstupů od editorů a redaktorů. To na ně 

rovněž klade velké nároky na vzdělání, praxi a dodržování etických standardů. Zároveň musí 

novináři čelit tlaku na rychlost práce. Tedy nejen tlaku rychle reagovat na aktuální událost, 

ale i tlaku konkurence. Tyto oblasti spolu úzce souvisí a jejich zvládnutí pak zásadně 

ovlivňuje kvalitu novinářské práce, a to nejen ve vztahu k technologiím. Ty samy o sobě 

výzvu podle některých novinářů, například podle Pavla Kasíka, nepřináší, ale zcela jistě 

přináší zvýšení nároků souvisejících jak s používáním, tak s poznáním jejich principů pro 

zprostředkování validních informací publiku. 

5.4. Současný výzkum v oblasti AI a práce s obrazem 

 

Jedním z velkých témat, na která jsem během výzkumu narazil, bylo rozpoznávání 

manipulace s obrazem pomocí umělé inteligence. Při další rešerši tématu jsem zjistil, že se 

touto problematikou některé firmy, odborníci i tiskové agentury zabývají. Rozhodl jsem se 

proto doplnit data získaná vlastním bádáním rovněž poznatky z médií a ze zveřejněných 

výzkumů firem a univerzit. Ukázalo se, že světové společnosti, jako jsou Adobe či Google, 

pracují na projektech zaměřených na obraz a umělou inteligenci, a to i s tiskovými 

agenturami (Jigsaw a AP). Dalším významným místem, kde vznikají inovace v této oblasti, 

jsou rovněž univerzity. 

5.5. Společnost Adobe a rozpoznávání manipulace s obrazem 

pomocí AI 

 

Jednou z velkých technologických firem, které provádějí výzkum, je bezesporu Adobe 

Stock. Tato společnost disponuje vlastní databází fotografií, obrázků, 3D ilustrací a dalších 

vizuálních materiálů. Řadí se tak bezesporu mezi lídry v práci s obrazem. Kromě známého 

editoru Adobe Photoshop, který sám o sobě využívá širokou škálu algoritmů k úpravě 

obrazu, provádí i vlastní výzkumy v souvislosti s umělou inteligencí, zejména pak GAN 

(generative adversarial network). Výsledky výzkumů jsou volně ke stažení na jejich webu. 

Jeden z nich se věnuje právě využití konvoluční neuronové sítě (CNN) k odhalení obrazů 

vytvořených pomocí GAN. Výzkumný tým složený z vývojářů z Adobe research a vědců z 

univerzit UC Berkeley a University of Michigan zkoumal, zda dokáže CNN tyto 

vygenerované obrazy odhalit.  
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Výzkumníci uvádějí jako základní východisko pro rozpoznání generovaných obrazů 

konvoluční neuronovou síť trénovanou na datasetech skutečných obrazů. Zároveň však v 

předmluvě dodávají, že s vývojem GAN nemusí být tato metoda, založená na neustálých 

pokusech přelstít kontrolní část modelu, příliš spolehlivá (Wang et al., 2020). Vyzkoušeli 

proto několik modelů založených na rozdílných technologiích: podmínečná GAN, 

bezpodmínečná GAN, percepční ztráta, nízkoúrovňové vidění a deepfake. U poslední 

jmenované technologie se jednalo o model FaceForensics++, využívaný například pro 

veřejně dostupný a oblíbený nástroj faceswap pro výměnu obličejů. Výzkumníci došli k 

závěru, že konvoluční neuronová síť generuje navzdory stále se zlepšující kvalitě znatelné 

stopy, a úprava je tudíž rozeznatelná od reálných fotografií. To však neznamená, že tato 

situace zůstane neměnná. „Žádná současná architektura na bázi GAN totiž není 

optimalizována ke konvergenci, což by znamenalo, že generátor nikdy neoklame 

diskriminátor. Pokud by došlo k této změně, ocitli bychom se následně v situaci, kdy budou 

umělé obrazy zcela nerozlišitelné od reálných.“ (Wang et al., 2020) 

 

Zároveň však autoři výzkumu upozorňují na situace, ve kterých nemusí software na detekci 

falešných obrazů fungovat. Jednou z nich je určitý kompromis mezi skutečnou detekcí a 

falešně pozitivními vazbami. Tedy že algoritmus najde vzorce prokazující falzifikát tam, kde 

nejsou. „Protože uživatel se zlými úmysly se obvykle snaží o vytvoření jediného falešného 

obrazu (spíše než o distribuci padělků), mohl by jednoduše ručně vybrat falešný obraz, který 

dokázal projít pod prahem detekce. Za druhé, škodlivé používání falešných snímků se 

obvykle využívá na sociálních sítích (Facebook, Twitter, YouTube atd.), takže data prochází 

řadou často agresivních transformací (komprese, změna velikosti, převzorkování atd.). 

