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Abstrakt 
Tato diplomová práce řeší vývoj technologií ve zdravotnictví. Výchozím krokem 

byla rešerše zásadních technologií, tedy těch, které v	současné době již do 

zdravotnictví určitou měrou zasahují nebo jejichž integrace se v	nejbližší době 

očekává. Vzhledem k	tomu, že paleta takových technologií je možná pestřejší, 

než by se na první pohled mohlo zdát, byly ke konečnému prognózování selek-

továny tři technologie, které v	současnosti pro zdravotnictví představují asi nej-

větší potenciál. Než však plně vstoupí do našich životů, je mj. potřeba vyřešit 

otázku odpovědnosti a efektivnosti. Za pomoci metody scénářů tak byla pomě-

řována data kvalitativní. Z	vytvořených alternativních scénářů je zřejmé, že nej-

větším zádrhelem, který brání dalšímu pokroku, je nevyřešená legislativní 

stránka a nejasná právní regulace technologií ze strany státu. 
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Abstract 
This thesis deals with the development of technologies in healthcare. The initial 

step was to research the key technologies, ie those that currently have been 

affecting the healthcare to a certain extent or whose integration in the near 

future is expected. Whereas the range of such technologies is perhaps more 

diverse than it might seem at the first glance, only three of the technologies 

have been selected for final forecasting, which currently represent presumably 

the greatest potential for healthcare. However, before fully entering into our 

lives, inter alia, the issue of (legal) liability and efficiency needs to be solved. 

Thus, qualitative data was measured using the scenario method. From the 

alternative scenarios, it is clear that the major obstacle to further progress is 

the unresolved legislative aspect and unclear legal regulation of technologies 

by the state. 
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ÚVOD 

Medicína a technologie jsou kolem nás již od nepaměti. Ať chceme nebo ne-

chceme, přicházíme s nimi do styku dnes a denně. S postupným rozvojem spo-

lečnosti dochází bezpochyby i k rozvoji těchto oborů a následnému pronikání 

technologií do oboru zdravotnictví. Chytré hodinky měřící vydanou energii či 

spánkovou aktivitu, osobní váha, která už dávno nezjistí pouze vaši hmotnost a 

procento tělesného tuku, ale rovnou navrhne vhodný jídelníček nebo implan-

táty tisknuté na 3D tiskárnách. To je jen výčet několika málo případů, kde je vy-

užíváno technologií v oblasti zdravotnictví. Podle studií vstupují nové techno-

logie do zdravotnictví přímo nevídaným tempem. Vzniká celá řada nových so-

fistikovanějších řešení. Jako příklad můžeme uvést technologie umělé inteli-

gence, dálkově ovládané senzory, prvky robotiky, genomiky či aplikaci kmeno-

vých buněk. To vše a mnohem více se blíží do stádia, kdy se technologie stanou 

běžnou součástí zdravotní péče.  

V současné době se můžeme běžně setkat s léčivy v kombinaci s digitálním 

vybavením a nanotechnologiemi. Kromě 3D tisku se očekává, že tzv. bioprinting 

co nevidět změní transplantaci orgánů či rozvoj personalizované medicíny spo-

jující biologii jednotlivců a jejich onemocnění slibuje vyšší porozumění nemo-

cem, a tedy lépe cílenou léčbu. Nejen tyto ale i mnoho dalších inovativních 

technologií nabízí nesčetně příležitostí a nových výzev pro aktéry v oblasti zdra-

votnictví. 

Běžná představa o technologiích jako přístrojích a zařízeních je tedy jen velmi 

omezeným pohledem na tuto oblast. Pokud se zaměříme na pojem zdravot-

nické technologie, tak bychom ho v nejširším pojetí mohli definovat jako veš-

keré používané prostředky, postupy a systémy, k nim nezbytné hmotné vyba-

vení a jakési know-how. Hodnocení technologií (Technology assessment, T.A.) 

pak představuje koncepci, která spojuje etické, manažerské, medicínské, eko-

nomické a v neposlední řadě i politické pohledy na tuto problematiku. Úkolem 
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hodnocení je především snaha dosáhnout jejich bezpečné a optimální aplikace 

v praxi.  

Se stoupající modernizací společnosti roste i poptávka po zdravotních službách 

na digitální bázi. Lékaři, stroje a pacienti spolu spolupracují jako jeden tým s 

cílem poskytnout tu nejlepší zdravotní péči. Pomocí nejnovějších technologií 

se tak modeluje zcela nový vztah pacient-lékař-stroj. Průzkumy ukazují (např. 

průzkum společnosti Accenture), že lidé v dnešní době čím dál tím více pova-

žují stroje za přirozenou součást zdravotní péče. Zmiňovaný průzkum ukazuje 

také rostoucí oblibu samoobslužných digitálních nástrojů pro sledování zdra-

votního stavu i nositelné elektroniky jako je například přístroj na monitoring 

hladiny glukózy, srdeční frekvence, fyzické aktivity a spánku.   

