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termíny se zatím neplánují.  
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ROZHOVOR  

CHTĚLA BYCH SE JEDNOU PROJET 
PO SAFARI A VIDĚT VŠECHNA TA 

KRÁSNÁ DIVOKÁ ZVÍŘATA 
(Rozhovor s Terezou Ztratilovou) 

Dnes si představíme kolegyni z karlovarského týmu. Pracuje zde od září 2020 na 
pozici case managera. Zabývá se velmi zajímavým oborem a stejně tak 

zajímavými životními koníčky.  
A to doslova  

Začneme klasickou otázkou, jaké byly Vaše 
předchozí pracovní zkušenosti? 
Pouze brigády, nastoupila jsem ihned po dokončení 
vysoké školy. 

O jakou školu se jednalo? 
Česká zemědělská univerzita, bakalářský obor „Zoo 
rehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty.“ V tuto 
chvíli pokračuji v tomto zaměření v magisterském 
kombinovaném studiu s názvem „Chov hospodářských 
zvířat“. 

To zní zajímavě, o čem tento obor je? 
Tento obor propojuje zvířata s lidmi na zdravotní a 
sociální úrovni. Dochází k terapii lidí za pomocí 
kontaktu se zvířetem. Ke kontaktu může docházet 
tělesným kontaktem nebo pouze přítomností zvířete.  

O jaká zvířata se nejčastěji jedná? 
Nejčastěji se jedná o psy (canisterapie) a koně (hipoterapie). Mezi další zvířata 
se dají zařadit kočky (felinoterapie), delfíni (delfinoterapie), lamy (lamoterapie) 
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a další zvířata, např. morčata, králík nebo třeba i had či pavouk. Člověk se 
zkrátka musí jen cítit dobře v přítomnosti daného tvora.  

Jak jste se k tomuto oboru dostala?  
Několik let jsem jezdila na koni a obecně mám ráda zvířata a přírodu. Tento 
obor mě zaujal právě tím, že se zaměřuje jak na člověka, tak i na zvíře. 

Jak taková hipoterapie v praxi vypadá?  
Pro hipoterapii dostane klient doporučení většinou od 
lékaře, ale není to nutné, protože služba není hrazena 
zdravotní pojišťovnou. Většinou je terapie hrazena 
samotným klientem. Někdy na služby přispívají i sponzoři 
či jsou terapie hrazeny z grantů. Celou tuto činnost 
zastřešuje Česká jezdecká federace. 

To bychom měli doporučení a hrazení služby, ale co 
přímý kontakt zvířete s člověkem?  
Ten, kdo hipoterapii vede, musí znát zdravotní stav klienta 
a dle toho zvolí nejvhodnější polohu, do které umístí 
člověka na koňském hřbetu. Polohy se mohou 
samozřejmě měnit. Nejzákladnějšími a nejsnazšími 
polohami pro klienta je například ta, kdy klient leží na 
břiše, proti směru jízdy koně a končetiny jsou svěšené 
podél dolů a hlavu má uvolněnou, či podepřenou rukou. Cílem je naprosté 
uvolnění fyzické i psychické. Když klient zvládne lehčí pozice, stupňujeme 
náročnost a zapojíme klienta do fyzicky těžších pozic.  

Proč se tomuto oboru v současnosti nevěnujete? 
Hipoterapie a canisterapie není v současné době v České republice uznávána 
jako plnohodnotná léčebná metoda. S čímž se pojí problém s financováním 
služby, platů, nákladů atd. Tato práce se dá vykonávat tedy spíše jako 
přivýdělek. Postupně již ale vznikají pozice terapeutů, které jsou lépe placeny. 

Máte sama nějaké zvíře? Jaké?  
Ano, sama mám doma křížence miniaturního bulteriéra, který je celkem divoký, 
a tak vyžaduje moji neustálou pozornost.  
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Máte nějaké další zájmy, knihy, filmy či hudbu? Plus nějaké konkrétní názvy 
a nejoblíbenější díla?  
Ráda čtu knihy s neveselou tématikou holokaustu, jako jsou knihy Mengeleho 
děvče, Osvětimská ukolébavka nebo Mengeleho dvojče. Měla jsem ale ráda i 
knihy z povinné školní četby, jako jsou Zločin a trest či Sophiinu volbu. Pak mám 

ráda samozřejmě seriály jako je Teorie velkého třesku nebo 
Jak jsem poznal vaši matku, to jsou seriály, které mohu 
shlédnout několikrát a vždy se zasměju.  
Mezi mé další zájmy patří různé sporty jako je 
snowboarding, in-line brusle či tenis. Všemu se věnuji ale 
pouze rekreačně. Čemu se ale věnuji trochu víc, je tanec. 
Tancuji a stepuji od svých tří let v tanečním centru 
Harmonie. Se skupinou vystupujeme na různých 
slavnostech, firemních večírcích či oslavách.  