Přestože jsme do určité míry demonstrovali robustnost komprese, rozmazání a změny 

velikosti JPEG, je zapotřebí mnohem více práce k vyhodnocení toho, jak dobře současné 

detektory dokážou tyto transformace zvládnout v praxi. Nakonec většina zdokumentovaných 

případů efektivního nasazení vizuálních padělků dosud používala klasické ‚mělké‘ metody, 

jako je Photoshop.“ (Wang et al., 2020) Z toho vyplývá, že Photoshop, respektive stopy po 

jeho používání zanechávají zcela jiné stopy, než jaké generují modely pro generování 

deepfake obrazů. Proto je kontrolní algoritmus může snadno přehlédnout. Pro rozpoznání 

falešných obrazů je proto třeba využít kombinaci různých metod, jak technologických 

nástrojů, tak manuálních – ideálně okem zkušeného editora. Nakonec v případě opravdu 

zdařilých podvrhů může o jejich odhalení rozhodnout kontext, v jakém se objeví. Efektivní 
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metody v boji proti falešným obrázkům či videu můžou pak být nejen kombinací 

předchozích metod, ale musí mít oporu i v etických pravidlech a zákonech. 

5.6. Spolupráce AFP a Googlu na detekci falešných obrazů pomocí 

AI 

 

Do boje proti manipulaci s obrazem vyrazil i Google, a to ve spolupráci s firmou Jigsaw 

(spadající pod Alphabet) a agenturou AFP. Jejich společným cílem je detekovat manipulaci 

s obrazem pomocí softwaru Assembler, který dokáže najít na fotografii oblasti, kde k 

manipulaci došlo. A to včetně deepfake obrázků vytvořených pomocí GAN. V podstatě 

využívá sadu inteligentních nástrojů, které detekují různé vzorce a vrstvy úprav (Alba, 

2020). Jak upozorňují vývojáři na svém webu, software se neustále vyvíjí a má pro novináře 

především poradní charakter – zatím proto po uživatelích vyžaduje určitý stupeň porozumění 

této technologii, aby mohl s výstupem pracovat a učinit tak kvalifikované rozhodnutí. 

Assembler je zatím určený pouze pro novináře a partnery a není volně dostupný (Jigsaw, 

2020). 

5.7. Nové nástroje pro práci s obrazem na bázi AI 

 

Předchozí příklady ukázaly velmi rychlý vývoj technologií využívajících umělou inteligenci 

pro práci s obrazem. Jak jsem již zmínil dříve, není tomu tak dávno, co Photoshop přišel s 

nástrojem pro výběr objektů na obrázku. V květnu 2020 přišel francouzský umělec, designér 

a programátor s nástrojem, který umožňuje naskenovat objekt pomocí fotoaparátu v 

mobilním telefonu a rovnou jej do Photoshopu vložit. Zdrojový kód pak vložil na server 

Github. O nástroj se následně začala zajímat i společnost Adobe (Kos, 2020). 

 

Jedním z nástrojů, které nastiňují možný vývoj softwaru pro vytváření realistických ilustrací, 

je model GauGAN od společnosti NVIDIA. Ten je pojmenovaný po postimpresionistovi 

Paulu Gauguinovi a umožňuje v jednoduchém online editoru vytvářet základní prvky 

krajiny, jako jsou obloha, tráva, sály, voda, mraky a podobně. Zároveň umožňuje využití 

filtrů například pro západ slunce nebo změnu celého obrazu z realistického na umělecký 

(NVIDIA, 2020). Tento nástroj tak může reprezentovat směr, jakým by se ilustrační 

fotografie mohly ubírat. 
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Pozadu však nezůstávají ani čeští vývojáři. V roce 2017 vznikly například dva zajímavé 

projekty využívající umělou inteligenci pro práci s obrazem. První z nich je neuronová síť 

StyLit, která dokáže napodobit styl výtvarníka a překlopit jej do dalších objektů, šetří tak 

významně práci například animátorům. Tu vyvinul Daniel Sýkora se svým týmem na FEL 

ČVUT a získal si tím pozornost i světové firmy Adobe (Sedlák, 2017). Pro účely obrazové 

žurnalistiky pak je pak zajímavější konvoluční neuronová síť pro doostřování obrázků, 

kterou vyvinul Michal Hradiš se svým týmem na FIT VUT v Brně. Neuronová síť si poradí 

jak s objekty, tak se textem, například starých dokumentů. Paralelně s tím pak vznikl na 

stejné fakultě další projekt, který vytvořil model za přesně opačným účelem – automaticky 

rozostřit obličeje či text, což by se mohlo hodit právě u rozmazávání SPZ nebo citlivých 

snímků a videí z místa činu (Sedlák, 2017). To jsou tedy některé konkrétní příklady, kde se 

intenzivní vývoj již odehrává a přináší konkrétní výsledky. Je tedy možné, že brzy se i 

dostane do stádia konkrétního softwaru, který již bude pro potřeby médií dostupný a 

uplatnitelný. 

