
Teória umelej inteligencie 

Teória umelej inteligencie pokrýva množstvo teórií, ktoré si kladú za cieľ viac či menej 

napodobňovať schémy ľudského (prípadne vo všeobecnosti biologického) správania sa, 

vyhodnocovania a analýzy podnetov prostredia, prípadne tvorivej činnosti. Teória umelej 

inteligencie si stanovuje ciele (čo by sme od inteligentného systému očakávali) a hľadá v 

rôznych vedných disciplínach dostupné riešenia. 

Ciele umelej inteligencie 

Pôvodne bola snaha priekopníkov umelej inteligencie zameraná na úplné skopírovanie a 

následne zdokonalenie ľudského umu. Čoskoro sa však tento cieľ ukázal ako nerealizovateľný 

v blízkej budúcnosti. Dnes sa jednotlivé výskumné tímy snažia o vytvorenie parciálnych 

algoritmov na riešenie najmä nedeterministických problémov ako napríklad: 

rozpoznávanie reči rozpoznávanie obrazu triedenie vzoriek hranie hier navigácia v známom a 

neznámom teréne zameriavanie a sledovanie cieľov riadenie robotov riadenie a plánovanie 

napr. výrobných procesov analýza a predpovedanie štatistických postupností (napr. 

obchodných , burzových informácií) spracovanie a analýza dát z prostredia (geológia, 

meteorológia, seizmika,...) kombinatorika reprezentácia zozbieraných dát data mining iné 

Niektoré živočíšne druhy sú schopné efektívne reagovať na zložité prejavy prostredia, a 

využívať ich vo svoj prospech k dosiahnutiu svojho cieľa. Najefektívnejšie zo všetkých 

organizmov to dokáže človek. Postupom s rozvojom techniky ľudia bližšie špecifikovali 

využívanie svojich poznatkov, chovania a nazvali tento súbor činností slovom inteligencia. 

Prirodzeným vývinom vznikla otázka, či je možné aby sa prejavila inteligencia u neživých 

predmetov za pomoci človeka. Vednou disciplínou, ktorá tento odbor skúma je umelá 

inteligencia. Čo rozumieme pod pojmom umelá inteligencia? 

Je to vedná disciplína, ktorá za pomoci počítačov, alebo systémov rieši určité úlohy 

využívaním takého postupu, ktorý keby to robil človek, považovali by sme tento prejav za 

prejav inteligencie. Ľudstvo dospelo do takého bodu, že na definíciu tejto vednej disciplíny 

neexistuje jednotná teória, nakoľko umelá inteligencia ako veda má veľmi široký rozsah 

poznania. Základom umelej inteligencie je vytváranie, vnímanie a uchovanie vedomostí 

racionálneho myslenia, ktorá sa riadi zákonitosťami vedecky poznateľnými tak, aby sa mohli 

realizovať pomocou počítačov. 

Zjednodušene povedané otázku „Môžu stroje myslieť?“ riešili už od 17. storočia viacerí 

filozofovia napr. Descartes, Pascal, Hobbes, ale len čisto vo filozofickej rovine. Od polovice 

19. storočia najmä však v 20. storočí spoločne s veľkým rozmachom vedy sa začali ľudia 

pokúšať o zostrojenie strojov, ktoré by boli schopné riešiť určité činnosti namiesto ľudí. 

Využitie umelej inteligencie je nahradenie ľudského faktora. Jedným z najväčších problémov 

oblasti umelej inteligencie je problém prezentovania poznatkov, pretože človek využíva na 

prezentovanie svojich vlastných poznatkov nielen zmysly, ale aj intuíciu, ktorá nie je zatiaľ 

strojom vlastná. 

Ľudstvo vymyslelo veľa užitočných vynálezov od Edisonovej žiarovky cez telefón až po 

počítače. Zámerom všetkých vynálezov bolo a aj je uľahčiť a zjednodušiť prácu človeka. 

Vždy však záležalo od nás ľudí ako sme boli schopní využiť tieto vynálezy, či pre prospech 

ľudstva alebo pre prospech jednotlivca. Ľudia sa už viac ako storočie snažia vytvoriť akýsi 



umelý mozog, ktorý by bol schopný nahradiť náš ľudský a bol by schopný samostatného 

myslenia a tvorenia. Otázkou zostáva pokiaľ chce ľudstvo nahradiť seba samých v 

pracovných oblastiach. 

Prostriedky umelej inteligencie 

Ako bolo spomenuté, pre riešenie problémov umelej inteligencie sa experimentuje s rôznymi 

algoritmami, metódami a ich kombináciami ako napr.: 

neurónové siete (neural networks) teória učenia strojov (machine learning) fuzzy logika 

genetické algoritmy expertné systémy iné 

Neurónová sieť 

Neurónová sieť je výpočtový model, zostavený na základe abstrakcie vlastností biologických 

nervových systémov. Základnou časťou neurónovej siete je model neurónu s N vstupmi a M 

výstupmi, ktorý spracúva informáciu podľa nasledovného pravidla: 

Fuzzy logika: 

Opis 

Používa sa tam, kde sa daný systém dá len zle opísať (alebo aj vôbec nedá) takže matematicky 

exaktne sa tu nepohneme. A tiež je tu aj veľký rozptyl hodnôt atď. 

