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2011: Jeopardy! 
Ken Jennings, 74 víťazstiev 
Brad Rutter, vyhral 3,25 miliónov  $ 

DeepBlue 
Watson 



Google 
DeepMind 



OpenAI 

Hráči trénují měsíce.  
Umělá inteligence se  
za dva týdny stala mistrem. 



Hráči trénují měsíce.  
Umělá inteligence se  
za dva týdny stala mistrem. 







Prečo sa to deje? 

1.  Počítače – menšie, rýchlejšie, výkonnejšie, lacnejšie 

2.  Pamäte – „neobmedzené“, cloudy 

3.  Internet – rýchly + sociálne siete, networking 

4. Digitalizácia ► Big Data (oceán...) 
5.  Softvér výkonnejší 

6. Miniaturizácia (senzory ako mikročípy, nano prístroje) 
7. Nové materiály (grafén) 



Čo sa dialo a deje 

1.  Počítače – menšie, rýchlejšie, výkonnejšie, lacnejšie 

2.  Pamäte – „neobmedzené“, cloudy 

3.  Internet – rýchly+ sociálne siete, networking 

4. Digitalizácia + Big Data (oceán...) 
5.  Softvér výkonnejší 

6. Miniaturizácia (senzory ako mikročípy, nano prístroje) 
7. Nové materiály (grafén) 

Čas na umelú inteligenciu 





Čo je umelá inteligencia? 
 
•  Inteligencia ... Ľudská vz. strojová 
•  Zariadenie/program, ktorý dokáže imitovať 

rozmýšľanie ľudí 
- riešiť problémy, hľadať spôsoby, ako sa dostať k cieľu,  
  učiť sa 

•  Vyriešiť problém bez toho, aby v programe bolo riešenie 
•  Stroj/program sa správa tak, že ak by to robil človek, 

považovali by sme ho za inteligentného (smart) 



Tri úrovne UI  

1.  ANI (Artificial Narrow Intelligence) - špecializovaná, 
zvláda jednu konkrétnu úlohu 

2.  AGI (Artificial General Intelligence) - v princípe na 
úrovni človeka - zvláda všetky úlohy, ktoré zvláda aj 
človek. Teoreticky je to spojenie mnohých ANI do jedného 

3.  ASI (Artificial Super Intelligence) - naprieč všetkými 
oblasťami múdrejšia ako človek  
(od nepatrne múdrejšia po triliónkrát múdrejšia) 

  



Google preklad – 17.4.2017 
Umelá inteligencia, neurónové siete 



Tri úrovne UI  

1.  ANI (Artificial Narrow Intelligence) - špecializovaná, 
zvláda jednu konkrétnu úlohu (smartfón - malá veľká 
zbierka ANI) 

2.  AGI (Artificial General Intelligence) - v princípe na 
úrovni človeka - zvláda všetky úlohy, ktoré zvláda aj 
človek. Zlúčenie mnohých ANI do jednej 

3.  ASI (Artificial Super Intelligence) - naprieč všetkými 
oblasťami múdrejšia ako človek  
(od nepatrne múdrejšia po triliónkrát múdrejšia) 

  
Singularita = ASI 



Čo je za tým? Imitácia 

•  Evolučné algoritmy 

•  Expertné systémy (databáza + pravidlá) 

•  BIG data – terra, peta, exa, zetta, yotta 
•  Strojové učenie (Machine learning) 
    - Hlboké učenie (Deep learning) 
       - umelé neurónové siete 
    - „Dolovanie“ údajov (Data mining) 
 
Programovane ] Strojové učenie– systém sa učí sám 



Neurónové siete 

•  Ľudský mozog: 80 miliárd neurónov, v sieti 
•  Umelá neurónová sieť 

 1. matematický model neurónu 
 2. zosieťovanie neurónov 

•  Zadáme vstup a výstup; program nájde cestu 



Deep learning 



35 000 fotografií 

RTG, CT, MRI 
Sono 
Očné pozadie 
Kožné 
Histológia 
.... 





Asistentky 

•  Siri – Apple 

•  Alexa/Echo – Amazon 

•  Cortana - Microsoft  

•  Google home - Google    







Domény umelej inteligencie 

•  Big data, nervové siete, strojové/hlboké učenie  
•  Analýza reči, písma, obrazov; syntéza reči,  

- riešenie problémov v reálnom čase 
- podpora rozhodovania 
- kognitívny asistent, predikcia 
- preklady, chatboty 

•  Internet vecí, snímače 
- autonómne systémy, roboty 





Watson Health, IBM 

Rýchle si naštuduje všetko, všetko.... 



Predikcia monitorovanie ... 





