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Václav Hlaváč, přednášející
 *1956, CSc. 1987, profesor 

technické kybernetiky 1998.
 Vedoucí Centra strojového 

vnímání na Fakultě 
elektrotechnické od 1996 do 
2016.
 V CIIRC ČVUT vede od 2013 

oddělení robotiky a strojového 
vnímání.
 Odborné zájmy: robotika, 

počítačové vidění, strojové učení.
 Garant oboru Robotika na Fakultě 

elektrotechnické ČVUT.
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Roboty potřebují vnímat
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Dvojruký robot manipulující s měkkými materiály
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Roboty spolupracující s lidmi
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Robot a proč se o roboty zajímáme?

Naše definice robotu:

Fyzikálně vtělené, 
uměle inteligentní 
autonomní zařízení se 
schopností vnímat své 
okolí a ovlivňovat ho 
pro dosažení cílů.

Důvody našeho zájmu o roboty:
 Změření sil s přírodou} 

(obrazně). Ověřit, kam sahají 
naše tvůrčí schopnosti a 
pokusem o napodobení 
přírody proniknout do jejích 
zákonitostí
 Snaha vyrobit dokonalého 

pomocníka, který by dokázal 
totéž či snad více než my sami 
(a na něhož by snad bylo větší 
spolehnutí).
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Plán přednášky

1. Robot. Proč se o roboty zajímáme?
2. Průmyslové revoluce, automatizace.
3. Roboty v Česku.
4. Strach z nových technologií.
5. Robotika a její vliv na zaměstnanost.
6. Autonomní roboty, kvalitativní změna.
7. Co bude v budoucnu?
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Průmyslové revoluce

 Zavádění mechanizace, automatizace: nižší lidská účast ve 
výrobě, zkracování (vedlejších) výrobních časů, zvyšování 
produktivity.
 Hlediska technická, ekonomická, sociální a etická.
 Nutný menší počet dělníků. Změna kvalifikace pracovní síly.
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Příklady
mechanizace a automatizace
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Český průmyslový kontext

 Robotika má v Česku 
dlouhou tradici.
 V Československu bylo 

před 1989 několik 
výrobců robotů.
Hlavní robotizovaná 

průmyslová odvětví 
v Česku:

• automobilový, 
• elektronický.

 Ries Robotics ČR, 
Černovice 
u Chomutova
 ABB  Robot 

Refurbishment Centre, 
Ostrava
 Technocrane Plzeň, 

kamerové jeřáby pro 
filmový průmysl
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Počet robotů na 10 tis. dělníků
2015 World Robot Statistics by the International Federation of Robotics (IFR)
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Strach z nových technologií

Luddité
Anglie 1812, 
Čechy 1844
Neoluddité:

„Roboty nám berou práci“.

Skutečná data tuto obavu 
vyvracejí.
Příklad: Zemědělství, 
v němž v ČR pracuje 3 % 
pracovní síly.
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Produktivita

Produktivita udává výstup na jednotku
vstupu.
 Jednotkami mohou být

• Odpracované hodiny, tj. lidská práce.
• Celkové náklady na výrobu = lidská práce + stroje + 

energie 
Dva jevy při zvyšování produktivity

1. Jev růstu – např. celé hospodářství se zlepšuje 
investováním do nových technologií a kvalifikace 
lidí.

2. Jev posunu – např. málo výděleční sedláci 
přejdou do měst a pracují v hi-tech průmyslu.
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Produktivita, zaměstnanost v USA
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Skutečnost i zde vyvrací obavy neoludditů.
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Růst počtu robotů snižuje 
nezaměstnanost
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Předpověď vývoje zaměstnanosti 
podle odvětví v USA v 2012-2022 
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Nerovnost v příjmech
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Autonomní robot

Kvalitativní změna vůči předchozímu stavu.
Robot se rozhoduje sám.
Nynější špičkový vývoj: roboty s částečnou 

autonomií.
Nejasné praktické dopady teoretických 

omezení, především Gödelových věty o 
neúplnosti. Neexistují konzistentní  axiomy, 
které lze vytvořit algoritmy dokazující pravidla 
aritmetiky.

23. 11. 2016 Václav Hlaváč, CIIRC ČVUT na konferenci Práce 4.0, Robot a člověk 17



ČVUT
v Praze

in Prague

Ray Kurzweil *1948
technologická singularita
Hypotéza: 

rozvoj umělé 
superinteligence spustí 
neřízený technologický růst 
vedoucí k hlubokým a 
nejasným změnám lidské 
civilizace.
Superinteligence překoná 

lidskou inteligenci.
Hypotéza má kritiky.
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Otevřené otázky místo závěru

 Můžeme si dovolit místní 
(český) pohled?
 Těžko, globalizace otevřela 

hřiště napříč celého světa.
 Nelze dlouhodobě počítat s 

„mocenskou ochranou“ 
vyspělých ekonomik, včetně 
české. Pravděpodobně 
přestane být možné draze 
prodávat a levně z třetího 
světa nakupovat.
 Když se na změny 

technologií a zaměstnanosti 
nepřipravíme, může jít vývoj 
mimo nás a zchudli bychom.

 Co můžeme místně 
v Česku udělat?
 Vzít na vědomí 

společenské změny a 
připravovat se.

• Zachovat si schopnost 
vyvíjet nové 
technologie.

• Pěstovat vzdělanost.  
Příklad povinná 
maturita z matematiky.

• Nezapomínat na etické 
otázky spojené s 
automatizací a 
robotikou
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