Príklad takého čohosi môže byť napr. ľudská reč. Ľudská reč (napr prevedená do počítača ako 

wav súbor) sa dá zapísať ako poradie nejakých hodnôt v čase. Ale ani ten istý človek nepovie 

to isté slovo úplne rovnako a preto pre to isté slovo dostaneme od toho istého človeka dva 

rôzne wav súbory, ktoré sa ale graficky podobajú. Keď ich však porovnáme presne bajt po 

bajte, tak sa nerovnajú. Ale pre fuzzy toto nie je nijaký problém. 

Ale čo sú fuzzy hodnoty. Napríklad keď chceme povedať, či ten jeden človek je bohatý alebo 

chudobný. U niektorých ľudí sa to dá povedať jasne, napr. Bill Gates je jasne bohatý a ten 

bezdomovec tam vonku je jasne chudobný. Ale u veľa ľudí sa to tak jasne povedať nedá. U 

väčšiny ľudí sa to dá povedať zhruba: je na 60 % chudobný a na 40 % bohatý atď. 

Alebo ešte lahšie: niekedy sa nevieme rozhodnúť či áno alebo nie – je to skôr povedzme na 30 

% áno a na 70 % nie alebo čojaviem čo. Ak máme len jednu takúto otázku, tak si povieme, 

dobre, tak keď 70 % áno, tak áno. Ale keď máme takýchto áno/nie odpovedí na jednu tému 

veľa, tak už končí sranda. A tu nastupuje fuzzy. 

Problémy umelej inteligencie 

Problémy, s ktorými sa dnešný výskum umelej inteligencie musí vyrovnávať sú popri 

obmedzenom výpočtovom výkone hlavne špecifikácia samotného systému. Hoci čiastkové 

úlohy ako rozpoznanie reči, odpovedanie, rozpoznanie obrazu a pod. sú zadefinované, 

odpoveď na otázku, čo presne treba urobiť, aby bol dokonale vyšpecifikovaný humanoid 

zatiaľ stále ostáva nezodpovedaná v oblasti filozofie. 

Informačné technológie 



Ako sme si určite všetci všimli, technika ako taká sa stala neoddeliteľnou súčasťou života. 

Každodenne sa stretávame s elektrickými spotrebičmi, ktoré slúžia na uľahčenie práce. Aj pri 

nástupe do práce sa prvé otázky týkajú schopnosti ovládania počítača. V dnešnom svete si už 

pomoc bez počítača nevieme predstaviť či sa to už týka písania, hudby, filmu, spájanie 

mobilných hovorov, informácie ktoré získavame pomocou internetu, komunikácia s ľuďmi z 

celého sveta a podobne. No nachádzajú sa tu aj rôzne nebezpečenstvá, ktoré veľa ľudí 

zneužíva. Jediné čo môžeme proti tomu urobiť je naučiť sa ovládať počítač. Úlohou tejto 

práce je zistiť a napísať o vzniku, vývine, atď. výpočtovej techniky – počítača a vplyvu 

umelej inteligencie na rozvoj informačných technológii.Umelú inteligenciu třeba chápať ako 

vylepšenie pristrojov a strojov s určitími obmedzeniasmi a príkazmi,aby PC dokázal sám 

usúdiť či je to správne alebo nie a z tejto vlasnosti vyprodukovať myšlienku ktorá by ho 

viedla k spravnemu rozhodnutiu.Je to však dosť široký pojem a ja sám som zvedavý čo sa v 

moje práci vyskytne a čo nového sa z oblasti výpočtovej techniky a informačných technológii 

dozviem. 

Generácie PC 

História rannej výpočtovej techniky je dosť dlhá. Trvalo viac než 100 rokov, kým Babbagove 

myšlienky boli vymenené počítačom Mark 1. Dnes sú zmeny vo výpočtovej technike oveľa 

rýchlejšie. Nie je to neobvyklé, že väčšina zmien vo výpočtovej technike sa nepočíta na roky, 

ale na mesiace. Preto na lepšie pochopenie rozlíšenia podstatných zmien vo výpočtovej 

technike sa používa pojem generácia. Podobne ako generácie ľudských bytostí, existuje 

mnoho podobností v počítačoch v tej istej generácie. V počítačovej terminológii novou 

generáciou sa označoval dôležitý vývoj hardwaru. Vývoj počítača prechádza z jednej 

generácie do druhej čoraz rýchlejšie. 

