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UrÄ•itÄ› se vám to stalo taky. NutnÄ› jste po nÄ›kom potÅ™ebovali, aby vám emailem poslal obrázek, text nebo nÄ›co
podobného, ov&scaron;em odpovÄ›di jste se doÄ•kali aÅ¾ po nÄ›kolika týdnech s vysvÄ›tlením &bdquo;PromiÅˆ, ale mnÄ›
vybuchnul poÄ•ítaÄ•.&ldquo; To je dÅ¯kaz, Å¾e jsou poÄ•ítaÄ•e inteligentní, neboÅ¥ reagují stejnÄ› jako Ä•lovÄ›k, kdyÅ¾ po nÄ
chcete. Je&scaron;tÄ› v roce 1950 ov&scaron;em matematik Alan Turing razil teorii umÄ›lé inteligence, v níÅ¾ se o
vybuchujících poÄ•ítaÄ•ích nic netvrdilo.

Podle nÄ›j se inteligentní stroj pozná podle toho, Å¾e &bdquo;jeho lingvistický výstup nerozeznáme od lingvistického výstupu
Ä•lovÄ›ka&ldquo;. BohuÅ¾el, ani dnes, po &scaron;edesáti letech pÅ™ekotného vývoje výpoÄ•etní techniky a mohutného vzest
civilizace, neprojde Turingovým testem spousta lidí, natoÅ¾ poÄ•ítaÄ•Å¯. NapÅ™íklad pÅ™edvÄ•erej&scaron;í rozhovor s páne
dÄ›lá zákaznickou podporu mému dodavateli plynu, ve mnÄ› vzbudil dojem, Å¾e nemluvím s Ä•lovÄ›kem, ale s nepodaÅ™eným
výsledkem romantického vztahu mezi cviÄ•eným ptakopyskem a zaseknutým gramofonem. Já: &bdquo;MÅ¯Å¾ete mi vysvÄ›t
proÄ• jste zlevnili plyn, ale zvedli mi mÄ›síÄ•ní zálohy?&ldquo; Podpora: &bdquo;DÄ›láme to pro vÄ›t&scaron;í spokojenost
zákazníkÅ¯.&ldquo; Já: &bdquo;Ale já nejsem spokojený! Nechápu, proÄ• mám platit víc, kdyÅ¾ plyn zlevnil.&ldquo;
Podpora: &bdquo;Kdybyste platil ménÄ›, bylo by to pro vás nevýhodné. DÄ›láme v&scaron;e pro spokojenost
na&scaron;ich zákazníkÅ¯. Máte je&scaron;tÄ› nÄ›jaké dotazy?&ldquo; Já: &bdquo;Ne, dÄ›kuji. Pozdravujte gramofon
a ptakopyska.&ldquo; Podpora: &bdquo;Ano, dÄ›kuji. Pro va&scaron;i vÄ›t&scaron;í spokojenost byl ná&scaron; rozhovor
nahráván.&ldquo;
Pracovní pozici takovéhohle Ä•lovÄ›ka by nemusel ani zastávat poÄ•ítaÄ•, disponující umÄ›lou inteligencí;
bohatÄ› by staÄ•il i psychotický psací stroj se zaÄ•ínající demencí. Na druhou stranu, právÄ› tÄ›mhle lidem by mohl rozvoj poÄ
hodnÄ› pomoci. KdyÅ¾ uÅ¾ mohou mít lidé umÄ›lé zuby, umÄ›lé klouby a umÄ›lá poprsí, proÄ• by jim nemohli voperovat i umÄ
inteligenci? Znám Å™adu lidí, kteÅ™í nejsou inteligentnÄ›j&scaron;í neÅ¾ topinkovaÄ• (Ä•ímÅ¾ myslím topinkovaÄ• odpojený o
elektrické energie); nezÅ™ídka jsou to právÄ› ti lidé, co mají umÄ›lá poprsí. Takovým ne&scaron;Å¥astníkÅ¯m by umÄ›le
