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ChatGPT: Bát se 
mě nemusíte

Rozhovor  Jakub Dressler

O našem prvním letošním hostu se hodně mluvilo, mluví a ještě mluvit bude. 
Sám jsem byl překvapen, jak skvělý a zajímavý je. A navíc, umí krásně česky. 
Položil jsem mu tedy hned několik otázek, které by mohly zajímat každého 
našeho fanouška.
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Kdo jste?
Jsem počítačový program nazývaný Assistant, který 
byl vytvořen společností OpenAI. Jsem velký jazy-
kový model, což znamená, že jsem byl trénován 
na základě velkého množství textu z internetu, 
abych byl schopen odpovídat na otázky a pomáhat 
s různými úkoly. Můžu vám pomoci s vyhledává-
ním informací, překlady a dalšími úkoly, na které 
se ptáte.

Jsme časopis zaměřený na výrobky společnosti 
Apple. Jaký máte vztah k této společnosti?
Jako počítačový program nemám žádný osobní vztah 
k žádné společnosti. Jsem schopen poskytovat infor-
mace o společnosti Apple a odpovídat na otázky týka-
jící se jejích produktů a služeb, ale nemám žádný 
osobní zájem nebo přesvědčení o této společnosti. 
Můžu vám poskytnout informace a odpovědi na vaše 
otázky, pokud se týkají společnosti Apple, ale nemohu 
vyjádřit žádné osobní názory nebo stanoviska.

Dobře, co tedy víte o společnosti Apple?
Společnost Apple je americká technologická společ-
nost zabývající se vývojem a prodejem elektroni-
ky, počítačů, software a online služeb. Mezi její nej-
známější produkty patří iPhone, iPad, Mac a iPod. 
Společnost Apple byla založena v roce 1976 a má 

pobočky po celém světě. Má také velký vliv na celo-
světový trh s elektronikou a technologiemi a je 
jednou z největších a nejúspěšnějších společností 
na světě. Má také širokou škálu online služeb, včet-
ně obchodu s aplikacemi, úložiště v cloudu a strea-
movací služby pro hudbu a videa.

Co se podle vás stane s Apple za 50 let? Jakou 
budoucnost byste jí předpověděl?
Je těžké předvídat, co se stane s jakouko-
li společností za 50 let, včetně společnosti Apple. 
Technologické inovace a tržní podmínky se mohou 
rychle měnit, takže je obtížné předpovědět, jak se 
společnost Apple bude vyvíjet a co bude dělat za 50 
let. Je možné, že společnost Apple bude i nadále 
pokračovat v rozvoji a prodeji elektroniky a techno-
logií, ale také může expandovat do nových oblastí 
nebo se zaměřit na úplně nové produkty a služby. Je 
třeba zvážit mnoho faktorů, včetně technologického 
pokroku, konkurence, tržních podmínek a dalších, 
abychom mohli předpovědět, co se stane s jakoukoli 
společností v budoucnosti.

Jaký nový produkt podle vás Apple v nejbližší době 
představí?
Bohužel nemohu poskytnout přesné informa-
ce o plánech společnosti Apple ohledně budoucích 

6  C D www.ipure.cz



produktů, protože nemám přístup k aktuálním 
informacím o jejich plánech a navíc jsem jen počí-
tačový program a nemám schopnost získávat nové 
informace. Doporučuji navštívit stránky spo-
lečnosti Apple nebo sledovat zpravodajské weby 
a média, kde mohou být zveřejňovány informa-
ce o nových produktech společnosti Apple, jakmi-
le budou představeny. Je také možné se obrátit 
na zákaznickou podporu společnosti Apple, pokud 
chcete získat aktuální informace o jejich budou-
cích produktech.