Urgentná medicína I 

•  Operačné stredisko ZZS Kodaň, Corti:  
analýza hlásenia (rýchle spracovanie audio), vrátane 
šumu s pozadia tónu, emócie  

•  Čo sa ešte pýtať v urgentnom prípade 
•  Zistenie kvintetu prvej hodiny 
•  Automatická extrakcia údajov 
•  Preklad z jazykov, dialekty 
•  Odpovedať na čakajúce hovory 
•  Prepis do textu, spätná väzba pre dispečerov   



Praha 11.5.2018  





Chatbot 



Urgentná medicína II 

•  Intermedix Nasville, USA 

•  Údaje o organizácii, pacientoch 
•  Predikcia sepsy: 96,3 % PPH, 99,7 % NPH 
•  Na oddelení 
•  Na urgentnom príjme 

•  Strojové učenie 



Urgentná medicína III 

•  Urgentný príjem 
•  Triáž – stratifikácia rizika – zhodnotenie pacienta 

•  e-triáž s predikciou 
•  Rýchla analýza CT, sono, MRI ... 
•  Kam nechodí lekár, chodí UI 

•  Kognitívny asistent 
•  Podpora rozhodovacích procesov 





Mobile stroke unit 







AD 2017 

... sestry, záchranárov? 



Ohrozí UI pracovné miesta? 

•  Technológie a kvalitne (big) data dostupné všade  
•  Právnici: výkonnejší, lacnejší... Viac žalôb 
•  Prekladatelia: výkonnejší, lacnejší ... viac prekladov 
•  Roboty: ??? 
•  Ľudia: viac času na komplexnejšie, kreatívne činnosti 
•  Súkromie?  
•  Bill Gates, Steven Hawking, Elon Tusk – varujú 
•  Google, Facebook, IBM...: investujú 



Henry Ford, 1914 

Čo to znamená  
pre naše 
pracovné 
miesta?  



Henry Ford, 1914 

Čo to znamená  
pre naše 
pracovné 
miesta?  



Digital health (Medical futurist) 

•  Artificial Intelligence 
•  Telemedicine 
•  Health Sensors & Trackers 
•  Portable Diagnostics 
•  mHealth 
•  Genomics and Personalized 

Medicine 
•  Medical Robots 

•  3D Printing 
•  Augmented Reality 
•  Blockchain 
•  Brain-computer interfaces 
•  DIY Biotechnology 
•  Nanotechnology 
•  Virtual Reality 



Giganti v zdravotníctve 

•  Google 
•  Apple 
•  Microsoft 
•  Amazon 
•  IBM 
•  Intel 
•  Samsung, Uber, Alibaba  
•  Partnership in AI – pre záujmy spoločnosti 
•  Biologické vedy 



Google 

•  Alphabet – patenty, partnerstvo, spolupráca 
•  Google AI (DeepMind, Genomics) 
•  Global Alliance for Genomic and Health – 

skladovanie a zdieľanie genetických údajov  
•  Chorobopisy - spravovanie (data mining) 
•  Biologický výskum - databáza údajov zo štúdií 



Apple 

•  Apple ecosystém (700 000 000 smartfónov) 
•  54 zdravotníckych patentov pre iPhone 
•  Softvérové riešenia, UI 
•  Apple Health app, Health Kit (2014) 
•  Health data management, Gliimpse 
•  Zdravotný záznam v iPhone 
•  EKG, Dexcom, Beddit, Cochlear 





Závery 
•  Umelá (rozšírená) inteligencia (a roboty) je už tu, (super) 

rýchly vývoj 
•  Súkromný sektor 
•  Vyvoláva kontroverzie, etické otázky 
•  Regulácie, právo, politika, etika zaostáva 
•  Zmení sa spôsob života – ako žijeme, pracujeme, vzdelávame 

sa, staráme sa o starých a chorých ... 
•  Mení naše uvažovanie o sebe a našom mieste vo svete 

- máme dušu? 
- singularita?  
- posthumánna éra? 

•  Symbióza ľudí a strojov? 
•  Rozšírenie našich schopnosť s použitím externých zariadení 

- lepší život pre všetkých, alebo ... Poďme to ovplyvniť. 



Japonská ošetrovateľka 



Roxxxy - TrueCompanion 

•  Roxxxy, "sex robot„, interaktívna sexuálna figurína 
•  Douglas Hines, špecialista na UI v Bell Labs 
•  Umelá inteligencia, umelá koža 
•  Reaguje na partnera, konverzuje 
•  Hladká 
•  Empatia? 



Múdrosť, zručnosť 

Neha, prítulnosť 

Sestra budúcnosti 



Ďakujem za pozornosť 

stefan.trenkler@upjs.sk 

Neplač, všetko 
bude zase dobré 