V posledních letech se čím dál tím častěji setkáváme s pojmem umělé inteli-

gence (AI), který je skloňován napříč všemi informačními kanály v souvislosti s 

různými obory. Je to jedna z technologií, která tvoří nedílnou součást probíhající 

čtvrté průmyslové revoluce, známé také jako Industry 4.0, respektive Průmysl 

4.0. Oblast zdravotnictví jejích výhod ale ve skutečnosti využívá už celou řadu 

let bez toho, aniž by se to tom výrazně mluvilo. Z této oblasti se uplatňuje 

zejména tzv. hluboké učení (deep learning), jehož podstatou jsou systémy al-

goritmů inspirované neuronovými sítěmi v lidském mozku a vyhledávání opa-

kujících se vzorců. Výsledkem je takové chování naprogramovaných systémů, 

jaké by bylo v dané situaci běžně předvídatelné z pozice člověka. 

Průmysl 4.0 s sebou přinesl celou řadu dalších inovací. Příkladem je technologie 

3D tisku, rapid manufacturing či aditivní výroba. Aditivní technologie výroby, 

konkrétně pak technologie 3D tisku, byla vynalezena již v 80. letech minulého 

století. S rozvojem společnosti se nadále rozvíjí i potenciál této technologie. 

Vzhledem k téměř neomezeným možnostem designu a individuálního přizpů-

sobení konečného produktu konkrétním potřebám není divu, že se technologie 

3D začala rozvíjet právě v oblasti zdravotnictví či estetické medicíny a posouvá 

tak obdivuhodným způsobem hranice poskytované zdravotní péče. Se stále se 

zvyšujícím rozmachem 3D tisku v oboru zdravotnictví je možné, v určité míře již 
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dnes, ale zejména do budoucna, chápat lidské tělo jako systém vyměnitelných 

dílů (Giannatsis & Dedoussis, 2009). 

Jak již bylo řečeno, technologie prošly během posledních desetiletí obrovskými 

inovacemi a rozvojem a přispěly tak k významnému pokroku nejen ve zdravot-

nictví. Nové materiály, biotechnologie, chirurgické techniky nebo například po-

čítačová technologie a s tím spojená umělá inteligence markantním způsobem 

ovlivnily medicínu a vedly tak k jejímu zlepšení a progresu především pozitiv-

ním směrem. Avšak nesmíme zapomínat, že tento vývoj vedle pozitivních do-

padů s sebou nese i ty negativní. Technologie mohou generovat hodnotu pro 

zdravotnické systémy pouze tehdy, pokud přínosy z těchto technologií přesáh-

nou jejich náklady. Toho lze dosáhnout pouze podporou dostupnosti a správ-

ného využití technologií, které jsou bezpečné, výkonné, efektivní a klinicky pří-

nosné. 

 

„Léčení by nemělo být horší než nemoc samotná“. J.E. Purkyně  
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1 ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE 

1.1 Pojem zdravotnické technologie 

Klíčovým pojmem jsou v	současnosti hojně skloňované zdravotnické technolo-

gie (ZT). Na začátek si tedy vymezme, co si pod tímto spojením můžeme před-

stavit. ZT zahrnují veškerá zařízení, léky, vakcíny, postupy a systémy určené ke 

zefektivnění zdravotní péče, snížení nákladů a zvýšení kvality a úrovně zdravot-

nictví. Umělá inteligence (AI), dálkově ovládané senzory, genomika, robotika a 

virtuální realita (VR) patří mezi nejslibnější zdravotnické technologie součas-

nosti (Mace, 2019). 

 

1.2 Historie technologií ve zdravotnictví 

Základním principem správné a efektivní léčby je porozumění mechanismům, 

jimiž tělo funguje a způsobům, kterými jsou tyto mechanismy narušovány, jinak 

řečeno nemocem. Předmětem této práce není podrobně rozebírat, jak vznikalo 

zdravotnictví jako takové, ale zaměřit se na průnik technologií do zdravotnictví. 

S	oborem zdravotnictví se setkáváme dnes a denně ať již aktivním či pasivním 

způsobem. Jedná se o obor, který prochází obrovským rozmachem a posouvá 

se neustále dopředu. Jedním z	prvků, který takovému posunu bezesporu napo-

máhá, je celá řada technologií, které do zdravotnictví pronikají ze všech stran.  