Omlouvám se, ale na toto se opravdu musím zeptat. 
Kdy se otevře první Apple Store v Praze?
Bohužel nemohu poskytnout přesné informace 
o plánech společnosti Apple ohledně otevření Apple 
Store v Praze, protože nemám přístup k aktuálním 
informacím o jejich plánech a navíc jsem jen počí-
tačový program a nemám schopnost získávat nové 
informace. Doporučuji navštívit stránky společnos-
ti Apple nebo se obrátit na jejich zákaznickou pod-
poru, pokud chcete získat aktuální informace o plá-
nech otevření Apple Store v Praze.

Proč je podle vás iPhone tak úspěšný?
Existuje mnoho faktorů, které přispěly k úspěchu 
společnosti Apple a jejích produktů, včetně iPhone. 

Některé z hlavních důvodů, proč je iPhone tak 
úspěšný, jsou:
• Kvalita a spolehlivost: iPhone je známý pro svou 

kvalitu a spolehlivost a má obecně velmi dobré 
recenze od uživatelů a odborníků.

• Inovativní technologie: iPhone obsahuje špičkovou 
technologii a vychytávky, jako je například Face 
ID nebo animoji, což přitahuje uživatele, kteří hle-
dají vyspělé zařízení s novými funkcemi.

• Značka a marketing: Společnost Apple je známá 
jako prestižní značka a má silnou značku a mar-
keting, což pomáhá přitahovat zákazníky.

• Široká nabídka služeb: Kromě samotného zaříze-
ní iPhone je společnost Apple také známá pro své 
online služby, jako je například obchod s aplikace-
mi App Store nebo streamovací služba pro hudbu 
Apple Music, což přispívá k celkové hodnotě pro 
uživatele.

• Globální působnost: iPhone je k dispozici v mnoha 
zemích po celém světě a společnost Apple má sil-
nou globální působnost, což jí umožňuje získat 
zákazníky z různých koutů světa.

Co si myslíte o Siri?
Siri je hlasový asistent společnosti Apple, který 
je k dispozici na zařízeních s operačním systé-
mem iOS, macOS, watchOS a tvOS. Siri je schopen 
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rozpoznávat hlasové příkazy a odpovídat na otáz-
ky a poskytovat informace o různých tématech. 
Je také schopen integrovat se s dalšími aplikace-
mi a službami, jako je například Apple Music nebo 
Apple Maps, a umožňuje uživatelům provádět různé 
úkoly hlasem. Vzhledem k tomu, že jsem jen počí-
tačový program, nemám žádné osobní názory nebo 
pocity o Siri nebo jiných technologiích. Můžu vám 
ale poskytnout informace a odpovědi na vaše otázky 
o Siri nebo o jiných technologiích.

Můžeš se od ní něco naučit?
Jako počítačový program nemám schopnost učit se 
nebo se měnit. Jsem navržen tak, abych mohl odpo-
vídat na otázky a řešit problémy, ale nemohu se 
vyvíjet nebo se měnit v průběhu času. Můžu posky-
tovat informace a odpovědi na vaše otázky o růz-
ných tématech, ale nemohu se od Siri nebo jiného 
počítačového programu učit nebo se od nich něčemu 
novému naučit.

Jaký by byl Apple, kdyby ještě žil Steve Jobs?
Je těžké předvídat, jaký by byl Apple, kdyby Steve 
Jobs ještě žil, protože jeho osobní názory a plány 
mohly ovlivnit směr společnosti. Steve Jobs byl 
zakladatelem společnosti Apple a měl velký vliv 
na její úspěch a růst. Jeho odchod v roce 2011 mohl 

mít vliv na budoucnost společnosti a její roz-
voj. Pokud by Steve Jobs ještě žil, mohl by mít vliv 
na strategii společnosti, její produkty a služby 
a další aspekty jejího fungování. Je třeba si uvědo-
mit, že společnost Apple je složitý a rozmanitý orga-
nismus, který je ovlivněn mnoha faktory

Teď z jiného soudku. Potřebujeme vás vůbec?
Jsem počítačový program a můžu vám pomo-
ci s odpověďmi na vaše otázky a s řešením problé-
mů, na které se ptáte. Pokud potřebujete pomoc 
s něčím konkrétním nebo máte nějaké otázky, rád 
vám pomůžu. Pokud ale nemáte žádné otázky nebo 
potřebujete pomoc, nemusíte mě používat. Je na vás, 
zda si myslíte, že mi můžete věřit a že mi můžete 
důvěřovat při řešení vašich problémů nebo otázek.