Kam ráda cestujete? 
Osobně mám velmi ráda Itálii, kde jsem byla hned několikrát. Mám ráda italské 
jídlo, hudbu, typické italské uličky a velmi mě baví, jak jsou Italové 
temperamentní, jak nic neřeší, nikam nepospíchají a užívají si dobré jídlo a pití.  
Vždy jsem cestovala spíše jen po Evropě, nejdále jsem byla v Tunisku. Ráda 
bych se ale jednou podívala do Keni. Chtěla bych se jednou projet po safari a 
vidět všechna ta krásná divoká zvířata. 

 

Kdyby bylo možné cestovat kamkoliv, kam by to ve Vašem případě bylo? 
Právě do té Keni, kterou zmiňuji výše. Ráda bych ale navštívila i země, jako je 
Indie, Vietnam či Nepál a určitě bych ráda navštívila nějaké místo blízko pólu a 
viděla polární záři! 
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Kde jste byla naposledy?  
Naposledy jsme s přítelem projeli Čechy, Moravu a kousek západního 
Slovenska. Naše příroda je taky úžasná a je tu pořád spousta míst, kde jsem 
v životě nebyla. I v okolí mého bydliště. Každé léto na motorce narazíme na 
nějaké krásné zákoutí, zříceninu či rozhlednu. A neustále mě překvapuje, jak 
svůj rodný kraj vlastně vůbec neznám. 

 

A na závěr, jak se Vám líbí ve Fokusu? 
Ve Fokusu se mi nejvíc líbí kolektiv složený z vstřícných a laskavých lidiček. 
Každý z nich svou práci miluje a každý do týmu přispívá trochu jinými 
vědomostmi a zkušenostmi.  

Děkuji za rozhovor. 

Petr Kohuš 
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STD KARLOVY VARY 
 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 V STD 
Velkou radost nám na počátku roku udělalo zprovoznění keramické dílny. 
Od února jsme vyráběli truhlíky, andílky, kočky, ptáčky, tácky, talíře a 
ozdobné kachle. 

Ve volnočasovém programu jsme také zavedli novinky. Čtvrteční dopoledne 
jsme pravidelně chodili poznávat přírodu lázeňských lesů. Objevovali jsme 
nové výhledy na údolí Karlových Varů, byli 
jsme na čerstvém vzduchu a sbírali jsme 
počty ušlapaných kroků do našich 
krokoměrů. Jezdili jsme také na Farmu 
Kozodoj pomáhat s péčí o prostředí, ve 
kterém žijí tamní zvířata. Při poslední 
návštěvě jsme si s pravidelnými návštěvníky 
Kozodoje opekli buřtíky za vykonanou práci. 

V polovině března jsme byli nuceni 
z důvodu pandemie zavřít dílny pro klienty. 
Dva a půl měsíce v STD bez klientů jsme 
trávily my terapeutky mimo jiné také šitím roušek. Po otevření STD 
v květnu se přidali zruční klienti k nám a společnými silami jsme vyrobili 
více než 2000 kusů roušek.  

V letních měsících se náš terapeutický tým rozrostl o dvě pozitivně 
naladěné duše. Do dílen nastoupila pracovní terapeutka Jana a v dalším 
měsíci nová vedoucí Lucie, jejímž úkolem je zastoupit naší těhotnou 
Karolínku. Vedoucí Lucie obohatila naši výrobu na keramické dílně a 
naučila nás vyrábět keramické šperky.  

S příchodem vánočního času jsme se orientovali na práci na dílnách. Na 
výrobky šicí i keramické dílny byla čím dál větší poptávka. Zakázky se 
hromadily a my nestačili vyrábět. Zájem byl znát i na vánočních trzích 
v Chebu, odkud jsme si odvezli rekordní tržbu z prodeje.  
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Za celé STD chci poděkovat všem klientům využívajících našich služeb, že 
tři čtvrtě roku zodpovědně nosí roušky a ruce si myjí desinfekcí – jen tak 
můžeme být pro vás nadále otevření.  

Co nás čeká v roce 2021 

S příchodem nového roku bychom rádi obohatili 
naší programovou i výrobní nabídku.  

Na dílnách budou vznikat nové výrobky s novými 
vzory. 

