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Text byl vypracován ve spolupráci se Sarou Polak a s přispěním expertů z Ministerstva obrany České republiky, 
Vojenského zpravodajství a NÚKIB.

Technologie budou hnacím motorem obranných strategií jednadvacáté-
ho století. Kdo lépe zvládne propojení vědy a výzkumu s byznysem a in-
vesticemi do obrany, bude mít v následujících desetiletích nezanedbatel-
nou výhodu při ochraně vlastního bohatství i svobody.

Úvod
Soupeření mezi státy a civilizacemi se bude stále silněji odehrávat na poli technologií. Co 

se týče ochrany kritické infrastruktury, budou moderní společnosti závislejší na symbióze 

státních institucí, soukromých firem a vědeckých pracovišť. Modernizace a s ní spojená zra

nitelnost celých společností bude záviset na zvládnutí nastupujících disruptivních techno

logií (EDTs) včetně umělé inteligence (AI), která se pomalu stává nedílnou součástí moder

nizace armád vyspělých zemí, a tedy i soupeření světových mocností.

Bipolární svět studené války a  následná tři desetiletí ve znamení dominance 

Spojených států amerických se nyní proměňuje v chaotičtější svět multipolární. Vzhledem 

k narůstající nestabilitě světa a s ohledem na investice klíčových hráčů do nových techno

logií je nepochybné, že jakákoli hodnověrná obrana Evropy bude muset zahrnovat i schop

nosti postavené na umělé inteligenci. Důležitá je nejen obrana samotných států, ale i obrana 

jednotlivců v digitálním prostoru. Obrana jednotlivců je často nezávislá na státech a stá

vá se problémem, který bychom měli paralelně řešit. Do využití moderních, disruptivních 

technologií dlouhodobě, robustně a systematicky investují zejména USA a Čína. Stejným 

směrem se ve vyzbrojování snaží jít i Rusko a řada dalších. Využitím AI se proto začíná sys

tematicky věnovat i NATO a Evropská unie. Rozhodně se však nedá říct, že by v tomto ohle

du byla Evropa světovým lídrem.
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Česká armáda je dlouhodobě podfinancovaná a přes dílčí zlepšení se stále s ohledem 

na výši výdajů na obranu řadíme v rámci NATO mezi ty nejhorší, byť jsme v posledních le

tech zvýšili výdaje z 1 % na 1,42 % HDP v roce 2020. Dobrou zprávou je, že se nám konečně 

daří oněch doporučených 20 % z výdajů dávat na investice. Špatnou je naopak to, že ani zda

leka neplníme kritérium 2 % obranných výdajů na vojenský vývoj a výzkum. Nejsme ani na 

čtvrtině. Do projektů spojených s EDTs nebo AI jde prostředků naprosté minimum.

„Po desetiletí byli spojenci v NATO lídry v oblasti technologií, dnes to 

samozřejmostí není.“ 1 Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg

Umělá inteligence je schopnost strojů plnit úkoly na základě matematických opera

cí a statistiky tak, aby došlo ke zrychlení, zpřesnění a automatizaci daných procesů. Tento 

systém nemá možnost pracovat jako člověk na základě „vlastní úvahy“. Umělá inteligence 

je tedy zcela závislá na vnějších parametrech a datech. Podle NATO se řadí mezi takzvané 

nastupující disruptivní technologie, které mají potenciál v následujících letech výrazně pro

měnit bezpečnostní prostředí a rovnováhu sil. Umožní zároveň i tradičně slabším aktérům 

snadněji prosazovat jejich zájmy na úkor těch nepřipravených. Dobrým příkladem využi

tí AI je oblast šíření dezinformací a kybernetických útoků. Pokročilé algoritmy využívají

cí strojového učení umožňují mnohem účinnější formy politické i kriminální manipulace, 

a to za minimální pořizovací cenu. Díky zvyšující se rychlosti šíření informací tak padá dal

ší významná překážka bránící jejich hojnému využívání. Naše schopnost ověřit pravdivost 

informací bude tak čím dál častěji narážet na stále narůstající důmyslnost metod podvodu 

a manipulace. Právě v souladu s tím je kromě jasně revolučního potenciálu AI pro civilní 

sféru života – ať už v oblasti dopravy, medicíny, finančnictví či marketingu – v poslední době 

čím dál více akcentováno bezpečnostní hledisko jejího využití. Zároveň je však důležité, 

aby byl kladen důraz na osvětu společnosti, která by měla umět rozpoznat dezinformace 

a zabránit jejich šíření.