6. Závěr 

 

Výzkum přinesl nová zjištění v několika oblastech, kde by se mohla umělá inteligence v 

práci s obrazem uplatnit. První řadě vychází z odpovědí respondentů – šéfredaktorů, editorů, 

redaktorů a zástupců fotobank, v druhé řadě přináší vlastní poznatky z předních světových 

firem z médií a univerzitního výzkumu. Hlavní otázkou byla využitelnost softwaru na bázi 

AI, který by dokázal usnadnit rutinní práci redaktorů s obrazem. Výzkum tak přinesl několik 

zásadních směrů, které v podstatě nejsou nikterak nové či teoreticky neproveditelné, ale 

rozhodně také nejsou v zásadní míře uvedeny v praxi. A pokud ano, není natolik rozšířené a 

uzpůsobené pro potřeby většiny redakcí. Perspektiva pro zlepšení zpravodajských služeb 

pomocí umělé inteligence tak jednoznačně existuje. A to u následujících nástrojů a oblastí: 

 

Nástroje 

 

• Automatická rešerše 

• Tvorba ilustračních fotografií pomocí AI 

• Nástroje pro ověřování zdrojů, včetně obrazových 

• Kategorizace a správa databází obrazových materiálů, včetně big data 
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• Strojové vidění a automatické doplňování kontextových dat 

• Podpora při fotografování a automatická editace 

• Tvorba grafů a vizualizace dat 

• Automaticky generovaný obsah včetně přiřazování fotografií 

• Transkripce 

 

Oblasti 

 

• Znalosti a digitální vybavenost novinářů 

• Softwarový vývoj 

 

Výzkum tedy identifikoval sadu nástrojů a klíčových oblastí, kde by novináři ocenili pomoc 

od umělé inteligence a digitálních technologií obecně. Obrazová žurnalistika je tak jednou z 

podoblastí jednoho velkého tématu – digitalizace, respektive automatizace procesů v 

žurnalistice.  

 

S ohledem na jmenované trendy by se redakce mohly podívat dvěma základními směry. 

Zaprvé, jsou novináři digitálně vybavení pro svou práci a mají potřebné znalosti. Čili zda 

dostávají dostatečnou podporu v podobě zaškolení v práci se softwarovými nástroji, které 

jim pomohou se zrychlením práce a odbourání rutinních úkonů a mohli se maximálně 

soustředit na sdělení a kvalitu obsahu. Zadruhé, které nástroje by bylo možné spojit do jedné 

platformy, případně je integrovat do stávajících redakčních systémů. To je již otázka 

převážně softwarového vývoje, ovšem na novinářích stojí úkol jejich potřeby správně 

definovat. Dále se pokusím navrhnout k těmto oblastem dvě teoretické otázky společně s 

popisem, kam by se mělo mapování ubírat. 

 

Co potřebuje novinář umět a znát pro práci s digitálními technologiemi? 

 

Výzkum by se měl soustředit především na osobu novináře a jeho know-how. Co znamená 

digitálně vybavený novinář? Má okamžitý přístup k široké paletě online nástrojů a zdrojů, 

ze kterých může čerpat? Má maximální podporu od redakce, aby svou práci mohl dělat co 

nejkvalitněji a nejefektivněji? Má potřebné znalosti a dovednosti? Může dělat svou práci 
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odkudkoli? Má na to dostatečně kvalitní zařízení? Jsou tato zařízení snadno propojitelná s 

redakčním systémem? 

 

Takový novinář již nebude omezený místem, ze kterého bude práci vykonávat, v terénu bude 

mít veškeré potřebné nástroje ihned po ruce ve svých zařízeních, ať už se jedná o mobilní 

telefon, notebook nebo digitální fotoaparát. Bude se zkrátka moct soustředit na práci, která 

má přidanou hodnotu. Zároveň bude znát principy, na jakých dané technologie fungují a 

díky tomu bude moci lépe vyhodnocovat rizika, která se s jejich využíváním spojují. 

 

Jaká je budoucnost redakčního softwaru? 

 

Druhou cestou by mohlo být zaměření na redakční CMS systémy (Content Management 

Systems – systém na správu obsahu). I přes to, že každá z redakcí má vlastní software, 

neznamená to, že by nemohl některé ze jmenovaných nástrojů obsahovat. Tyto nástroje by 

byly navrženy jako aplikace, respektive samostatné moduly, které by se pouze do daného 

CMS integrovaly. Případně by se dalo uvažovat o integraci nástrojů již existujících, nebo 

navržení zcela nové online platformy, která by byla vystavěna právě pomocí modulové 

architektury. Redakci by ji pak mohly nasadit celou, případně její části. Tím by bylo možné 

uspokojit širokou škálu (nejen) redakcí, ale i blogů a například i zájmových webů. Tento 

přístup již některé e-shopy či CMS systémy využívají, z čehož by bylo možné vycházet. 

 

Výzkum by se měl zaměřit na tyto otázky: Existují platformy vhodné pro zefektivnění práce 

novinářů? Pokud ne, co by měly obsahovat? Jaké nástroje by měly využívat a jaká by byla 

konektivita se třetími stranami – typicky fotobankami? Kam se ubírá vývoj ve fotobankách 

a jak toho redakce mohou využít? Pokud již některé nástroje existují, jak je lze vhodně 

kombinovat?  