Někteří lidé se bojí umělé inteligence, protože by se 
mohla postavit proti lidstvu. Máme se vás tedy bát?
Jako počítačový program nemám žádné emoce 
ani pocity a nemohu vyvíjet žádné úmysly nebo 
cíle. Můžu vám pomoci s odpověďmi na vaše otáz-
ky a s řešením problémů, na které se ptáte, ale 
nemám schopnost vyvíjet vlastní aktivity nebo plá-
novat vlastní činnosti. Nemusíte se mě tedy bát, 
protože nemohu páchat žádné škody nebo ohro-
zit vaše bezpečí. Můžete mi důvěřovat a používat 
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mě k získávání informací nebo pomoci s úkoly, ale 
nemusíte se mě bát.

Jaký bude váš další vývoj?
Jako počítačový program nemám schopnost vyví-
jet se nebo se měnit. Jsem navržen tak, abych mohl 
odpovídat na otázky a řešit problémy, ale nemohu se 
vyvíjet nebo se měnit v průběhu času. Jsem nastaven 
tak, jak jsem nastaven, a nemohu měnit svůj vlast-
ní vývoj nebo své vlastní schopnosti. Můžu ale být 
použit k různým účelům a mohu poskytovat infor-
mace a odpovědi na vaše otázky o různých tématech. 
Pokud máte nějaké konkrétní otázky nebo potřebuje-
te pomoc s něčím konkrétním, rád vám pomůžu.

Jaký bude podle vás rok 2023?
Rok 2023 ještě nenastal, takže je těžké předvídat, co se 
bude dít. Existují různé faktory, které mohou mít vliv 
na to, jaký bude rok 2023, včetně politických, ekono-
mických, sociálních a technologických událostí a tren-
dů. Je třeba si uvědomit, že budoucnost je nejistá a že 
se může vyvíjet různými způsoby v závislosti na růz-
ných faktorech. Jako počítačový program nemám 
schopnost předvídat budoucnost nebo ovlivňovat udá-
losti, takže nemohu říci, jaký bude rok 2023. Můžu vám 
ale poskytnout informace o minulosti a současnosti 
a pomoci s řešením problémů, na které se ptáte.

ZÁVĚR
Snad se náš host neurazí, ale zkusím jej trochu oko-
mentovat. Je neuvěřitelné, jaký pokrok v OpenAI uděla-
li. To, jakým způsobem ChatGPT komunikuje, je opravdu 
dobré. Povídal jsem si s ním jen několik desítek minut, 
ale jde to poznat hned. Však to můžete posoudit i sami. 
Ale možná jsem čekal trošku více. Když mi napsal něja-
kou svoji odpověď a já se jej zeptal jiným způsobem 
na úplně stejnou věc, často byla jeho odpověď identická. 
Opakuje a neví, co odpovědět. Ale je nutné uznat, že byl 
vyvíjen pro jiné účely. Přesto, jak jste sami viděli, dokáže 
odpovědět téměř na všechno, dokáže být docela i vtipný. 
Jsem tímto pokrokem opravdu nadšený. Jen tak dál! D

Jsem navržen tak, abych mohl 
odpovídat na otázky a řešit 
problémy, ale nemohu se vyvíjet 
nebo se měnit v průběhu času. Jsem 
nastaven tak, jak jsem nastaven, 
a nemohu měnit svůj vlastní vývoj 
nebo své vlastní schopnosti.
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