Samotná AI má potenciál působit průřezově nejen ve vztahu k technologiím, ale lo

gicky také k operačním doménám. Stejně jako komunikační systémy nebo spalovací motor 

se AI stává nepostradatelným komponentem pozemních, vzdušných, námořních i vesmír

ných sil. Vytvořit nové či zdokonalit stávající formy nepřátelského prosazování zájmů může 

AI samozřejmě i v kyberprostoru. Stejně tak nám ale AI dává možnost vybudovat účinnější 

1) WARRELL, Helen. Nato allies need to speed up AI defence co-operation. Financial Times [online]. 2021, 8. 6. 2021 [cit. 
2021-10-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/61c1945c-d153-4d58-b9c5-dffd99a6919e.
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obranu. Obrana a útok jsou dvě strany stejné mince. Lepší šanci na úspěch bude mít nako

nec ten, kdo bude mít silnější vůli a zároveň bude úspěšněji inovovat.

V  hlubší integraci AI do vojenských schopností se skrývají značná úskalí, zejména 

na strategické úrovni. AI by totiž mohla kvalitativně proměnit schopnost odstrašení, a to 

v obou jejích podobách. Tzv. „odstrašení odvetou“ (deterrence by punishment) by se promě

nilo navýšením ofenzivních schopností strategických zbraní (i  nenukleárních) například 

v oblasti identifikace cílů a manévrování. Pomocí strojového učení by tak mohla být odha

lena síla ukrývající balistické střely, odlišeny makety od reálných nosičů a sledován pohyb 

mobilních odpalovacích zařízení. Hlavně by ale mohly být detekovány ponorky vyzbrojené 

jadernými zbraněmi a ukrývající se hluboko pod mořskou hladinou, jež jsou hlavním prv

kem bezpečného druhého úderu (safe second strike capability), a jsou tak nenahraditelným 

pilířem strategické stability mezi velmocemi.

Neméně významná implikace AI se nabízí i v druhé variaci odstrašení, v  tzv. „od

strašení odepřením“ (deterrence by denial). Zvýšení účinnosti protiraketových systémů by 

mohlo danému státu navodit falešný pocit bezpečí před odvetným úderem, a poskytnout 

tak záminku k vlastní akci a následné eskalaci konfliktu. Rovněž se předpokládá, že zapoje

ní metod umělé inteligence značně zkrátí rozhodovací čas. Rychlost interakce algoritmů se 

dostane mimo kognitivní možnosti člověka, což dále může vést k tlaku na vyšší zapojení au

tonomních systémů nevyžadujících rozhodnutí lidského operátora. Válka se tak stane více 

násilnou a hůře kontrolovatelnou.

„Umělá inteligence podporuje ekonomický růst. Vojenské využití AI 

však může vytvořit autonomní zbraňové systémy, které mohou za

bíjet bez kontroly.“ 2 Německý ministr zahraničí Heiko Maas

Vize inteligentních robotů dominujících bojišti budoucnosti se objevují od 70. let mi

nulého století. Jejich přerod v rea litu lze pak sledovat od začátku milénia, a to zejména v rám

ci blízkovýchodních operací americké, izraelské a  dnes i  turecké armády. V  Afghánistánu, 

Iráku, Sýrii, Libanonu a v Gaze je rozmach automatizace a robotizace „operačních“ procesů 

doprovázených nasazením bezpilotních prostředků evidentní. Ukázalo se, jak klíčová je míra 

technologického náskoku, kterou lze jen těžko kompenzovat jinými způsoby, například počet

ní převahou nebo ochotou bojovat i za ztížených podmínek. Je jisté, že v pomyslném procesu 

2) Speech by Federal Foreign Minister Heiko Maas at the virtual conference „Human Rights in the Era of AI: Europe 
as an international standard setter for Artificial Intelligence“. Federal Foreign Office [online]. 2021, 20. 1. 2021 [cit. 
2021-10-19]. Dostupné z: https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/maas-human-rights-artificial-
intelligence/2435928.
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„transformace bojiště“ bude hrát AI klíčovou roli. Je ovšem důležité podotknout, že i za auto

nomním zbraňovým systémem využívajícím AI je lidský faktor, který je zodpovědný za pro

gramování dané technologie.