Pokud se podíváme na počátky fúze technologií a zdravotnictví, jedním z	nej-

významnějších objevů v	této oblasti byl objev Wilhelma Conrada Roentgena, 

který náhodně objevil rentgenové paprsky. Jeho objev znamenal obrovskou re-

voluci v	lékařské diagnostice zejména muskulo-skeletárních poruch a zranění 

(Digangi, 2013). Pokroky v	radiologii nakonec vedly až k	léčbě rakovinotvorných 

nádorů. Postupem času se v	zobrazovacích technikách možnosti posouvají 

dále, a to i v	zobrazování měkkých tkání – využití radioizotopu, ultrazvuk, CT, 

magnetická rezonance, fibroskopie. Neustále se rozvíjejí laboratorní techniky a 

metody, technologie pronikají nejen do oblasti diagnostiky, ale i terapie. 
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Následuje zdokonalování operačních metod, neinvazivní techniky typu laparo-

skopie, implementace robotiky do zdravotnictví, využití mimotělního oběhu či 

katetrizace. Léčiva jsou kombinována s	nanotechnologiemi a digitálními sys-

témy. Následně 3D tisk nalezl velké uplatnění při výrobě implantátů a očekává 

se velký zásah tzv. bioprintingu do oblasti transplantace orgánů. Jen z	tohoto 

stručného výčtu je zřejmé, že vývoj nových medicínských technik se neustále 

zrychluje a péče o pacienta se díky tomu zdokonaluje.  
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2 FENOMÉNY V OBLASTI ZDRAVOTNICKÝCH 

TECHNOLOGIÍ 

Pojďme se nyní podívat na charakteristiky jednotlivých technologií ve zdravot-

nictví. Každý jeden z	následujících fenoménů by vystačil na samostatnou práci, 

proto si v	následujících odstavcích vymezíme jen poměrně stručně, co si pod 

jednotlivými technologiemi představit, kde již nacházejí svá uplatnění a jaký je 

jejich potenciál do budoucna. Následující kapitoly jsou věnovány umělé inteli-

genci, hlubokému učení, virtuální realitě, robotice, 3D tisku, radiofrekvenční 

technologii, biotechnologii a nanotechnologii, eHealth a telemedicíně či tech-

nice blockchainu. Bezesporu nejde o jediné technologie, které mají dopad 

na	zdravotnictví. Jedná se jen o jakýsi výčet, dle mého názoru významných 

technologií s	obrovským potenciálem. 

 

2.1 Umělá inteligence (arteficial intelligence) 

V	první řadě se podíváme na technologii označovanou jako umělá inteligence 

(AI). Tento pojem je v	současnosti aplikován na rozsáhlé škále lékařských po-

stupů, jako je medicínská diagnostika či statistika nebo například robotika.  

Inteligence jako taková nám umožňuje porozumět všemu, co se kolem nás 

odehrává. Inteligence mentální nás, lidské bytosti, pak odlišuje od ostatních. 

Zásluhu na ní má zejména lidský mozek, ale bezesporu i další biologická výbava 

člověka. Definic inteligence bychom bez větší snahy našli hned několik. 

Uveďme si alespoň jeden příklad. Známý informatik a odborník na AI N. J. Nils-

son vyslovil definici ve tvaru: „AI je aktivita směřovaná k vytvoření strojů, které 

jsou inteligentní a inteligence je kvalita, která umožňuje entitě fungovat 

vhodně a s přehledem o jeho okolí“ (Hendl, 2018). 

Nás ale zajímá zejména inteligence umělá. Pokud pomineme prvopočátky AI, 

první použití slova robot Karlem Čapkem a další snahy o zapojení technologie 

a autonomních systémů do zdravotnictví a rovnou se budeme zabývat 
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současnou situací, pak můžeme umělou inteligenci definovat jako inženýrský 

obor, který zavádí nové koncepty a způsoby řešení. V	širším slova smyslu jí ro-

zumíme studium výpočetních operací, které ve svém důsledku umožňují uva-

žování, jednání, vnímání či zautomatizování inteligentního chování za součas-

ného studia biologických i umělých systémů. Ty jsou schopny nalézat odpověď 

na složité, člověkem neřešitelné úkoly (Hendl, 2018). 

Její vývoj je nepřetržitý a progres při výpočtech, programování a kapacitě pa-

měti postupně dospívá do fáze, kdy se tyto systémy a počítače podobají lid-

skému chování. V	předchozím odstavci jsme si definovali inteligenci humánní, 

v	případě AI se naopak jedná o typ nehumánní. Její úroveň je měřena schop-

ností replikovat lidské duševní schopnosti, porozumění jazyku, adaptivní učení 

ze zkušeností a uvažování o okolí (Camberlin C., 2009 str. 10). 