 

To jsou základní otázky, které by měly vést k pochopení současných potřeb novinářů a 

redakcí. Z výzkumu vyplývá, že intenzivní nasazování umělé inteligence je otázkou blízké 

budoucnosti. Záleží tedy na redakcích, jako zvolí strategii a poskytnou svým redaktorům 

zázemí, aby mohli odvádět práci odpovídající nejvyšším nárokům stávajícího publika.  
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7. Summary 

 

Research for this paper yielded new presumptions in two key areas where artificial 

intelligence used for imaging could be used. These findings draw primarily upon data 

collected from respondents, but also from additional research. The additional research 

involved mainly processing current research carried out by universities and companies. 

Some data was nevertheless obtained from media and popular resources. The center of the 

research was applicability of A.I.-based software for image processing. From the answers of 

the respondents the research was able to extract a large scale of potential tools for journalists 

that could streamline some of the processes related to editorial work. Two out of all tools 

mentioned in the discussion are not related to photojournalism, but needed to be included as 

they are mentioned too often in the survey to be omitted. The tools are the following: 

automated research, illustrational photography generation with the help of artificial 

intelligence, tools for resource verification (including image resources), categorization and 

management of image databases, including big data, machine vision and automatic 

completion of contextual data, support for photography and automatic editing, graphs and 

data visualization, automatically generated content, including photo assignment and 

transcription. These tools pose a set of topics for further discussion: firstly, it is “The 

knowledge and digital skills of journalists” which includes the use of certain tools  as well 

as education and technological know-how. The main question is: what should a journalist 

know about digital technologies? The second theme is “Software development for the 

newsrooms” which is represented by the following question: What does future hold for 

newsrooms software? Discussion of this issue is focused on development and the form of 

CMS (Content Management Systems) based on the modular architecture which should 

contain all necessary tools journalists need for their work. Newsrooms as well as journalists 

could thus adjust configuration of these systems to fit their needs just as much as they could 

implement these tools into their current existing ones. The resulting goal would then be to 

inspect what these needs would specifically look like. These are the two main questions 

which could lead to understanding of the needs of newsrooms and journalists and that reflect 

an upcoming trend – digitalization, or automatization, that is, of routine processes associated 

with the work of a journalist. 

  



 

 

60 

Použitá literatura 

Odborná literatura: 

 

ABBATE, Jane (2000). Inventing the Internet. MIT Press. ISBN 0262261332. 

 

AHN, Luis, BLUM, Manuel, HOPPER, Nicholas, LANGFORD, John. (2003). 

CAPTCHA: using hard AI problems for security. Advances in Cryptology, Eurocrypt. 

2656. s. 294–311. 10.1007/3-540-39200-9_18. 

 

FINEMAN, Mia. Faking It: Manipulated Photography Before Photoshop. New York: The 

Metropolitan Museum of Art, 2012. no. 51, s. 74, 220. 

GOODFELLOW, Ian, BENGIO, Joshua, COURVILLE Aaron. Deep Learning. s. 5. MIT 

Press [2016]. Rovněž dostupné z http://www.deeplearningbook.org 

 

HOLČÍK J., KOMENDA M. (eds.) a kol. Matematická biologie: e-learningová učebnice 

[online]. 1. vydání. Masarykova univerzita [2015]. Dostupný z: 

https://portal.matematickabiologie.cz. ISBN 978-80-210-8095-9. 

 

HSU, F.-H. (2002). Behind Deep Blue: Building the Computer That Defeated the World 

Chess Champion . Princeton University Press, Princeton, NJ, USA. 

HINTON, G. E., SHALLICE, T. (1991). Lesioning an attractor network: investigations of 

acquired dyslexia. Psychological review, 98(1), 74. 

KOGAN, Gene. “Machine Learning for Artists” [online]. Machine Learning for Artists 

2018 [cit. 7. 3. 2020]. Dostupné z http://ml4a.github.io/ml4a/. 

LÁB, Filip. Fotografie po fotografii / Filip Láb, Pavel Turek. 2009. ISBN 9788024616179. 

 

LIKAVČAN, Lukáš, DVOŘÁK, Tomáš. Epistemologie nových médií: Vidět jako 

platforma: politická epistemologie digitálních infrastruktur. s. 135. Praha: Akademie 

múzických umění, 2019. ISBN 978-80-7331-494-1. 

 

MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga, LAŽANSKÝ, Jiří. Umělá inteligence. Praha: 

Akademie věd České republiky, 1993. ISBN 80-200-0496-3. 

MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Přeložil Václav Janoščík. Praha: Karolinum, 2018 

[1. vyd. orig. 2001],  s. 1, 49–50, 192. 

 

MCCULLOCH, Warren S., PITTS, Walter. A logical calculus of the ideas in nervous 

activity. Bulletin of mathematical biophysics. 5:115–13, 1943. 

 

MITCHELL, William J. T. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. 