Zásadní průlomové okamžiky při využívání AI lze datovat do poslední dekády, a to 

zejména v souvislosti s pokroky v oblasti strojového učení, senzoriky a miniaturizace vý

konných výpočetních prostředků, umožňující překonat zásadní překážky v oblasti robust

nosti, spolehlivosti, vysokoúrovňového rozhodování, autonomního řízení, zpracování řeči, 

obrazu a podobně. Současné systémy dokážou řešit již velkou škálu složitých rozhodovacích 

a optimalizačních úloh rychleji a lépe než člověk.

Pro účely ozbrojených sil již dnes AI umožňuje dosažení informační převahy nad pro

tivníky, a to jak v rámci probíhajících operací, tak i v rámci příprav a výcviku. V tomto duchu 

probíhá například vývoj projektu českého ministerstva obrany MODES. Jedná se o modu

lární expertní systém využívající strojové učení k automatickému rozpoznávání a klasifikaci 

dat na snímcích z komerčních a v budoucnosti snad i českých satelitů. AI lze již dnes využít 

i v rámci ozbrojených sil v logistice, ať pro plánování dodávek, údržby, směn či zásobova

cích tras. AI má využití například i v oblasti tzv. prediktivní údržby, tedy snímání strojních 

zvuků a detekce potenciální závady, která povede k jejich včasnému odstranění, což může 

zásadně snížit náklady na zajištění životního cyklu vojenské techniky.

Počítač porazil světového šampiona v šachu, ale i v mnohem komplexnější hře Go. 

Lidský hráč ve spolupráci s počítačem je však zatím nepřekonatelný. Přesně tímto směrem 

pokračuje i vývoj některých vojenských systémů. Americké, ale i ruské, čínské nebo izra

elské ozbrojené síly testují kooperaci mezi bezpilotním strojem a stíhacím letounem. Dron 

plní funkci klamného cíle, průzkumného prostředku či mobilní zásoby paliva. Může také 

nést dostatečnou výzbroj pro ničení vzdušných i pozemních cílů. Blízká budoucnost patří 

symbiotickému vztahu mezi člověkem a strojem, kdy jeden bude doplňovat nedostatky dru

hého, spíše než aby ho nahradil.

Globální soupeření
Příjmy ze systémů používající kognitivní a umělou inteligenci ve světě vzrostou z 5 miliard 

dolarů v roce 2015 na 110 miliard v roce 2024.3 Celosvětové výdaje na AI a robotiku v rámci 

obranného průmyslu dosáhly v roce 2018 téměř 40 miliard dolarů s tím, že v následujících 

3) Global AI Spending To Surge 120%, Hit $110 billion by 2024. Startupanz.com [online]. 2020, 21. 10. 2020 [cit. 2021-10-19]. 
Dostupné z: https://startupanz.com/global-artificial-intelligence-spending-surge-120-hit-110bn-2024/.
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deseti letech lze odhadovat roční nárůst o zhruba 5 % až na 61 miliard dolarů v roce 2027, 

což je kumulativně za deset let téměř 500 miliard dolarů.4

Graf 1: Celosvětové příjmy ze systémů využívajících kognitivní a umělou inteligenci 
v letech 2015–2024 (v miliardách dolarů) 
Zdroj: Statista, IDC Worldwide Artificial Intelligence Systems Spending Guide
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Jako jeden z indikátorů důležitosti AI a orientace výzkumných aktivit v daném směru může 

sloužit počet vydaných vědeckých publikací v  jednotlivých letech, který sice celosvětově 

roste, ale již od roku 2005 v něm začala dominovat Čína. Spojené státy jsou na druhém mís

tě následované Indií, Velkou Británií, Německem, Japonskem, Francií a Kanadou. Nicméně 

až v roce 2020 překonala Čína USA v počtu citací vědeckých publikací věnujících se AI.5 

Z hlediska výzkumu, vývoje a implementace AI do vojenství stojí na pomyslném vrcholu 

stále armáda USA, pozadu však nechtějí zůstat ani státy jako Izrael, Japonsko, Jižní Korea 

a Turecko, stejně jako Čína nebo Rusko.