AI rozhodně není novou disciplínou. Celá řada základních konceptů je naopak 

dosti starých. Její začlenění do praxe započalo již po 2. světové válce, a to 

zejména díky impulzům vojenského výzkumu (Zelinka, 2009). Objev umělé in-

teligence zcela změnil pohled na medicínu a zdravotní péči a zapříčinil její roz-

voj. Bezesporu má za následek také změnu pozice lékařského personálu. A s 

tím jde ruku v	ruce i změna v	požadavcích na vzdělání a dovednosti. 

Umělá inteligence, jak je již patrné z	definice jejího fungování, nemá problém 

dosahovat diagnostických kritérií pro naprostou většinu vyskytujících se one-

mocnění. Vycvičená a důkladně naprogramovaná AI má předpoklady k	tomu cí-

leně a velmi konkrétně sestavovat a klást otázky, které mají vést ke správné di-

agnostice. Personalizované dotazy tedy dokáže klást způsobem nerozeznatel-

ným od lékaře. V	dnešní době jsme dokonce ve fázi, že je možné zvolit typ hlasu 

a samozřejmě i jazyk, ve kterém komunikace probíhá.  

Ve spojitosti s	umělou inteligencí nesmíme opomenout zmínit kybernetiku, 

která má na rozvoj AI nezanedbatelný dopad. Jde o transdisciplinární přístup 

zacílený na ovládání systémů pomocí technologie, která zkoumá regulaci sys-

tému, strukturu a omezení (mechanická, fyzikální, biologická i sociální).  

Úzký vztah má AI i s	robotikou. Ta se, jak název sám o sobě napovídá, zabývá 

zejména roboty a jejich designem, výrobou či jejich aplikací. Dále souvisí 
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s	elektronikou, mechanikou a softwarem (Hamet, 2017). Více si však oblast ro-

botiky rozebereme níže.  

Co se týče implementace umělé inteligence do medicíny, tak můžeme říci, že 

AI má obrovský potenciál posouvat péči o pacienty na vyšší úroveň a dosahovat 

tak úspěchů ve zdravotnictví. Musíme si však uvědomit, že prozatím je stále po-

stavena na základech tvořených ze zkušeností a znalostí odborníků a lékařů, 

kteří ji dokáží efektivně využívat. I za těchto okolností ale může zapojení AI 

značně ušetřit čas a zvýšit efektivitu. Mimo výzkum našla umělá inteligence 

uplatnění při včasném odhadování onemocnění, zpřesnila diagnostiku a posu-

nula léčbu celé řady chorob. Následkem toho dochází ke zvýšení celkové kvality 

lidského života  (Karšulínová, 2014). 

I když umělá inteligence momentálně zažívá období rozmachu, nesmíme za-

pomínat na společenské a etické aspekty a dopady, které s	sebou nese. Apli-

kace AI vyžaduje rozsáhlejší reflexi, důkaz užitečnosti v	medicíně, určení eko-

nomické hodnoty a v	neposlední řadě rozvoj interdisciplinárních strategií pro 

jejich širší využití. To však nemění nic na tom, že AI významně mění oblast zdra-

votnictví a zdravotnické péče. Inovace, které s	sebou nese, transformují proces 

rozhodování, monitorování a péče o pacienty i celkový přístup populace ke 

zdravotní péči. 

 

2.2 Hluboké učení (deep learning) 

Deep learning v	češtině přezdívané hluboké učení, je disciplína z	oblasti strojo-

vého učení, která se zabývá systémem algoritmů, zejména pak neuronovými 

sítěmi se značným počtem vrstev, kde každá vrstva reprezentuje určitá data. 

Hloubkou modelu dále označujeme počet vrstev (převážně složených z	umě-

lých neuronů), které dohromady tvoří propojený systém a to tak, že každá před-

cházející vrstva přímo navazuje na vrstvu následující. Tedy výstup předcházející 

vrstvy je zároveň vstupem navazujícím. Konkrétně u modelů hlubokého učení 

se hloubka pohybuje v	řádech desítek a více vrstev. Pro odhad parametrů sítě 

pak využíváme algoritmus tzv. zpětného šíření chyby. Takováto architektura 
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dokáže prostřednictvím hlubokého učení odpovídat na specifické úlohy bez 

přímého naprogramování. To je zásadní rozdíl oproti běžným počítačovým apli-

kacím, které jsou závislé na rozhodování dle lidmi naprogramovaných pravidel. 

V	případě hlubokého učení je tento proces nahrazen neuronovými sítěmi. Ty 

nejprve projdou trénováním primární logiky a postupně svůj výkon zlepšují pří-

sunem nových a nových dat (Ching T., 2018). 