0. generácia – mechanické stroje, pokusy o vytvorenie počítačových strojov 

1. generácia – asi do roku 1959, základný stavebný prvok sú elektrónky 

2. generácia – od 1959 až do 1960, základný stavebný prvok sú tranzistory 

3. generácia – od 1964 až do 1970, základný stavebný prvok sú čipy 

4. generácia – od 1970 až po dnes, základný stavebný prvok sú mikročip 

Kdeže Informačné Technologie je dosť široký pojem, rozhodol som sa zaoberať výhradne 

nehmotnými až virtuálnymi formami informačných technológií, ktoré umožňujú vzájomnú 

komunikáciu ľudí bez ohľadu na to, aká vzdialenosť ich delí. Forma komunikácie môže byť 

rôzna – od mailovania a chatovania až po úplné ponorenie sa do digitálneho virtuálneho sveta. 

Komunikačné možnosti internetu 

Od éry klasickej listovej pošty sa toho veľa zmenilo a stále pribúdajú nové formy a možnosti 

elektronickej komunikácie. E-maily, ktoré hrajú prím v podnikovom prostredí, nie sú na 

bezprostrednú komunikáciu dosť interaktívne. Preto sa hľadali nové možnosti na 

korešpondenciu a multimediálnu komunikáciu. O priazeň sa uchádzajú rôzne chatovacie 

servery, rýchla pošta, ICQ, Skype, blogy... 

Určite ste už počuli o projektoch, v ktorých sa na riešenie nejakej náročnej úlohy využíva 

výpočtový výkon mnohých navzájom prepojených počítačov. Podobne možno využiť 

mozgový potenciál a vedomosti ľudí v chatovacích miestnostiach a na blogoch k danej téme. 

Na vyhľadávacích serveroch vyhodnocuje náš dopyt stroj, a ak je nepresne sformulovaný, 



jednoducho mu neporozumie. Naproti tomu požiadavku na blogu alebo v chatovacej 

miestnosti vyhodnocujú ľudia, takže môžeme natrafiť aj na odborníka, ktorý nám poradí. 

Technické prostriedky: 

Všeobecne sa môže konštatovať, že počítač je stroj na spracovanie dát rôzneho typu, ktoré 

skonvertuje na číselné kódy, spracuje ich a požadovaným výstupom interpretuje alebo 

uchová. Týmto požiadavkám zodpovedá všeobecná schéma štruktúry počítača navrhnutá 

Neumannom v 40. rokoch. 

História: 

40. roky 20. storočia v Nemecku prvý malý releový počítač ZUSE Z4. 

V roku 1942 uviedol Howard Eiken v spolupráci s firmou IBM v USA do prevádzky reléový 

počítač MARK 1. 

 

V roku 1944 bol na univerzite v Pennsylvánii v USA uvedený do prevádzky prvý 

elektrónkový počítač ENIAC (Electronic Numerical Integrator) 

Druhy počítačov 

PDA - osobný digitálny asistent (Personal Digital Assistant) 

Prenosný počítač - NOTEBOOK 

PC - osobný počítač (personal computer) 

Sieťový počítač 

Sálový počítač 

Vzťah IS a IT 

Pojmom informačný systém sa rozumie účelové usporiadanie vzťahov medzi ľuďmi, 

dátovými zdrojmi a procedúrami ich spracovania, vrátane technologických prostriedkov. Toto 

usporiadanie zabezpečuje zber, prenos, uchovanie, transformáciu, aktualizáciu a poskytovanie 

dát na ich informačné využitie ľuďmi. Súčasťou počítačovo podporovaných informačných 

systémov je aj disponibilné hardwarové a softwarové vybavenie 

Základné funkcie IS 

získavanie (akvizícia) aktuálnych informácií o riadenom systéme, 

spracovanie (transformácia) získaných informácií, 

úschova získaných aj transformovaných informácií, 

prezentácia transformovaných alebo uschovaných informácií užívateľovi informačného 

systému. 

Prezentácia môže byť realizovaná aj ako prenos pre spracovanie v ďalších subsystémoch 

zložitého informačného systému. 

Pre jednotlivé fázy spracovania údajov je možné použiť rôzne technológie. IS môže byť (v 

praxi to platí) realizovaný pre rovnaký účel úplne rozdielnymi technológiami. 



Pojem informačné technológie zahŕňa všetky prostriedky, ktoré sa využívajú 

k získavaniu, spracovaniu, prezentácii a prenosu dát. 

Zložky informačných systémov 

Dáta 

Hardvér 

Softvér 

Komunikačné technológie 

Záver: 

V tomto referáte som pozbieral informácie o základoch umelej inteligencie a jej druhoch. 

Taktiež boli tu spomenuté informačne technológie. Keďže považujem za základ informačných 

technológii počítače tak som sa v skratke povenoval aj ich histórii. 

 