Pro Čínu se umělá inteligence stala ústřední technologií, skrz kterou hodlá smazat 

dosavadní vojenskou převahu Spojených států. Peking dle dat z roku 2018 nominálně vydá

vá na výzkum a vývoj (468 mld. USD) už skoro stejně jako USA (582 mld. USD).6 Vyčíslení 

celkové částky mířící specificky na podporu AI je složité kvůli rozprostření umělé inteligen

ce do mnoha technologických oblastí. Dle dostupných dat v tomto srovnání Spojené státy 

nad Čínou zatím vedou, a to zejména díky podpoře soukromých investorů, která převyšuje 

4) AI & Robotics in the Global Defense Industry to Reach $61 Billion by 2027. Businesswire [online]. 12. 3. 2021 [cit. 2021-10-
19]. Dostupné z: https://www.businesswire.com/news/home/20210312005141/en/AI-Robotics-in-the-Global-Defense-
Industry-to-Reach-61-Billion-by-2027---Robotics-Anticipated-to-Account-for-the-Largest-Share-of-Expenditure--
-ResearchAndMarkets.com.

5) ZHANG, Daniel, Saurabh MISHRA, Erik BRYNJOLFSSON, et al. Artificial Intelligence Index Report 2021. OECD.AI 
[online]. Stanford University, 2021 [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://pp.wp.oecd.ai/app/uploads/2021/03/2021-AI-
Index-Report.pdf.

6) Is China a Global Leader in Research and Development? ChinaPower [online]. 2018 [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://
chinapower.csis.org/china-research-and-development-rnd/.
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výdaje státu.7 Právě soukromé investice do AI se za rok 2020 vůči roku 2019 zvýšily o 9,3 %. 

Poslední čínský pětiletý plán nicméně hovoří jednoznačně: Podporu AI vidí jako integrální 

součást velmocenského technologického a zbrojního soupeření.

Graf 2: Celkové investice soukromého kapitálu do umělé inteligence dle regionu 
Zdroj: The AI Index 2021 Annual Report
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Na militarizaci AI se dlouhodobě zaměřuje samozřejmě i Rusko. V roce 2017 Vladimir Putin 

deklaroval, že kdokoliv se stane lídrem v umělé inteligenci, stane se pánem světa. O rok poz

ději zveřejnilo ministerstvo obrany desetibodový plán začleňující AI do jádra modernizace 

ruské armády prostřednictvím konsorcií, která zahrnují vládní instituce, akademickou sfé

ru i průmyslové podniky. Rusko uvažuje o AI hlavně jako o tzv. „umožňující technologii“ 

pro vývoj bezosádkových vzdušných, pozemních, námořních i podvodních platforem. Další 

oblastí zájmu je pro Rusko zapojení AI do systémů velení, řízení a komunikace a samozřej

mě její využití v rámci informačních válek a zpravodajských aktivit. Ruský pokrok v oblasti 

EDTs je nicméně limitován nedostatkem zahraniční spolupráce, finančních prostředků (na 

vědu a výzkum jde v Rusku podle OECD pouze přibližně 1 % HDP) i snahou o soběstačnost 

v elektronických komponentech.

Čínský „topdown“ model a nastavení spolupráce mezi civilním a vojenským sek

torem umožňuje Pekingu konat rychle, rychlost však bude vykoupena kvalitou výsled

ku. Západ naopak doufá, že k rychlejším a lepším výsledkům povede vznik ekosystému 

postaveného na soutěži států, soukromých firem, univerzit a vědeckých pracovišť. Je jis

té, že bez robustní finanční podpory a bez snahy o integraci disruptivních technologií do 

7) ARNOLD, Zachary. What investment trends reveal about the global AI landscape. Brookings[online]. 2020 [cit. 2021-
10-19]. Dostupné z: https://www.brookings.edu/techstream/what-investment-trends-reveal-about-the-global-ai-
landscape/.
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výzbroje ozbrojených složek a ochrany systémů kritické infrastruktury se takové soupe

ření vyhrát nedá.