Metoda s	názvem deep learning se začala prosazovat zejména před deseti lety, 

tedy okolo roku 2010, a to jako velice významná možnost pro řešení složitých 

otázek strojového učení. Techniky hlubokého učení jsou proto často obzvláště 

vhodné pro řešení problémů ve zmíněných disciplínách. V	každodenním životě 

představují typické úlohy pro techniku hlubokého učení, například rozeznávání 

obličejů pro identifikaci uživatele, spamové filtry v	e-mailových schránkách 

nebo při detekci zneužití platebních karet (Elgan, 2015).  

Obory biologie a medicíny jsou mimo jiné oblastmi bohatými na data, avšak 

tato data bývají často velice komplexní a těžko uchopitelná. V	současnosti tedy 

zkoumáme aplikace hlubokého učení na biomedicínské problémy (klasifikace 

a léčba pacientů či základní biologické procesy) a diskutujeme, zda hluboké 

učení bude schopno tyto úkoly transformovat, nebo zda biomedicínská sféra 

představuje jedinečné výzvy. Na základě rozsáhlé literární rešerše bylo zjištěno, 

že hloubkové učení má významný potenciál revolucionalizovat biomedicínu a 

definitivně vyřešit nejednu z	naléhavých výzev v	oboru medicíny (Polášková, 

2016). Do budoucna se očekává především další zlepšení v	diagnostice rako-

vinných onemocnění. Vzhledem k	tomu, že hluboké učení představuje systém, 

který je velice blízký analogii fungování lidského mozku je prokazatelné, že 

bude poskytovat cenné prostředky pro urychlení nebo pomoc při vyšetřování 

pacientů. Dnes je však limitující zejména fakt, že tyto metody vyžadují poměrně 

rozsáhlé datasety, které jsou kvůli omezené možnosti využití osobních zdravot-

ních záznamů pacientů obtížně dostupné. 
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2.3 Virtuální/ rozšířená realita (XR) 

Když se řekne virtuální (rozšířená) realita, většina z	nás si ji spojí s	určitým způ-

sobem zábavy a hraní. Tato technologie nám ale umožňuje mnohem více. Vir-

tuální realita je dalším technickým objevem, který má značný dopad na zdra-

votnictví. Avšak z počátku využití VR v	medicíně rozhodně nevypadlo slibně, je-

likož na společnost působila poněkud nedůvěryhodným dojmem. 

Definujme si nejprve co vše, si můžeme pod tímto výrazem představit. Autorství 

sousloví „virtuální realita“ je poměrně nejasné. Vynálezcem VR je podle všeho 

Jaron Lanier, který zároveň tvrdil, že tento termín sám vymyslel a definoval jej 

takto: „VR je počítačem vytvořené interaktivní trojrozměrné prostředí, do něhož 

se člověk totálně ponoří.“ Dále se v	této spojitosti můžeme setkat i s pojmem 

„umělá realita či prostředí“ (Miron Kruger, 70.léta 20.stol.) (Kapoun, 2005). Ter-

mín bývá také často zaměňován za „kyberprostor“. Z	technologického hlediska 

je VR spojena zejména s	přenosem informace za pomoci binárního kódu do po-

doby digitální a následnou schopností přeměny do symbolického výstupu, 

který směřuje k	příjemci informace. Informace se v	tuto chvíli stává virtuální čili 

potenciálně existující, to znamená vyvolatelnou. Je nutné si uvědomit, že sub-

jekt je samostatně nepřístupný. Zastupován je obrazovým, textovým či jiným 

znázorněním (Kozák, 2014). 

Pomocí specifických zařízení pro přenos virtuálního obsahu mezi člověkem a 

elektronickým zařízením je pak docíleno dojmu, že je pozorovatel v	daném vir-

tuálním prostředí fyzicky přítomen. Toho VR dosahuje vlivem celé řady pod-

nětů, které jsou sestaveny tak, aby se minimálně lišily od světa skutečného.  

Přes počáteční nedůvěru však VR nachází čím dál tím vyšší uplatnění a stále 

více příznivců, kteří ji přijímají jako jeden z	inovativních přístupů nejen v	medi-

cíně, ale na příklad i ve stavebnictví čí vzdělávání. Co se týče zdravotnictví, mů-

žeme díky vývoji virtuální reality do budoucna očekávat kromě zlepšení do-

stupnosti zdravotnické péče také otevření nových možností v	oblasti fyziotera-

pie a rehabilitace (Bílková, 2016). Určitý potenciál má tato revoluční technologie 

bezesporu také ve vzdělávání lékařů a zdravotníků, ale i v	léčbě samotné. VR 



| 16 

v	lékařské praxi může sloužit také jako jakýsi pomocný nástroj při odstraňování 

různých typů fobií. Totéž platí pro léčbu posttraumatických poruch. Dále se na-

bízí možnost zakomponovat VR také do lékařského výcviku budoucích medi-

cínských odborníků, například chirurgů (Werner, 2019). 