V kreativních činnostech mám v plánu seznámit 
klienty s výrobou „Putovních kamínků“. Je to můj 
nový koníček. Pomalujeme si kamínky, označíme 
si je, umístíme v přírodě pro potěšení dalších a 
budeme na internetu sledovat jejich putování. Nálezce si může kamínek 
nechat pro radost, nebo přemístit.  

Pokud se podaří překonat koronavirus a svět bude opět fungovat tak jako 
dříve, rádi bychom začali s plaváním v bazénu.  

Uspořádáme odkládanou Burzu oblečení. 

Vrátíme se za zvířaty na Farmu Kozodoj, což byl příjemně a užitečně 
strávený čas.  

Osobně se nejvíc těším na program vaření, při kterém se pak všichni 
společně sejdeme u jednoho stolu a pochutnáme si na připraveném 
obědě. 

Zuzana Kötelešová 
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KVÍZ 
 

ZNÁTE AUTORY VÝZNAMNÝCH 
KNIH? 

1. Agenta Jamese Bonda zná každý, ale jeho stvořitel bývá často 
opomíjen. Byl jím britský spisovatel: 

a) Ian Fleming 

b) Walter Scott  

c) David Crystal 

 

2. Autorem knihy Klapzubova jedenáctka 
je: 

a) Karel Poláček 

b) Eduard Bass 

c) Bohumil Hrabal 

 

3. Autorem románového Tarzana je: 

a) Erich Kastner 

b) Gregory Bateson 

c) Edgar Rice Burroughs 
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4. Autorem knihy Smrt krásných srnců je: 

a) Ota Pavel 

b) Karel Čapek 

c) K. V. Rais 

 

5. Příběh Jekylla a Hydea vyšel z pera spisovatele jménem: 

a) R. L. Stevenson 

b) David Herbert Lawrence 

c) Kingsley Amis 

 

6. Autorem knihy Saturnin je: 

a) Jiří Orten 

b) Zdeněk Jirotka 

c) František Kožík 

 

7. Film Přelet nad kukaččím hnízdem měl knižní předlohu s názvem 
Vyhoďme ho z kola ven, jejímž autorem je: 

a) Stephen King 

b) John Updike 

c) Ken Kesey 

 

 

Řešení: 

1A, 2B, 3C, 4A, 5A, 6B, 7C  
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TVORBA KLIENTŮ 

 
MATĚJOVA TVORBA 

Mám nápad napsat básně o prvních čtyřiceti letech života, každá báseň 
obsahuje zjednodušeně jeden rok. Kdo chcete, zkuste to napsat se mnou a 
jinak. Toto je čtvrté pokračování. 

8. rok 
Druhá třída nám rychle klepe na dveře, 
jestlipak se ti chce být členem týmu. 
Ať hopsat budeš na zemi či na střeše, 
můžeš si opakovat spoustu rýmů. 
 
Už je počítání složitější, čeština se v klikyhák splétá. 
Může ti z toho jíti hlava kolem. 
Sejdeme se u babičky zase na konci hravého léta. 
Naučí tě jíst hezky nad stolem. 
 
Pořád máte prodloužené dětství. 
Počítání je na okraji vašeho zorného pole. 
I čeština si hájí v klidu své ratolesti. 
Dostaneš čas jezdit na svém horském kole. 

9. rok 
První tři trojky věku by značit mohly, 
že tři přání od rybičky si můžeš přát. 
Že nervy čtení, psaní a počty by snesly, 
a že zase rychle k nám přijde čas si hrát. 
 
Už byly přislíbeny hodiny plavání ve škole cizí, 
že půjdeš jak Titanik ke dnu jsi prostě netušil. 
Až koště na pomoc zachraňuje tvé srdce ryzí. 
po té příhodě si vlasy pečlivě ručníkem osušil. 
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Pokud ti ve škole chutnalo, pořád to trvá, 
holky se ti líbí jak se ladně a hezky nosí. 
Přece jedna naděje se moc pravá nezdá, 
a v mžiku ti za horami a řekami zmizí. 

10. rok 
Proč bychom dlouho zůstávali ve staré škole, 
k novinkám možná přičichnout můžeš chtít. 
Jen co se naučíš běhat přes kukuřičné pole, 
ve chvílích volna si zkus v knihovně číst. 
 
Nová parta tu stojí k radosti tvojí, 
připíjí ti na členství v jejím týmu. 
Buď učenlivý, rány mysli se zhojí, 
taky se naučíš zahánět z nosu rýmu. 
 
Zdálo se to snadné, jako ve snu, 
malí počet spolužáku klidní atmosféru. 
Jen si dej bacha na noční můru, 
ať zase nelítáš v trní plném maléru. 