NATO a Evropská unie
Výzkum a zavádění nových technologií ve vojenství – zejména ze strany Číny a Ruska – do

nutil NATO přehodnotit vlastní strategii a soustředit úsilí právě na rozvoj AI a zpracová

ní dat. I přesto, že NATO danou problematiku v kontextu autonomních systémů oficiálně 

řeší již od roku 2013, byla samotná AI do prioritních oblastí zařazena až na summitu v roce 

2018. AI a velká data jsou první technologické oblasti, pro které je vypracovávána specific

ká implementační strategie. Hlavní důraz je i zde kladen na spolupráci mezi soukromými 

subjekty, státem a akademickou obcí, což vychází z uznání vůdčí role soukromého sektoru. 

Důležitou roli bude hrát i evropská regulace AI z roku 2021.

„Během desetiletí se spousta technologického rozvoje odehrávala uvnitř 

obranného sektoru. Nyní je situace opačná. Je to civilní sektor, který žene 

rozvoj umělé inteligence, kvantových počítačů a mnohých nových disrup

tivních technologií.“ 8 Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg

Klíčovým aspektem je také spolupráce mezi členskými státy ve sdílení zkušenos

tí a dosažení standardizace a interoperability pokročilých systémů. Členské státy se na po

sledním summitu dohodly na dvou klíčových opatřeních, která jim umožní podpořit rozvoj 

nových a stávajících inovačních kapacit a zajistit integraci EDTs do aliančních schopností. 

Jedná se o iniciativu DIANA a o zřízení Inovačního fondu. Snahou je i systematické zapojení 

AI do vojenských cvičení. Na nedávném společném aliančním cvičení Spring Storm, kterého 

se účastnily armády Francie, Dánska, Belgie, Estonska a Británie, tak například byly využity 

systémy na bázi umělé inteligence pro vyhodnocení okolního prostředí a poskytnutí taktic

kých informací.

8) WARRELL, Helen. Nato allies need to speed up AI defence co-operation. Financial Times [online]. 2021, 8. 6. 2021 [cit. 
2021-10-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/61c1945c-d153-4d58-b9c5-dffd99a6919e.
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Graf 3: Vládní výdaje na vědu a výzkum v obraně zemí OECD v roce 2017 
Zdroj: OECD
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Nezpochybnitelným lídrem rozvoje technologií spojených s AI v rámci svobodného světa 

jsou Spojené státy americké, kde jen Pentagon plánuje do této oblasti příští rok investo

vat 874 milionů dolarů. Celkové investice Washingtonu do AI včetně civilních projektů 

by pak měly v roce 2022 dosáhnout šesti miliard dolarů.9 I v EU je rozvoj a implementa

ce AI zejména v průmyslovém odvětví na relativně slušné úrovni. Nicméně existují oba

vy, že Evropa nebude schopná tempo udržet. Rozvoj a implementaci AI v oblasti obrany 

v Evropě ovlivňují dlouhodobě nedostatečné výdaje na obranu spojené se stále relativně 

dobrou bezpečnostní situací. Lze však vysledovat, že státy jako Německo, Francie, Velká 

Británie a Itálie se snaží jistý deficit v tomto ohledu dohnat. Realita je však taková, že na

příklad co se týče softwarových společností, s největšími výdaji na výzkum a vývoj jich 

sídlí v EU pouze dvanáct, oproti padesáti osmi v USA a patnácti v Číně. Evropské země 

jako celek nicméně vynikají v počtu výzkumníků v oboru AI.10

Samotná EU se na klíčové technologie budoucnosti dívá podobně jako NATO. 

V  oblasti bezpečnosti pak klade důraz na dosažení strategické autonomie a  techno

logické soběstačnosti, přinejmenším rétoricky. Nutno však dodat, že strategická au

tonomie je vzhledem k  dlouhodobému podfinancování evropských armád a  z  toho 

plynoucí závislosti na Spojených státech prázdným heslem. Během nedávného portu

galského předsednictví EU byla nicméně ve spolupráci s Evropskou obrannou agen

turou (EDA) uspořádána konference zaměřená na EDTs. Setkání mělo za cíl podpo

řit myšlenku zvýšení financování inovací v  oblastech nastupujících a  přelomových 

9) HARPER, Jon. Federal AI Spending to Top $6 Billion. National Defense Magazine [online]. 2021 [cit. 2021-10-19]. 
Dostupné z: https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/2/10/federal-ai-spending-to-top-$6-billion.