Výše zmíněné příklady představují jen malý výčet ať již úspěšně zrealizovaných 

nebo v	nejbližší době očekávaných aplikací virtuální reality v	medicíně. Mož-

nosti využití VR jsou téměř nekonečné a je jen otázkou času, kdy obrátí alespoň 

některá současná paradigmata ve zdravotní péči naruby. 

 

2.4 Robotika a exoskelety 

Robotika je představitelem fyzické složky umělé inteligence. Druhou je složka 

virtuální. Pokud toto rozdělení vztáhneme na medicínu, virtuální část zahrnuje 

informatické přístupy využívané ke kontrole zdravotnických systémů, včetně 

elektronického zdravotního záznamu a pomoci odborníkům v	jejich rozhodo-

vání. Robotika je využívána například k	asistenci pacientům, či k	aktivní pomoci 

lékařům během operací (Hendl, 2018 str. 31). 

Když se vrátíme do raných počátků lékařské robotiky, které jsou datovány do 

17. - 18. století, najdeme zde první snahy o vytvoření umělého člověka. V	násle-

dujícím století, s	přicházejícím rozvojem industrializace, se objevují první ná-

pady na užití robotiky v	lékařství, avšak odborníci té doby nebyli schopni své 

nápady realizovat. To se však změnilo hned v	první polovině 20. století. K	tomu 

se pojí i objev prvních teleoperátorů, strojů k	vykonávaní činnosti na dálku. 

V	druhé polovině téhož století pokračuje rozvoj lékařské robotiky poměrně 

bouřlivým tempem a setkáváme se s	novými průmyslovými roboty, kteří se za-

čali využívat mimo jiné i pro automatizaci rutinních úkolů při přípravě léků (mí-

chání, vážení či manipulaci). S neutichajícím pokrokem vznikají elektrické inva-

lidní vozíky a konečně i robotické exoskelety. Hned v	závěsu přicházejí vědci s 

objevem chirurgického robota, který plně asistuje operatérovi. Na něj navazuje 

příchod robota rehabilitačního (v roce 1989). Ten má význam zejména pro 
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pacienty s	nervovým postižením, kterým pomáhá ve cvičení nervového sys-

tému (Chromý, 2015).   

Za významný bod ve vývoji robotiky považujeme vznik již zmíněných robotic-

kých exoskeletů. Označení exoskelet nesou taková zařízení, která jsou primárně 

určena na podporu svalů lidského těla, a to zejména při chůzi či práci. Je to 

jakási vnější kostra, která se skládá z vnějšího rámu a ten je ovládán a regulován 

člověkem za pomoci hydrauliky a motorů. Tyto konstrukce jsou povětšinou tvo-

řeny z	kovu či jiných odolných materiálů. S	tělem pak pohybují téměř identicky 

jako naše ruce a nohy. Jediným rozdílem je to, že takto vytvořená robotická 

schránka dokáže vyvinout mnohem větší sílu a zároveň i rychlost. Objev robo-

tických exoskeletů byl zlomový zejména pro pacienty s	nefunkčními dolními 

končetinami. Robotické exoskelety dolních končetin přestavují zdravotnické 

prostředky, které slouží ke zmírnění nebo kompenzaci zranění či postižení, 

které je spojeno s těžkou nebo v	nejhorších případech úplnou ztrátou hybnosti 

končetin. (Vítečková, a další). Vývoj pokročil a v současné době se od univerzál-

ních prostředků (exoskeletů) přechází spíše k prostředkům jednoúčelovým, je-

jichž výkon se jeví jako výrazně efektivnější (Ramos, 2018). 

Robotika a obecně AI se snaží řešit aktuální problémy jako je zvyšující se pro-

cento chronických onemocnění, nárůst množství dat a informací či nezbytnost 

individuální péče. Roboti mimo jiné pomáhají i v	paliativní péči o pacienty 

(Hendl, 2018 str. 33). Za pomoci AI poskytují pomoc pacientům, kteří díky této 

technologii zůstávají déle v	podstatě samostatní. Minimalizuje se tak potřeba 

kvalifikovaného personálu. V	dnešní době je dokonce možná i konverzace pro-

bíhající mezi pacientem a humanoidem. 

Experti se snaží zejména o vylepšování a inovace stávajících aplikací, než aby 

přicházeli se zcela novými. Přední experti v	oboru robotiky se shodují, že v	příš-

tím desetiletí můžeme očekávat, že exoskelety budou běžnou součástí lékař-

ské výbavy (Chromý, 2015). 
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2.5 3D tisk, aditivní výroba, rapid manufacturing 

„Rapid manufacturing“, „aditivní výroba“ i 3D tisk představují označení pro adi-

tivní technologie výroby a jsou bezesporu nedílnou součástí probíhající čtvrté 

průmyslové revoluce (Průmysl 4.0). Jejich objev s sebou přinesl možnost pře-

měňovat nejen data na předměty, ale i předměty na data.  