11. rok 
Už umí běhat a taky si mýt krk, 
možná mu to zůstane jako dobrý zvyk. 
Že jako dospělí radši zvolí husí brk, 
Než by chtěl košile límeček vážně vyčistit. 
 
Až jej roj hormonů bodat začne, 
Až ze všeho bude růst jako raketa. 
Bude pozdě se učit řeči vtipně jasné, 
a prázdná se bude zdát moudrá paleta. 
 
Ještě boty jsou od čerstvého rybničního bláta, 
když maminka má vyzkoušet z výslovnosti. 
Ač někdy tatínek jej otlouká, je jak skála, 
andělské vytrvalosti dosáhl v bleskorychlosti.  
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Chytrý ztrácí se, 

v zapomnění. 

Hloupý věkem získává, 

ale v jednoduchosti 

je život krásný. 

Ve složitosti bolí, 

protože málo, kdy 

je pochopen! 

 

Vlasta G. 
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CENTER 5 – ZAČÁTKY 1. ČÁST 
(MOMENTY PŘED BOUŘÍ) 

 
MIKY REDEIGHT 

Je letní večer, světla svítí, vánek vaje a celé město spí, tedy skoro celé město, 
dvě spřízněné duše stále pracují na svém technickém projektu uvnitř 
technického giganta Prehl a P. 

A kdo jiný by v tak pozdní čas pracoval na svém projektu automatických 
ortéz pro postižené, než sám John Prehl, zakladatel společnosti a technický 
génius. Pracuje zde se svou manželkou Jeannette, rudovlasou, úsměvnou s 
brýlemi, která se k černovlasému štíhlému Johnovi dokonale hodí. 

 

„Jeannette, myslím, že náš exoskeleton pro náhradu mrtvé nervové činnosti 
dělá ve světě divy, nikdo by tohle nedokázal dát dohromady líp než my, ale 
stále si myslím, že umělá tkáň na náhradu tělesně důležitých orgánů je ad 
naše síly, nervy jsou jedna věc, ale celý orgán? To je futuristická vize, která 
se může nepěkně vymstít,“ řekne John zamyšleně, koukaje na plány jejich 
nového projektu nazvaným Dweller, čili někdo, v tomto případě něco, co 
přežívá uvnitř měst, či jeskyň, v tomto případě lidského těla. 

„Ale Johne, nemáš se zač obávat, už jsme toho dokázali spoustu, a tvůj přítel 
Spirit tě podporuje, věří ti, já ti věřím, v NÁS věřím,“ řekne ustaraným 
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hlasem Johnova polovička, aby jeho utrápené myšlenky uklidnila. Ale 
Johnovi tato slova moc nepomáhají: 

„Věří mi, věří…“ to je přesně jeho problém, on nikdy neřekne nic 
negativního, i kdybych stavěl ničivého robota, který by ovládl zemi, tak by 
mi pořád říkal, jak dobrou práci jsem odvedl, i kdyby měl jít proti vlastním 
ambicím, i kdyby měl jít proti svému otci, tak by to řekl, to je problém lidí 
jeako je on,“ vynaříká polorozhněvaný John. 

„Problém? To přátelé dělají, Johne, stojí při sobě, od toho jsou manželé, aby 
stáli při sobě a podporovali se, copak ty nechceš udělat svět lepším, Johne?“ 
optá se až skoro překvapená Jeannette. 

„Chci, to víš že chci, ale nemůžeš všechno vidět černobíle, my si tady 
hrajeme na bohy a víš co Spirit říkává, Bohové se stávají dokonalejší a 
dokonalejší, až se začnou nudit a moc v jejich rukou začne lidem ubližovat 
až se nakonec obrátí proti nim, to já nechci riskovat,“ prohlásí ustaraný 
John, který poté odvrátí zrak k podlaze, poněvadž se topí v myšlenkách. 

Pár hodin už uběhlo, v technické laboratoři je klid, jsou slyšet pouze tikající 
hodiny. Pesimistický tok myšlenek by mohlo přerušit pouze něco 
naléhavého, a taky se tak stane, celá budova se otřese a elektrický proud 
vypadne. Je tma, ve vzduchu jde cítit spálenina kovů a elektrických kabelů: 

„Skladiště!“ vykřikne John se strachem vyvalenýma očima, obléká si kabát a 
povídá: 

„Jdu tam, ty zůstaň tady.“ 

„Tak to v žádném případě, řekli jsme si, že ti budu nablízku, ať se děje 
cokoliv,“ prohlásí Jeannette, následující Johna na chodbu, ven z budovy 
směrem ke skladišti. 