10) CASTRO, Daniel a Michael MCLAUGHLIN. Who Is Winning the AI Race: China, the EU, or the United States? — 2021 
Update. Information Technology & Innovation Foundation [online]. 2021 [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://itif.org/
publications/2021/01/25/who-winning-ai-race-china-eu-or-united-states-2021-update.
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technologií a jejich integrace do obranných schopností. Deklarována byla rovněž nut

nost synergie na dvou úrovních: mezi NATO a  EU a  mezi civilním a  obranným sek

torem, což je v souladu s nedávno představeným unijním Akčním plánem pro synergii 

mezi civilním, vesmírným a obranným sektorem.

Česká republika
V porovnání se světovými lídry Česká republika z hlediska stavu a rozvoje AI spíše zaostává. 

Napomoci by měla Národní strategie umělé inteligence z roku 2019. Dle zprávy AI Readiness 

Report 2020 sestavené think tankem Oxford Insights vize České republice rozhodně nechy

bí a v této kategorii byl ČR udělen plný počet bodů. Celkově se ČR umístila na 32. místě, 

ze zemí EU jsme na 18. místě, tedy v horší polovině. Faktem zůstává, že naplňování ambi

ciózních strategií v praxi není naší silnou stránkou – armáda by mohla vyprávět, a to nejen 

s ohledem na nesplněné sliby v rozpočtové oblasti. Národní strategie se nicméně alespoň 

částečně odrazila v grantových mechanismech Technologické agentury ČR (TAČR) nebo 

Grantové agentury ČR (GAČR).

Subjekty věnující se rozvoji umělé inteligence v  České republice jsou povětšinou 

malé a střední podniky nebo startupy. Velice zajímavé využití AI nabízí například brněn

ská firma SpaceKnow, která se zaměřuje na analýzu satelitních snímků v reálném čase. 

Pro zajištění bezpečnosti kyberprostoru využívá AI například i Avast, jehož software je 

schopný se pomocí strojového učení adaptovat na nejnovější hrozby a v reálném čase ak

tualizovat ochranu svých zákazníků. AI je také základním prvkem produktu společnosti 

resistant.ai, která svůj systém využívá pro odhalování finančních podvodů a padělaných 

dokladů.

Dle dat Eurostatu se řadíme do první trojice zemí, v nichž nejvíce firem využívá AI 

pro umělou syntézu a analýzu řeči. V ČR jsou to 3 % všech podniků s více než 10 zaměstnan

ci. Mezi nejúspěšnější v této oblasti patří Phonexia a SpeechTech. Široký segment firem se 

rovněž věnuje rozpoznávání obličejů a gest na kamerových záznamech. Jednou z takových 

firem je například Eyedea Recognition. Ve společnosti Neuron Soundware se zase zabýva

jí analýzou strojních zvuků a prediktivní údržbou; k  jejich zákazníkům patří giganti jako 

Airbus, Siemens či BMW. České firmy disponují i pokročilou schopností analyzovat množ

ství dat, provádět jejich klasifikaci a nabízet předběžné závěry. Lze zmínit společnosti Tovek 

a Cogniware. Druhá jmenovaná firma navíc umí pomocí AI sledovat šíření informací v ky

berprostoru, kdy je schopna mapovat postup určitého narativu, například dezinformací po 

webových stránkách a sociálních sítích.

V otázce spolupráce mezi státem a soukromými subjekty a vytváření společné

ho ekosystému nelze opomenout ani univerzitní výzkum, který se odehrává zejména 
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v  Praze a  Brně. Hlavními oblastmi zájmu jsou autonomie, kyberbezpečnost, rozpo

znávání a  segmentace obrazových dat, zpracování řeči a  její umělá syntéza. Kromě 

Akademie věd ČR patří mezi přední pracoviště Centrum umělé inteligence (AIC) 

a  Český institut informatiky, robotiky a  kybernetiky (CIIRC) při ČVUT. Pokročilý 

výzkum probíhá také na Univerzitě Karlově, zejména na Matematickofyzikální fa

kultě. Za pozornost stojí i  Centrum excelence Periculum při Fakultě sociálních věd 

Univerzity Karlovy, které zkoumá propojení člověka a stroje z transdisciplinární per

spektivy. Na brněnském VUT bychom našli několik výzkumných skupin, například 

BUT SPEECH@FIT, které se zabývá těžbou dat z řeči. Ani přes tyto solidní dílčí vý

sledky Česká republika rozhodně nevyniká mezi státy EU v počtu oborů a kurzů věnu

jících se AI dle aktuálního žebříčku sestaveného Stanfordskou univerzitou.