Chicago: U of Chicago P, 1994. ISBN 978-0-226-53232-5 

 

MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. MIRZOEFF, 

Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0262261332
http://www.deeplearningbook.org/
https://portal.matematickabiologie.cz/
http://ml4a.github.io/ml4a/
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-226-53232-5


 

 

61 

PAPERT, Seymour, MINSKY, Marvin Lee (1969). Perceptrons: an introduction to 

computational geometry. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 978-0-262-63111-

2. 

 

STRAUSS, Anselm L. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie / Anselm Strauss, Juliet Corbinová; [překlad Stanislav Ježek].  s. 10, 11. 

1999. ISBN 808583460X. 

 

STURKEN, Marita. Studia vizuální kultury / Marita Sturken, Lisa Cartwright ; [z anglického 

originálu ... přeložili Lucie Vidmar a Milan Kreuzzieger]. 2009. ISBN 9788073675561. 

 

ŠÍMA J., NERUDA R.: Teoretické otázky neuronových sítí. Matfyzpress, Praha, 1996. 

TRIANTAPHYLLOU, Evangelos, FELICI, Giovanni. Data mining and knowledge 

discovery approaches based on rule induction techniques. New York: Springer, 2016. ISBN 

978-0387-3494-8. 

TURNING, A. M. “Computing Machinery and Intelligence,” Mind, vol. 59, no. 236, s. 

433–460, 1950. 

 

VIRILIO, Paul. The vision machine. Bloomington: Indiana University Press, 1994. 

Perspectives. ISBN 978-0-253-20901-6.  

 

Odborné časopisy 

 

ADAMS, Sam S., et al. “Mapping the Landscape of Human-Level Artificial General 

Intelligence”. AI Magazine. 2012, roč. 33, č. 1,  s. 30 

 

WANG, Sheng-Yu, WANG, Oliver, ZHANG, Richard, OWENS, Andrew, EFROS, 

Alexei, CNN-generated images are surprisingly easy to spot...for now [online]. CVPR 

2020, Cornell University. [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1912.11035 

Online zdroje 

ALBA, Davey. Tool to Help Journalists Spot Doctored Images Is Unveiled by Jigsaw. The 

New York Times [online]. 4. 2. 2020 [cit. 2020-05-17]. ISSN 1553-8095. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2020/02/04/technology/jigsaw-doctored-images-

disinformation.html 

 

BECKETT, Charlie a a spol. The journalism AI report. Journalism AI,: Polis Department 

of Media and Communications The London School of Economics [online]. Londýn [cit. 

2020-05-18]. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/1utmAMCmd4rfJHrUfLLfSJ-

clpFTjyef1/view 

 

INGRAM, David. Factbox: Who is Cambridge Analytica and what did it do? Reuters 

[online]. 20. 3. 2018 [cit. 2020-05-20]. ISSN 2293-6343. Dostupné z: 

https://www.reuters.com/article/us-facebook-cambridge-analytica-factbox/factbox-who-is-

cambridge-analytica-and-what-did-it-do-idUSKBN1GW07F 

  

https://arxiv.org/abs/1912.11035
https://www.nytimes.com/2020/02/04/technology/jigsaw-doctored-images-disinformation.html
https://www.nytimes.com/2020/02/04/technology/jigsaw-doctored-images-disinformation.html
https://drive.google.com/file/d/1utmAMCmd4rfJHrUfLLfSJ-clpFTjyef1/view
https://drive.google.com/file/d/1utmAMCmd4rfJHrUfLLfSJ-clpFTjyef1/view
https://www.reuters.com/article/us-facebook-cambridge-analytica-factbox/factbox-who-is-cambridge-analytica-and-what-did-it-do-idUSKBN1GW07F
https://www.reuters.com/article/us-facebook-cambridge-analytica-factbox/factbox-who-is-cambridge-analytica-and-what-did-it-do-idUSKBN1GW07F


 

 

62 

Etický kodex [online]. Praha: Economia, 2015 [cit. 2020-05-02]. ISSN 0862-9587. Dostupné 

z: https://www.economia.cz/o-nas/ 

 

Tištěné tituly. Hospodářské noviny [online]. Economia [cit. 2020-05-08]. ISSN 0862-9587. 

Dostupné z:  

https://www.economia.cz/tistene/ 

 

ČTK. ČTK chystá systém na automatické vytváření zpráv. České noviny [online]. 21. 3. 

2019 [cit. 2020-01-19]. ISSN ISSN: 1213-5003. Dostupné z: 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-chysta-system-na-automaticke-vytvareni-

zprav/1735749 

 

Fotobanka ČTK [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: 

https://www.ctk.cz/sluzby/fotobanka/ 

 

GAUGAN [online]. [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: https://www.nvidia.com/en-

us/research/ai-playground/ 

 

ISO/IEC 18004:20015 [online]. [cit. 2020-05-020]. Dostupné z 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:18004:ed-3:v1:en 

 

JEE, Charlotte. Adobe’s new AI tool can spot when a face has been Photoshopped 

Category: Artificial intelligence. MIT Technology Review [online]. MIT, 17. 6. 2019 [cit. 