Jen co se přiblíží, černotu noci obarvuje velký zuřivý plamen, který šlehá 
z díry, která se neznámo jak objevila na straně skladiště. 

„Už to začíná, o tomhle jsem mluvil,“ prohlásí John. 

Oba se vydávají dovnitř skladiště, děkujme osudu, plameny, jak se zdá, 
poškodily nejvíce pouze okrajovou část skladiště. John a Jeannette se 
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rozhlíží, zatímco popadají hasící přístroje, aby oheň, lokalizovaný převážně 
na úplném konci haly, mohli uhasit. 

„Hmmm, to je divný, nevypadá to, že by tu bylo cokoli, co by ten oheň mohlo 
způsobit.“ 

Po pár minutách hledání se John rozhodne, že už je toho dost a že by to 
mohli už přenechat autoritám, ať si s tím poradí. 

John se otočí, aby mohl Jeannette říct, že už by toho měli nechat, začne volat 
její jméno, ale nic se neozývá, něco je špatně, vzduchem se vane takový ten 
pocit napětí, to ticho před bouří, a když John přejde většinu skladiště, začne 
cítit divný pocit, jeho vlasy i chlupy se začínají elektrizovat, celou budovu 
zahalí růžové světlo a pach spálených kabelů, mnohem silnější, než ten, co 
byl cítit doposud. 

John leží na zemi a točí se mu hlava, tělo skoro necítí a sotva popadá dech, 
jediné, co si teď vybavuje, je růžový elektrický výboj, který ho před pár 
okamžiky z ničeho nic uhodil. 

„Panebože Johne!“ vykřikne Jeannette, která teď konečně Johna našla. 

Snaží se na něj mluvit, dostat nějakou odezvu… nic. Předtím než může začít 
s první pomocí, nebo zavolat pomoc, zachytí její pohled něco zcela 
nevídaného, postavu, nebo spíš monstrum víc než čtyři metry vysoké, celé 
purpurové, obalené v oslepujícím světle, elektřina z něj šlehá na všechny 
strany. Jeannette nejdřív napadne, že to může být nějaký fenomén světla a 
stínu, či halucinace, kdepak, je to více než pravda. 

Ono monstrum si jich nevšímá, jde směrem k nejnovější a nejdražší 
technice, která se ve skladišti nachází. 

„Naše nejtvrdší práce, nemohu dopustit, aby jí to monstrum zničilo, ať už je 
cokoliv zač.“ 

Jeannette se vrhne k endoskeletonům, které se blyštivé a nové skladují v 
ocelových bednách ve speciální místnosti. 

Sama netuší, co jí to popadlo, vrhnout se proti něčemu co nezná, myslí si, že 
něčemu pomůže… 
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Bohužel, zatímco John na pár okamžiku nabere vědomí, jen aby viděl, jak 
Jeannette padá k zemi, obklopená podobnou zářící hmotou, která tvoří i ono 
zodpovědné monstrum, tohle jsou poslední momenty, které vidí, než znovu 
upadá do bezvědomí. 

Nemocniční lůžka jsou v tuto chvíli plná útoků, který poslal Johna do 
kritického stavu, bylo několik, on ale nic netuší, leží, nehýbe se, sotva dýchá 
a doktoři dělají co mohou, aby ho udrželi při životě. Najednou, zčistajasna 
se jeho zdravotní stav zlepší, nebo spíše, je stabilizovaný, přesně v tu dobu, 
kdy u něj stojí neznámá postava s dlouhými, černými a kudrnatými vlasy, s 
dlouhou bílou róbou. Po pár minutách za ním přijde doktor a dává mu jasně 
najevo, že John už možná nebude nikdy chodit či hýbat rukou, onen 
záhadný incident to nechal částečně paralyzovaného, tajemná postava se na 
doktora otočí a s klidně vyrovnaným hlasem odpovídá: „Vím, jak mu 
můžeme pomoct.“ 

PŘÍŠTĚ: ACH TA IRONIE 
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Respekt, září 2019 

POČÍTAČ V ROLI PERSONALISTY 
Michal Černý 

 

Jsme svědky na první pohled nezávazného rozhovoru. Počítač 
specializovaný na rozbor hlasu od společnosti Precire z německých Cách 
zpovídá žadatele o práci sedícího před ním v experimentální místnosti. 
Systém pokládá otázky typu „Jak jste strávil vaší poslední dovolenou?“, 
nebo „Jak u vás probíhá typický víkend?“. Potřebuje totiž 15 minut 
hlasového materiálu, aby zjistil, jaký je dotyčný charakterový typ. Je spíše 
tvrdohlavý, nebo přístupný změnám? Snese kritiku? Je týmový hráč, nebo 
individualista? Klasický přijímací pohovor je příliš krátký a povrchní, a 
často se zvrhává v pouhou exhibici uchazeče, z níž jeho potenciální budoucí 
šéfové vyčtou jen málo. 