V  rámci armády je situace složitá jednak z  důvodu nahromaděného vnitřního dlu

hu a z toho vyplývající nutnosti investovat do obnovy zastaralých zbraňových systémů, ale 

i s ohledem na hlubší českou opatrnost při zavádění nových technologií, zejména těch, které 

ještě nebyly operačně ověřeny. V současné době tak není AI prostřednictvím pokročilých 

technologických systémů (jako například autonomní a  robotické prostředky) do armády 

systematicky zaváděna. Armáda s ministerstvem obrany nicméně alespoň definovaly zá

měr se danou oblastí zabývat a podpořit její implementaci v Dlouhodobém výhledu pro obra

nu 2035 i v rámci Koncepce výstavby Armády ČR 2030.

Pentagon založil v minulém roce sdružení AI Partnership for Defense, kterého se kro

mě USA účastní Austrálie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Izrael, Japonsko, Kanada, 

Jižní Korea, Norsko, Švédsko a Velká Británie. Letos přibyly Nizozemsko, Německo 

a Singapur. O tom, jak vážně ve skutečnosti celou problematiku bereme, možná nejlépe vy

povídá fakt, že Česká republika v této skupině chybí.

Závěr
Představitelé izraelské armády oznámili, že během květnové války s  islamistickým 

Hamásem armáda poprvé AI masivně využila. Tamější zkušenost na jednu stranu ukáza

la výhody zapojení AI do bojových operací, zároveň se však jasně ukázaly i současné limity 

jejího využití. Sice došlo ke zrychlení reakční doby a ke zintenzivnění úderů, stále to však 

nestačilo k  dosažení jasného vítězství. Střety na Blízkém východě nicméně dlouhodobě 

ukazují, že tamější trendy dříve či později zasáhnou zbytek světa. S využitím technologií 

postavených na AI při vojenských operacích to nebude jiné.

Lze předpokládat, že za deset let dosáhne automatizace řízení ve vozidlech v civilním 

sektoru plné autonomie. Stejně tak lze vysoký podíl AI očekávat i u vojenských aplikací a na

sazení umělé inteligence bude nedílnou součástí jakékoli operace armád vyspělých zemí. 
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Nastupující trendy mohou zároveň vyvolat značnou nestabilitu nejen ve světové ekonomi

ce, ale i v oblasti obrany a bezpečnosti. Je tedy nejvyšší čas, aby se rozvoj AI zařadil mezi 

skutečné české národní priority včetně priorit v rámci vyzbrojování po vzoru našich bohat

ších aliančních spojenců.

S ohledem na deficity státního rozpočtu vzroste nepochybně tlak na škrty právě v ob

lasti obrany. Omezovat výdaje na investice a vědu a výzkum by však bylo zásadní chybou. 

Právě investice do modernizace armády spojené s rozvojem moderních technologií a zapo

jením domácích výzkumných pracovišť i domácího průmyslu jsou nejlepším receptem na 

dlouhodobé uchování bezpečí, svobody a zaměstnanosti stejně jako na posílení prosperity 

a konkurenceschopnosti.

Doporučení

1. Systematicky podporovat civilní i vojenský výzkum v oblasti AI.

2. Vydávat 2 % HDP na obranu, z toho 20 % dávat na investice.

3. 2 % z výdajů na obranu dávat na vědu a výzkum včetně EDTs.

4. Zapojit ČR do mezinárodních iniciativ, ať již na bázi EU, NATO nebo 

stejně smýšlejících států.

5. Nebát se zavádět nové technologie do výzbroje.

6. Podpořit systematické vzdělávání veřejnosti o  možnostech využití 

AI, aby došlo k  její plošné implementaci, a  pomoci tak nastartovat 

změny ve společnosti.
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