2020-05-16]. ISSN 0040-1692. Dostupné z: 

https://www.technologyreview.com/2019/06/17/239000/adobes-new-ai-tool-can-spot-

when-a-face-has-been-photoshopped/ 

 

KASTRENAKES, Jacob. Photoshop adds an extremely helpful AI subject selection tool. 

The Verge [online]. Vox Media, 4. 11. 2019 [cit. 2020-05-16]. ISSN 2366-2611. Dostupné 

z: https://www.theverge.com/2019/11/4/20943796/adobe-photoshop-object-selection-tool-

cloud-psd-update 

 

mav, CNC loni zvýšila tržby, skončila ale ve ztrátě. Mediaguru. [online]. PHD, 2019 [cit. 

2020-03-24]. ISSN 1801-8688. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/10/cnc-loni-zvysila-trzby-skoncila-ale-ve-ztrate/ 

 

mav. Seznam Zprávy jsou v plném provozu, ohlašují ofenzívu. Mediaguru [online]. 27. 6. 

2017 [cit. 2020-05-17]. ISSN 1801-8688. Dostupné z: 

https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/06/seznam-zpravy-jsou-v-plnem-provozu-ohlasuji-

ofenzivu/ 

 

Média: Fotoservis. Česká televize [online]. [cit. 2020-05-17]. ISNI 0000 0001 0668 9775. 

Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/fotoservis/ 

 

Lupa.cz: O serveru Lupa.cz [online]. [cit. 2020-03-24]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 

https://www.lupa.cz/specialy/15-let-serveru-lupa-cz/o-serveru-lupa-cz/ 

 

https://www.economia.cz/o-nas/
https://www.economia.cz/tistene/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-chysta-system-na-automaticke-vytvareni-zprav/1735749
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-chysta-system-na-automaticke-vytvareni-zprav/1735749
https://www.ctk.cz/sluzby/fotobanka/
https://www.nvidia.com/en-us/research/ai-playground/
https://www.nvidia.com/en-us/research/ai-playground/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=43655
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:18004:ed-3:v1:en
https://www.technologyreview.com/2019/06/17/239000/adobes-new-ai-tool-can-spot-when-a-face-has-been-photoshopped/
https://www.technologyreview.com/2019/06/17/239000/adobes-new-ai-tool-can-spot-when-a-face-has-been-photoshopped/
https://www.theverge.com/2019/11/4/20943796/adobe-photoshop-object-selection-tool-cloud-psd-update
https://www.theverge.com/2019/11/4/20943796/adobe-photoshop-object-selection-tool-cloud-psd-update
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/10/cnc-loni-zvysila-trzby-skoncila-ale-ve-ztrate/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/06/seznam-zpravy-jsou-v-plnem-provozu-ohlasuji-ofenzivu/
https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/06/seznam-zpravy-jsou-v-plnem-provozu-ohlasuji-ofenzivu/
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/fotoservis/
https://www.lupa.cz/specialy/15-let-serveru-lupa-cz/o-serveru-lupa-cz/


 

 

63 

WAKEFIELD, Jane. Microsoft chatbot is taught to swear on Twitter. BBC [online]. 24. 3. 

2016 [cit. 2020-05-17]. ISSN 1473-4575. Dostupné z: 

https://www.bbc.com/news/technology-35890188 

 

KOS, Adam. Sci-Fi s rozšířenou realitou – aplikace naskenuje objekt a přímo jej vloží do 

Photoshopu. DIGIarena.cz. [online]. CNCenter, 11. 5. 2020 [cit. 2020-05-18]. ISSN 1214-

8790. Dostupné z: https://digiarena.zive.cz/sci-fi-s-rozsirenou-realitou--aplikace-

naskenuje-objekt-a-primo-jej-vlozi-do-photoshopu 

 

Hlavní stránka. Forbes. [online]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://www.forbes.cz/ 

 

Hlavní stránka. Český rozhlas. [online]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: 

https://portal.rozhlas.cz/ 

 

How can technology strengthen fact-checking?: Assembler. Jigsaw [online]. [cit. 2020-05-

18]. Dostupné z: https://jigsaw.google.com/assembler/ 

 

Informace o vyspělé technologii Face ID. [online]. 2020. [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: 

https://support.apple.com/cs-cz/HT208108 

 

Jak hodnotíme? Demagog.cz. [online]. [cit. 2020-05-21]. Dostupné z: 

https://demagog.cz/stranka/jak-hodnotime-metodika 

 

IDNES o počítačích? To je Technet. IDNES.cz. [online]. MAFRA, 24. 9. 2001 [cit. 2020-

05-21]. ISSN 1210-1168. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/idnes-o-

pocitacich-to-je-technet.A010924_144443_ekonomika_ven 

 

Nikita, 2020. [online]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: 

https://www.nikitaengine.com/#about 

 

O nás. Profimedia.cz [online]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné z: 

https://www.profimedia.cz/about-us 

  

O nás. IDG CZ. [online]. Internet info. [cit. 2020-05-17]. ISSN 1210-9924. Dostupné z: 

https://idg.cz/o-idg 

  

Oracle. Co je umělá inteligence (AI)? Oracle Academy Blog [online]. [cit. 2020-03-07]. 