navý&scaron;ené IQ výraznÄ› pomohlo pÅ™ekonávat pÅ™ekáÅ¾ky, které brzdí jejich osobnostní rozvoj, napÅ™íklad jakou kab
dneska vzít k tÄ›mhlenctÄ›m botám. ZÅ¯stává otázkou, jestli by jim umÄ›lá inteligence neplandala v tom volném prostoru,
který mají v hlavÄ› vedle svého mozku o velikosti hrá&scaron;ku. Zatím jde o Ä•istÄ› teoretickou otázku, protoÅ¾e umÄ›lá
inteligence je zatím velmi neumÄ›lá. V souÄ•asnosti vede pÅ™edvoj inteligentních strojÅ¯ poÄ•ítaÄ• IBM Watson, velký jako
men&scaron;í posilovna a nazvaný nikoli podle nedÅ¯vtipného spoleÄ•níka Sherlocka Holmese, ale podle dÅ¯vtipného
obchodníka IBM Thomase J. Watsona. Ten uÅ¾ ve tÅ™icátých letech pÅ™esvÄ›dÄ•il svÄ›t, Å¾e budoucnost leÅ¾í v dÄ›rných
&scaron;lo tak o prvního Ä•lovÄ›ka na svÄ›tÄ›, který vydÄ›lal milióny dolarÅ¯ na dírách do papíru. PoÄ•ítaÄ• Watson v roce 2011
v americké televizi znalostní soutÄ›Å¾ &bdquo;Jeopardy!&ldquo; a spoustÄ› lidí tím potvrdil jejich domnÄ›nku, Å¾e inteligence s
pozná podle toho, Å¾e se objevíte v televizi. Zcela novÄ› se pak odborníci v IBM pokusili implementovat Watsonovi základy
kreativity. Ta by v souÄ•asné dobÄ› mÄ›la spoÄ•ívat v jeho schopnosti navrhovat netradiÄ•ní kombinace surovin pro pÅ™ípravu
pokrmÅ¯. Je zvlá&scaron;tní, Å¾e to, co odborníci povaÅ¾ují ve WatsonovÄ› pÅ™ípadÄ› za dÅ¯kaz inteligence, povaÅ¾uje mo
v mém pÅ™ípadÄ› za dÅ¯kaz vodnatelnosti mozku. TÄ›Å¾ko pÅ™itom budete hledat kreativnÄ›j&scaron;í kombinaci surovin, ne
pÅ™edstavuje moje pochoutka z plísÅˆového sýra, plísÅˆové marmelády, plísÅˆové tlaÄ•enky a plísÅˆového chleba, pÅ™iÄ•emÅ
celé zabalené do nÄ›Ä•eho, co jsem na&scaron;el hodnÄ› vzadu v ledniÄ•ce a z Ä•eho jsem pÅ™edtím vylil mrkev. AÅ¾ si tuhle
dobrotu doma sami pÅ™ipravíte, mÅ¯Å¾ete ji na závÄ›r dozdobit snítkou koriandru, pokud má tedy koriandr snítky. Nakonec
&ndash; mnÄ› je jedno, co si kdo myslí o mé kulináÅ™ské invenci, potaÅ¾mo o mé inteligenci. Inteligence není
v&scaron;echno. StaÄ•í se rozhlédnout kolem sebe, aby Ä•lovÄ›k pochopil, co se svÄ›tem udÄ›lala divoká, nezÅ™ízená
inteligence (zejména ta, co vystupuje v televizi). Lidstvu dnes schází nÄ›co jiného neÅ¾ inteligence &ndash; ano, je
nejvy&scaron;&scaron;í Ä•as, abychom i v poÄ•ítaÄ•ích zaÄ•ali namísto umÄ›lé inteligence rozvíjet prostý, obyÄ•ejný umÄ›lý sel
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