Precire se chce podívat hlouběji pod povrch a odhalit lidské vlastnosti 
přímo na základě analýzy hlasu. Poté, co pomocí strojového učení srovná 
data se záznamy od pěti tisíc pokusných osob, vyplivne závěr: dotyčný má 
vysokou potřebu samostatnosti, je extrémně zvědavý, klade méně důrazu 
na status a dominanci, a rád vyhledává riziko. 
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Blíží se tedy doba, kdy personalistu při přijímacím pohovoru nahradí 
počítač? A k čemu ještě lze strojovou analýzu hlasu využít? 

Ženy lžou jinak než muži 

Základem technologie, kterou Precire využívá, je databáze 5 500 osob a 
jejich povahových vlastností. U každého dokládá celkem 43 
psychologických znaků. Zároveň její autoři pořídili 15minutový vzorek 
hlasu daného člověka, v němž analyzovali například „výplňová“ slova, 
hlasitost či melodii řeči. Na těchto vzorcích se pak umělá inteligence učí 
souvislostem mezi vlastnostmi člověka a jeho mluveným projevem. 

 

Systém tak dokáže zjistit, jestli je dotyčný zvědavý a otevřený změnám, 
anebo spíš konzervativní a opatrný, zda je extrovertní či introvertní, 
přátelský či soupeřivý. Dá se odvodit, jestli pracuje efektivně a má „tah na 
bránu“, anebo jestli ho lze považovat spíš za typ „mouchy snězte si mě“. 
Precire dnes využívá v Německu více než 100 společností – mezi jinými 
náborová agentura Randstad, pojišťovací společnost Talanx, dopravní 
gigant Fraport, periodikum Handelsblatt nebo dodavatel energie RWE.  

Počítač v roli personalisty, byť zatím jen pomocného, ale vyvolává kritiku – 
Preciresi například letos vysloužil anticenu Big Brother. Podle těch, kteří ji 
udělují, mají podobné systémy sklon k předsudkům, protože byly 
programovány lidmi. A neexistují důkazy, že parametry řeči souvisejí s 
výkonem v práci. Jazykový rozbor od Precire tak podle webu Big Brother 
nenachází přímou kauzalitu, ale jenom korelaci, která může být náhodná. 
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Systém je černou skříňkou, do které nevidíme, a nerozumíme tomu, jak se 
rozhoduje. 

Podíváme-li se hlouběji do historie, počátky pokusů o rozpoznání emocí 
z řeči sahají do doby před téměř dvaceti lety. Po útoku na Světové obchodní 
centrum 11. září 2001 se americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost 
obrátilo na informatičku Julii Hirschberg, která se zabývala analýzou hlasu 
již od roku 1985. Pracovníci ministerstva po ní chtěli systém, který by z řeči 
rozpoznal, kdy dotyčný lže a kdy mluví pravdu. 

Není to snadný úkol, protože lhaní neprozrazují žádné jednoznačné znaky. 
Někteří lháři hlas zvyšují, jiní v tónu klesají. Pokud lžou muži, častěji mluví 
hlasitěji, zatímco u hlas žen při lhaní méně kolísá. A právě umělá inteligence 
dokáže v obrovském množství kombinací najít vzorec. Výzkum pod 
vedením zmíněné vědkyně tak přinesl částečný úspěch a systém se teď 
používá se i v policejní práci – dokáže prý lháře odhalit v 72 procentech 
případů, zatímco lidé jsou úspěšní jenom 46 procent. 