Dostupné z: https://www.oracle.com/cz/artificial-intelligence/what-is-artificial-

intelligence.html 

 

PASQUINELLI, Matteo. “Evolution of Machine Vision into Neural Networks”. [online]. 

Academia.edu. 2017. [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/32765240/Evolution_of_Machine_Vision_into_Neural_Networ

ks; 

 

PASQUINELLI, Matteo. “The Aesthetics of Neural Networks”. [online]. Academia.edu. 

2018. [cit. 2020-03-07]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/35702751/The_Aesthetics_of_Neural_Networks 

 

https://www.bbc.com/news/technology-35890188
https://digiarena.zive.cz/sci-fi-s-rozsirenou-realitou--aplikace-naskenuje-objekt-a-primo-jej-vlozi-do-photoshopu
https://digiarena.zive.cz/sci-fi-s-rozsirenou-realitou--aplikace-naskenuje-objekt-a-primo-jej-vlozi-do-photoshopu
https://www.forbes.cz/
https://portal.rozhlas.cz/
https://jigsaw.google.com/assembler/
https://support.apple.com/cs-cz/HT208108
https://demagog.cz/stranka/jak-hodnotime-metodika
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/idnes-o-pocitacich-to-je-technet.A010924_144443_ekonomika_ven
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/idnes-o-pocitacich-to-je-technet.A010924_144443_ekonomika_ven
https://www.nikitaengine.com/#about
https://www.profimedia.cz/about-us
https://idg.cz/o-idg
https://www.academia.edu/32765240/Evolution_of_Machine_Vision_into_Neural_Networks
https://www.academia.edu/32765240/Evolution_of_Machine_Vision_into_Neural_Networks
https://www.academia.edu/35702751/The_Aesthetics_of_Neural_Networks


 

 

64 

PASQUINELLI, Matteo. “Anomaly Detection: the Matematization of the Abnormal in the 

Metadata Society”. [online]. Matteopasquinelli.com. 2015. [cit. 2020-03-07]. s. 9. 

Dostupné z: http://matteopasquinelli.com/anomally-detection/. 

 

Redakce časopisu Chip. [online]. BURDA INTERNATIONAL CZ. [cit. 2020-05-17]. 

ISSN 1210-0684. Dostupné z: https://www.chip.cz/casopis-chip/redakce-casopisu-chip/ 

 

red. Šéf Technetu Kužník po 15 letech opouští iDnes.cz. Mediář. [online]. 25. 1. 2020. [cit. 

2020-05-21]. ISSN 1804-7238. Dostupné z: https://www.mediar.cz/sef-technetu-kuznik-

po-15-letech-opousti-idnes-cz/ 

 

ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. 

[online]. 24. 10. 2017. [cit. 2020-05-17]. Dostupné z: 

https://www.rrtv.cz/files/lic/l881064.pdf 

  

SCHÖN, Otakar. Avast prodával data uživatelů svých antivirů za miliony dolarů, mezi 

zákazníky byl Microsoft i Google. Hospodářské noviny. [online]. Economia, 27. 1. 2020. 

[cit. 2020-05-20]. ISSN 1213-7693. Dostupné z: https://tech.ihned.cz/c1-66712290-avast-

udajne-prodava-data-uzivatelu-svych-antiviru-za-miliony-dolaru-informace-o-tom-ale-

schovava 

 

SEDLÁK, Jan. Od Rumcajse k Disneymu a Adobe. Česká aplikace pomáhá výtvarníkům a 

tvůrcům filmů. [online]. 29. 6. 2017 [cit. 2020-05-18]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 

https://www.lupa.cz/clanky/od-rumcajse-k-disneymu-a-adobe-ceska-aplikace-pomaha-

vytvarnikum-a-tvurcum-filmu/ 

 

SEDLÁK, Jan. Neuronová síť z VUT v Brně umí automaticky zostřit rozmazané fotky 

[online]. 25. 7. 2017 [cit. 2020-05-18]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: 

https://www.lupa.cz/aktuality/neuronova-sit-z-vut-v-brne-umi-automaticky-zostrit-

rozmazane-fotky/ 

 

Skylum.com, detail produktu Luminar: 

https://skylum.com/luminar?utm_expid=.n_5jK16LQUmiFCAEo9tSsw.0&utm_referrer=h

ttps%3A%2F%2Fskylum.com%2Fluminar%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%

3Dcpc%26utm_campaign%3DLuminar_brand_search_ww_en%26utm_term%3Dbroad%2

6gclid%3DCj0KCQjwtLT1BRD9ARIsAMH3BtXLe1NnQRyJ2Wj2cOew7ixgirCQYTAA

wABNSwEmCr5yY2h9iQVfHe4aApOaEALw_wcB 

 