Aditivní výrobu si můžeme definovat jako proces spojování různých materiálů 

za účelem vytvoření předmětů dle 3D datových modelů, v	převážné většině 

vrstvu po vrstvě, čímž se liší od subtraktivních metod (založené na postupném 

odstraňování materiálů až do podoby finálního produktu) (Andre, 2017). Zá-

sadní výhodou technologie 3D tisku oproti metodám klasickým je, že snižuje 

neefektivnost využití potřebného materiálu a celkové množství odpadu vznika-

jícího při výrobě. Zároveň nevyžaduje žádné přídavné řezací vybavení. 3D tisk 

dále nabízí alternativu tvorby finálního výrobku jako celku, nikoli jednotlivých 

částí, které musí být v	konečné fázi poskládány dohromady. Díky optimalizaci 

výroby by mělo postupně docházet i k	urychlení veškerých procesů tvorby pro-

duktu. To je zásadní například pro oblast výroby chirurgických implantátů na 

míru pacientovi (Murphy, 2014). I přes velkou řadu výhod mají tyto technologie 

i své nevýhody. Existují určité bariéry, které zabraňují zastoupení tradičních me-

tod těmito inovativními technologiemi. Jednou z	nich je velikost konečných vý-

robků. Dále pak určité nedokonalosti tištěných produktů, které vyžadují kon-

cové opracování. Nevýhodou jsou i vysoké náklady, které jsou s	touto metodou 

spojeny.  

Uplatnění aditivní výroby nalézáme v	celé řadě oborů od dopravního průmyslu, 

přes průmysl módní, až po zdravotnictví. Vzhledem k	tomu, že technologie 3D 

tisku nabízí v	podstatě nekončící seznam možností nejen co se týče designu, 

ale i individualizace a přizpůsobení finálního produktu aktuálním potřebám, za-

čala se uplatňovat právě i v	oblasti zdravotnictví a estetické medicíny. S	při-

hlédnutím k	rostoucí délce života populace, prodlužujícímu se produktivnímu 

věku obyvatel a s	tím související zvyšující se aktivitě lidí ve starším věku, spo-

lečnost klade vyšší požadavky na kvalitu a efektivitu zdravotní péče. Co se týče 

zdravotnictví, aditivní výroba poskytuje prostor téměř nekonečné flexibilitě 
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jejího využití. 3D tisk je již aplikován jako primární technologie výroby předmětů 

„šitých“ na míru jednotlivci. Jako příklad si uveďme personalizované implantáty 

pro účely protetiky, rehabilitace či plastické chirurgie. Jako další se nabízí uplat-

nění aditivní výroby v	oblasti modelování různých částí těla či tkání, výroba chi-

rurgických pomůcek/ nástrojů nebo při výrobě léčiv. Využití najde také v	tak-

zvané medicíně regenerativní, kdy tištěné tkáně budou nahrazovat tkáně po-

škozené a současně dojde k	tisku a transplantaci orgánů (Murphy, 2014). 

Díky dokonalým vizualizacím a předoperačnímu plánování dochází k	minimali-

zaci času stráveného na operačním sále, k	usnadňování práce lékařů a ke sni-

žování fyzické i psychické zátěže nejen pacientů. Avšak i ve zdravotnictví má 

aditivní výroba své bariéry. Za zmínku rozhodně stojí alespoň prozatím ome-

zené portfolio vhodných materiálů, na které jsou kladeny vysoké požadavky, 

minimálně co se jejich odolnosti, flexibility a v	neposlední řadě i biokompatibi-

lity týče (Freedman, 2017). 

 

2.6 Radiofrekvenční identifikace (RFID) 

Radiofrekvenční identifikace (Radio Frequency IDentification, RFID) je označení 

pro technologii, která využívá prvků rádiové komunikace pro přenos dat mezi 

nosičem informací, tedy čipem a čtecím, či zapisovacím zařízením (RFID 

čtečka). Tím se liší od známějších a do současnosti četněji využívaných čáro-

vých kódů, které informace opticky transportují a následně je snímán odraz 

světla od natištěných linií (Klahn, 2017). Jako první se aplikace RFID začala 

uplatňovat například při kontrole osob při vstupu do daného objektu, sledování 

pohybu předmětů všeho druhu či značkování zemědělských zvířat. Od této 

doby úplných prvopočátků RFDI prošla významnou vlnou standardizace a mi-

niaturizace za současného poklesu výrobních nákladů na technické vybavení. 

