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Prieskum o umelej inteligencii na Slovensku

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTOV
Dotazník vyplnilo 247 respondentov. Z geografického hľadiska
najväčší počet respondentov je z Bratislavského kraja.

Dotazníkový prieskum bol spustený s cieľom zmapovať aktuálny
stav využívania vývoja systémov umelej inteligencie (ďalej aj „AI“)
na Slovensku a bol realizovaný od 8. 11. 2019 do 30. 11. 2019. V prvom
kroku sme oslovovali spoločnosti, ktoré sú členmi špecializovaných
asociácií a združení, konkrétne:
• Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI;
• Americkej obchodnej komory na Slovensku;
• IT Asociácie Slovenska;
• Republikovej únie zamestnávateľov.

Približne 20 % respondentov sú zástupcovia firiem z oblasti
informačných a komunikačných spoločností, tzv. IKT firmy.
Zvyšní respondenti sú firmy naprieč celým hospodárstvom od
maloobchodu a veľkoobchodu, práva, poradenstva a účtovníctva,
zdravotníctva, strojárstva a iné. Na Slovensku sú spoločnosti,
ktoré umelú inteligenciu priamo vyvíjajú a implementujú do
svojich produktov a riešení, ako aj spoločnosti, ktoré už vytvorili
dopyt po takýchto službách. Spomedzi respondentov bola väčšia
skupina spoločností, ktorá umelú inteligenciu ešte nepoužíva.

S cieľom osloviť čo najširšie spektrum spoločností na Slovensku,
v druhom kroku sme prostredníctvom databázy Finstat oslovili aj
ďalšie spoločnosti. Dotazník obsahoval približne 25 otázok a bol
určený pre tých zástupcov spoločností, ktorí by mali vedieť za danú
spoločnosť zhodnotiť stav adopcie/vývoja AI.
MAPA: Respondenti podľa krajov

GRAF 1: Rozdelenie firiem podľa kontaktu s AI
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Firmy vyvíjajúce
umelú inteligenciu

Firmy vyvíjajú AI najviac v oblastiach ako inteligentná procesná
automatizácia, inteligentných agentov a botov, AI je využívaná
aj v marketingu, pri podpore predaja a v prediktívnej údržbe
a optimalizácii výroby a logistiky. V najväčšej miere ide o B2B
riešenia. Najväčším odberateľom je zatiaľ finančný sektor
a samotný IT sektor. AI riešenia sa v súčasnosti využívajú
aj v doprave a logistike, obchode a marketingu a energetike.
Z pohľadu metód, firmy využívajú najviac strojové učenie,
nasledujú metódy vyhľadávania a optimalizácie, AI aplikácie,
platformy, softvérové služby, inteligentné agenty a boty,
spracovanie prirodzeného jazyka a počítačové videnie. Dáta, ktoré
firmy využívajú sú vo väčšine vo vlastníctve danej spoločnosti
alebo klienta. Open-data sú využívané v menšej miere.

Okrem kvalitných a relevantných dát a potrebnej infraštruktúry
je pri vývoji a nasadzovaní AI dôležité uplatňovať určité etické
a spoločenské princípy.
Dôležitosť posudzovania etiky sme v dotazníku merali pomocou
vyjadrení spoločností na 5–stupňovej škále, kde hodnota 1
znamenala, že spoločnosť nepovažuje otázky etiky za dôležité
a hodnota 5 znamenala, že etika je pri nasadzovaní AI kľúčová (viď.
Graf 3). Medzi slovenskými spoločnosťami sa dostala dôležitosť
etiky na priemernú úroveň – 3,58. Slovenské spoločnosti si jej
dôležitosť uvedomujú a považujú ju skôr za viac dôležitú, čo
naznačuje aj početnosť jednotlivých zvolených odpovedí.
GRAF 3: Dôležitosť etiky pri nasadzovaní a vývoji AI

Vývoj AI je náročný na výpočtovú infraštruktúru, dve tretiny
respondentov pri vývoji AI využívajú vlastnú výpočtovú
infraštruktúru a jedna tretina využíva zdieľanú infraštruktúru,
t. j. cloudové služby od medzinárodných spoločností.
GRAF 2: Sektory aplikácie umelej inteligencie
(firmy vyvíjajúce AI).