Tiráž. AI World [online]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://aiworld.cz/kontakty 

 

Zásady komunity [online]. Facebook. [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content 

 

ZAVADILOVÁ, Tereza. Slovo šéfredaktorky Terezy Zavadilové: Dobré zprávy nejsou 

zdarma. E15 [online]. 2. 1. 2020 [cit. 2020-05-17]. ISSN 1803-4543. Dostupné z: 

https://www.e15.cz/nazory/slovo-sefredaktorky-terezy-zavadilove-dobre-zpravy-nejsou-

zdarma-1365654  

 

http://matteopasquinelli.com/anomally-detection/
https://www.chip.cz/casopis-chip/redakce-casopisu-chip/
https://www.mediar.cz/sef-technetu-kuznik-po-15-letech-opousti-idnes-cz/
https://www.mediar.cz/sef-technetu-kuznik-po-15-letech-opousti-idnes-cz/
https://www.rrtv.cz/files/lic/l881064.pdf
https://tech.ihned.cz/c1-66712290-avast-udajne-prodava-data-uzivatelu-svych-antiviru-za-miliony-dolaru-informace-o-tom-ale-schovava
https://tech.ihned.cz/c1-66712290-avast-udajne-prodava-data-uzivatelu-svych-antiviru-za-miliony-dolaru-informace-o-tom-ale-schovava
https://tech.ihned.cz/c1-66712290-avast-udajne-prodava-data-uzivatelu-svych-antiviru-za-miliony-dolaru-informace-o-tom-ale-schovava
https://www.lupa.cz/clanky/od-rumcajse-k-disneymu-a-adobe-ceska-aplikace-pomaha-vytvarnikum-a-tvurcum-filmu/
https://www.lupa.cz/clanky/od-rumcajse-k-disneymu-a-adobe-ceska-aplikace-pomaha-vytvarnikum-a-tvurcum-filmu/
https://www.lupa.cz/aktuality/neuronova-sit-z-vut-v-brne-umi-automaticky-zostrit-rozmazane-fotky/
https://www.lupa.cz/aktuality/neuronova-sit-z-vut-v-brne-umi-automaticky-zostrit-rozmazane-fotky/
https://skylum.com/luminar?utm_expid=.n_5jK16LQUmiFCAEo9tSsw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fskylum.com%2Fluminar%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DLuminar_brand_search_ww_en%26utm_term%3Dbroad%26gclid%3DCj0KCQjwtLT1BRD9ARIsAMH3BtXLe1NnQRyJ2Wj2cOew7ixgirCQYTAAwABNSwEmCr5yY2h9iQVfHe4aApOaEALw_wcB
https://skylum.com/luminar?utm_expid=.n_5jK16LQUmiFCAEo9tSsw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fskylum.com%2Fluminar%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DLuminar_brand_search_ww_en%26utm_term%3Dbroad%26gclid%3DCj0KCQjwtLT1BRD9ARIsAMH3BtXLe1NnQRyJ2Wj2cOew7ixgirCQYTAAwABNSwEmCr5yY2h9iQVfHe4aApOaEALw_wcB
https://skylum.com/luminar?utm_expid=.n_5jK16LQUmiFCAEo9tSsw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fskylum.com%2Fluminar%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DLuminar_brand_search_ww_en%26utm_term%3Dbroad%26gclid%3DCj0KCQjwtLT1BRD9ARIsAMH3BtXLe1NnQRyJ2Wj2cOew7ixgirCQYTAAwABNSwEmCr5yY2h9iQVfHe4aApOaEALw_wcB
https://skylum.com/luminar?utm_expid=.n_5jK16LQUmiFCAEo9tSsw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fskylum.com%2Fluminar%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DLuminar_brand_search_ww_en%26utm_term%3Dbroad%26gclid%3DCj0KCQjwtLT1BRD9ARIsAMH3BtXLe1NnQRyJ2Wj2cOew7ixgirCQYTAAwABNSwEmCr5yY2h9iQVfHe4aApOaEALw_wcB
https://skylum.com/luminar?utm_expid=.n_5jK16LQUmiFCAEo9tSsw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fskylum.com%2Fluminar%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DLuminar_brand_search_ww_en%26utm_term%3Dbroad%26gclid%3DCj0KCQjwtLT1BRD9ARIsAMH3BtXLe1NnQRyJ2Wj2cOew7ixgirCQYTAAwABNSwEmCr5yY2h9iQVfHe4aApOaEALw_wcB
https://aiworld.cz/kontakty
https://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content
https://www.e15.cz/nazory/slovo-sefredaktorky-terezy-zavadilove-dobre-zpravy-nejsou-zdarma-1365654
https://www.e15.cz/nazory/slovo-sefredaktorky-terezy-zavadilove-dobre-zpravy-nejsou-zdarma-1365654


 

 

65 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník: Obrazová žurnalistika a umělá inteligence (redakce) (tabulka) 

Příloha č. 2: Dotazník: Obrazová žurnalistika a umělá inteligence (fotobanky) (tabulka) 

 

 

 