Ještě před Julií Hirschberg zaujal „hlasový detektor lži“ izraelského studenta 
Amira Libermana. Koncem 90. let se stal svědkem sebevražedného atentátu, 
při němž zemřely tři mladé matky s malými dětmi. Začal proto přemýšlet, 
čím by on sám mohl pomoci, aby se 
podobným tragédiím dalo zabránit. 
Vytvořil nástroj pro tzv. vrstevnou 
hlasovou analýzu (LVA, Layered Voice 
Analysis). Na základě matematického 
modelu dokáže systém rozpoznat 
několik desítek veličin ukazujících na 
pocity a duševní stavy – emoce jako 
nadšení, nezájem, nebo lze z analýzy 
získat indicie, že dotyčný něco tají. 
V hlase se odráží pocit viny, trapnosti, 
vnitřní konflikt, ale třeba i sexuální napětí – například to, jestli nás druhý 
člověk přitahuje nebo ne, jak se projevilo například v analýze hlasu Billa 
Clintona, když mluvil o tom, že neměl sex s Monikou Lewinskou. Tato 
technologie tak najde využití v kriminalistice, například při vyšetřování 
pedofilních zločinů, anebo ve finančním světě při odhalování pojistných 
podvodů.  
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Objevují se však i pochybnosti – švédští lingvisté Anders Eriksson a 
Francisco Lacerda před několika lety označili LVA za nevědeckou 
technologii a jejího zakladatele Libermana za šarlatána v oblasti věd o 
lidské řeči. Naopak v Indii tuto technologii zařadili mezi policejní 
vyšetřovací metody a indická média informovala o tom, že se v srpnu 
v departmanu Mumbai díky hlasové analýze při výslechu podezřelých 
podařilo usvědčit pětičlenný násilnický gang ze sexuálního násilí na 22leté 
fotoreportérce. 

Přes částečné úspěchy ovšem stále platí, že nejvyšší úspěšnosti – kolem 80 
procent – pořád dosahuje klasický detektor lži, který pracuje s mnoha 
dalšími ukazateli, jako je tep, tlak a dech. Proč má detekce lži čistě podle 
hlasu svá omezení, upřesňuje expert na analýzu hlasových dat Jan Černocký 
z brněnského VUT: Výzkumníci při vývoji systému například poprosí jednu 
skupinu osob, aby lhala, druhá polovina má mluvit pravdu. To ale není 
přirozená situace, protože v reálném životě většinou nikdo nelže na příkaz. 
Lháře i pravdomluvné sice mohou zahrát profesionální herci, jenže pak jsou 
doprovodné emoce daleko silnější než v běžném životě, což počítač mate. 

 

Tři čeští specialisté na rozpoznávání hlasu – zleva Jan Černocký (VUT Brno), 
Jan Nouza (TU Liberec), Luděk Müller (ZČU Plzeň) 

„Systém funguje za určitých podmínek, ale pokud ho přeneseme jinam, má 
problémy,“ vysvětluje Černocký a uvádí příklad hlasového detektoru lži 
vytrénovaného na skupině středoškoláků mluvících spisovnou angličtinou, 
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který selhával jak u německy mluvících, tak u těch, kteří středoškoláky 
nebyli. „Právě neschopnost fungovat správně za obecných podmínek je 
hlavním nedostatkem současné umělé inteligence.“  

 

Autonomní vozidlo 

A to se týká i personalistiky. Odborníci proto nepředpokládají, že by 
nástroje vybavené umělou inteligencí v ní mohly v dohledné budoucnosti 
hlavní slovo. Vzniká tu mimo jiné podobný problém jako u autonomních aut 
– kdo ponese právní odpovědnost za případnou nehodu samostatně 
jedoucího vozidla, člověk sedící na místě řidiče, umělá inteligence, anebo 
výrobce automobilu? „Kdybych byl třeba pilot dopravního letadla a systém 
by mě z psychologického hlediska vyhodnotil jako nevhodného kandidáta 
do zaměstnání u aerolinek, určitě bych ho napadl a bránil se, že je špatně 
navržený a že nerozhodl správně,“ říká další odborník na analýzu řeči 
Luděk Müller z plzeňské ZČU. „Tyto systémy tak nejspíš budou 
psychologovi sloužit jako pomocný nástroj, ale poslední slovo bude mít 
vždy člověk,“ doplňuje Petr Salajka ze stejného pracoviště. 

I z toho důvodu se podle Petra Salajky v poslední době rozvíjí obor neural 
network reasoning, který se snaží umělou inteligenci přimět, aby dokázala 
zdůvodnit, proč se rozhodla tak, jak se rozhodla – například proč došlo 
k nehodě autonomního auta nebo proč uspěl konkrétní uchazeč o 
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zaměstnání. Pokud by se to stroje naučily, byly by jejich verdikty daleko 
průhlednější. 

Odhalení podvodníků s půjčkami 

Výzkumníci experimentují také s tím, jak pomocí technologie rozpoznat 
z hlasu některá onemocnění. V roce 1974 psycholog Klaus Scherer napsal 
program, který prohledal hlasová data podle faktorů jako je výška tónu 
nebo intenzita. Zjistil, jak se v průběhu terapie mění hlas pacienta, který trpí 
depresí. Bylo tak možné rozpoznat, u kterých nemocných léčení probíhá 
úspěšně a u kterých nikoli. Podobně by mohla být na základě rozboru hlasu 
diagnostikována Parkinsonova choroba. 