Zdroj: vlastný prieskum
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Plán rozvoja
a potenciál AI

Spôsob, akým chcú jednotlivé zapojené spoločnosti
zabezpečiť v horizonte 1 až 3 rokov rozvoj umelej inteligencie.

Čo by, naopak, slovenským spoločnostiam pomohlo vo väčšom
využívaní umelej inteligencie?

Väčšina spoločností chce riešiť rozvoj AI nákupom od tretích
firiem (26 %), trochu nižší je podiel spoločností, ktoré to chcú
dosiahnuť interným vývojom šitým na mieru (23 %). Dôležitú
úlohu takisto zohrajú partnerstvá s akademickou obcou (18 %
respondentov), ktorá sa vo svojom výskume zameriava na oblasť
umelej inteligencie a získavanie externých expertov.

V značnej miere je to administratívne nenáročná finančná podpora
pri testovacích riešeniach tzv. proof of concept1. Okrem toho
by slovenské spoločnosti uvítali rozšírenie povedomia o umelej
inteligencii ako takej a prehľad o existujúcich riešeniach vo svete
a na Slovensku, a to v zrozumiteľnej podobe a prípadne pre určitú
špecifickú oblasť podnikania.

GRAF 4: Plán rozvoja umelej inteligencie v horizonte 1–3 rokov

Firmy potrebujú väčšie množstvo AI expertov, preto je nevyhnutné
nielen zvýšenie počtu absolventov v odbore umelá inteligencia
a dátová analytika, ale súčasne je dôležitá aj potreba vytvorenia
ponuky AI kurzov/workshopov pre manažérov, majiteľov spoločností
a ich zamestnancov, doménových expertov a všeobecnú verejnosť.
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Firmy vyvíjajúce AI častokrát identifikovali ako problém úroveň
vedomostí o umelej inteligencii a jej možnostiach od svojich
potenciálnych zákazníkov, ktorí by vplyvom lepšej osvetovej
kampane vedeli lepšie formulovať svoje vlastné potreby a možnosti.
Prehľad početností jednotlivých možností nájdete na nasledujúcom
grafe (viď. Graf 5).
GRAF 5: Najväčšia pomoc pre zlepšenie využitia AI
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1 Častokrát sú riešenia všeobecne použiteľné a firmám by pomohlo nájsť partnera, kde môžu technológie v praxi nasadiť
a vyskúšať si ich pri akceptovateľných podmienkach, ktoré by neboli finančne náročné.
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Ktorý sektor hospodárstva má podľa respondentov potenciál
pre rozvoj a aplikáciu AI?
Sektory bolo možné výberom ohodnotiť možnosťami ako “veľký
potenciál/skôr väčší potenciál/neviem sa vyjadriť/skôr menší
potenciál/takmer žiadny potenciál”. Jednotlivým možnostiam sme
priradili hodnotu od -2 (takmer žiadny potenciál), cez 0 (neviem
sa vyjadriť) až po 2 (veľký potenciál). Následne sme sa pozreli
na priemer jednotlivých oblastí.

Zaujímavé je, že názory na jednotlivé oblasti s najväčším
potenciálom sa vo veľkej miere zhodujú – či ich hodnotili firmy,
ktoré vyvíjajú umelú inteligenciu alebo tie, ktoré ju používajú.

GRAF 6: Oblasti, ktoré majú podľa respondentov pre Slovensko 		
najväčší potenciál pre rozvoj a aplikáciu AI

Zdroj: vlastný prieskum

Tento prieskum bol vytvorený Slovenským centrom pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI a Slovenskou technickou
univerzitou v Bratislave pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na zmapovanie súčasného
stavu a potenciálu umelej inteligencie na Slovensku. Vyhodnotenie prieskumu je aj súčasťou štúdie: “Analýza a návrh možností
výskumu, vývoja a aplikácie umelej inteligencie na Slovensku”, vypracovanej Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave
pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, na ktorej sa podieľali aj odborníci združení
v Slovenskom centre pre výskum umelej inteligencie - slovak.AI.