V ohnisku zájmu českých i světových výzkumných skupin ale nakonec není 
ani personalistika, ani lékařství, ale především analýza hovorů z call center, 
v níž se skrývá značný komerční potenciál. Manažeři těchto center potřebují 

vědět, zda byl zákazník 
s hovorem spokojený nebo 
ne, ale i kolik je volajícímu let 
a zda mluví vážně, zda si z 
operátora „nestřílí.“ Umělá 
inteligence také dokáže 
odhalit, jak se lidem daný 
produkt líbí, a jestli vůbec má 
cenu ho nabízet. Na základě 
hlasu by software mohl 

dokonce odhadovat konfekční velikost a nabízet třeba košile na míru 
volajícímu. Taxislužbám by systém mohl pomoci odhalit, jestli zákazník svůj 
požadavek na přivolání taxi myslí vážně. 

Nástroj je možné použít i pro hodnocení zaměstnanců call center. 
Zaměstnavatel může zjišťovat, jestli pracovník call centra není „vyhořelý“, 
jestli svým hovorem klienty neunavuje nebo nepopouzí, jestli chce skutečně 
zákazníkovi pomoci, nebo jestli se chce volajícího co nejdříve zbavit. 

Brněnská skupina kolem Jana Černockého se zabývá takzvanou 
reidentifikací mluvčího, tedy zjišťováním, jestli do kontaktního centra 
několikrát nevolá ten samý člověk. Některé společnosti totiž na základě 
telefonátů poskytují malé půjčky kolem deseti tisíc korun. Najdou se ale i 
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podvodníci, kteří v nákupním středisku ukradnou osm občanských průkazů 
a osm mobilů, a pak si během půl hodiny pořídí po telefonu osm půjček na 
různé identity. „Jediná možnost, jak tyhle lišáky poznat, je pomocí strojové 
detekce hlasu, kdy prodejci začne svítit poplašné světélko – pozor, tenhle 
člověk volal pod jiným jménem před dvěma minutami a ještě předtím před 
deseti minutami,“ říká Jan Černocký. 

Jsou to jistě užitečné aplikace, ale vezmeme-li v úvahu všechny možnosti, 
které současná technika nabízí, je tu důvod ke zneklidnění. Díky chytré 
asistence Alexa dnes firma Amazon bez velké námahy sbírá hlasová data od 
zákazníků, kteří mají Alexu nainstalovanou doma – systém naslouchá 
hovorům v jejich soukromí. Amazon zároveň nedávno oznámil patent na 
vlastní analyzátor hlasu, který dokáže rozpoznat emoce a zdravotní stav. 
Podle toho pak Alexa nabídne obyvatelům domácnosti vhodné léky, které se 
samozřejmě dají objednat právě přes Amazon. 

Podobný „laskavý dohled“ chytrého stroje 
může u mnohých vzbuzovat odpor. Pokud 
by se časem probojoval do chytrých 
telefonů, třeba v podobě nenápadných, 
zdánlivě k jinému účelu sloužících aplikací 
zdarma, bude výsledkem další oceán dat 
pro cílenou reklamu, kterou zdaleka ne 
každý vítá.  Nemluvě o tom, že údaje o 
našem věku, pravděpodobném vzrůstu, 
povahových vlastnostech, momentálním duševním rozpoložení, nemocech a 
dalších ryze osobních věcech lze velmi snadno zneužít. 

Strojová analýza hlasu je poměrně mladá technologie a zatím trpí dětskými 
nemocemi. Je tedy ještě čas stanovit, kudy vede hranice našeho soukromí, 
kterou by neměla překročit. 

Michal Černý 
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CITÁTY ANIČKY MENDELOVÉ 
 

 

 

Víte, kdo nejlépe mluví? Ten, kdo nejlépe naslouchá. 

Co je slyšet nejdále? Dobré slovo. 

Pokud je vaše štěstí podmíněné, nebudete šťastní nikdy. 
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SLUŽBA: MĚSÍČNÍK E-MAILEM 
Chcete dostávat náš Měsíčník automaticky elektronickou 
poštou? 

Jednoduše napište mail na: fokus.redakce@seznam.cz 
Do předmětu uveďte:   Měsíčník zasílání elektronicky 

Zařadíme Vás do adresáře a hned po vydání Měsíčníku Vám bude zaslán 
elektronicky. 

Tato služba je určena všem a je zdarma. Pokud Vám nebude vyhovovat, 
můžete se odhlásit. 

 2020 Fokus Mladá Boleslav, z. s. 
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