To vše vedlo k	zavedení jednorázových čipů do	oblasti automatické identifi-

kace, lokalizace a zisku dat či do	oboru logistiky a dodavatelských řetězců. V	ji-

ných průmyslových odvětvích a výrobě stále převládá rozlišování na základě 

čárových kódů, avšak i do těchto oblastí v	současnosti čím dál tím více proniká. 
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Klíčovým rozdílem mezi RFID a metodami dosavadními je bezkontaktní sní-

mání tagů (nosiče informací, etikety) a minimalizace potřeb vizuálního snímání. 

Není tedy zapotřebí přímá viditelnost mezi čtecím zařízením a předmětem, 

který má být identifikován. Oproti čárovým kódům vyniká RFID vysokou odol-

ností štítku či čipu v	případě, že jsou vystaveny fyzikálně-chemickým vlivům 

(Ježek, 1996). Všechny tyto výhody vedou k	průniku technologií radiofrekvenční 

identifikace do oblasti zdravotnictví a farmacie.  

Určitě je vhodné zmínit i odlišnost mezi čárovým kódem a čipem RFID z	po-

hledu obsažených informací. Číselné označení, které nese čip, je unikátní nejen 

pro určitý typ zboží, ale pro každý jeden výrobek/kus. Díky tomu dosahují vý-

znamně vyššího stupně rozlišení, a to až na jednotlivé kusy od totožného druhu. 

To je obrovskou výhodou například v	případech sledování jednotlivých kusů vý-

robků s	omezeným datem spotřeby.  

Jako v	podstatě každá nová technologie, ani RFID není výjimkou a nese s	sebou 

otázky spojené s	bezpečností. Jedním z	nejdiskutovanějších témat, které před-

stavují pro RFID určitou bariéru pro vstup do nových oblastí a dalšímu rozšíření, 

je ochrana soukromí. Pokud by čipy měly být běžnou součástí zboží, je ne-

zbytně nutné, aby byly prodejcem deaktivovány. Otázkou je, zda si můžeme být 

jisti, že tomu tak ve skutečnosti bude, protože se tím prodejcům zároveň do-

stává do rukou výborný marketingový nástroj, pomocí kterého by bylo velmi 

snadné zacílit reklamu na danou osobu a dostat se k	osobním údajům.  

Zavedení technologie RFID do oboru medicíny umožňuje sledování expirace a 

původu léčiv nebo například teploty během jejich přepravy. Mimo to, je však 

také technologií, která snižuje chybovost, náklady a zároveň zvyšuje bezpeč-

nost. V	souvislosti s	tím, očekáváme v	následujících letech největší rozvoj RFID 

právě v	označování léků. Další prostor pro aplikaci RFID tagů se nabízí v	oblasti 

pozorování a lokalizace osob (kupříkladu těžce nemocných pacientů). Využití 

RFID se tedy rozhodně neomezuje pouze na nemocnice, ale své místo nachází 

i v	pečovatelských domech a institucích podobného typu. (Doleček, 2010 str. 

34) 
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V	současnosti je předpoklad takový, že než dojde k	úplné substituci běžných 

čárových kódů systémem RFID, bude sloužit zatím jen jako doplněk při identi-

fikaci za pomoci čárových kódů. Cílem je dostat se do stádia vysoké úrovně au-

tomatizace logistických procesů, stupňovat míru přesnosti operací a tím dosa-

hovat vyšší efektivity. S	tím souvisí také snižování nákladů a minimalizace chyb 

zapříčiněných lidským faktorem. 

 

Obrázek 1 Vzhled RFID tagů 

Zdroj: http://www.coresonant.com/html/rfid-tags-for-solar-module-india.html, 2015 

 

2.7 Biotechnologie, nanotechnologie 

Skupinu neustále se rozvíjejících oborů, které těží z	pokroku v	technologii kon-

troly struktury materiálů v	rozměrech blížících se velikosti molekul a jejich 

uspořádaných celků, nazýváme nanotechnologie. Přibližně od	druhé poloviny 

20. století byly testovány specifické vlastnosti základních stavebních prvků 

hmoty a procesů probíhajících na atomové i molekulární úrovni. Cílem bylo 
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zjistit, jakými způsoby vytváří příroda mnohdy velmi rozličné struktury. V	80. le-

tech došlo k	významnému objevu pozorovacích přístrojů, které měly schopnost 

manipulace s	atomy a molekulami. Tyto přístroje jsou známy pod označením 

rastrovací tunelový mikroskop SPM a mikroskop atomárních sil AFM (Janda, 

1998). Pokrok se však nezastavoval. Následně započala výroba čipů velké inte-

grace v	rozměru 100 nm, vývoj pokračoval přes obrábění povrchů s	nanometro-

vou přesností a vyvrcholil využitím nanostruktur v	medicíně či biotechnologiích. 

To vše dalo vznik novému oboru, kterým jsou právě nanotechnologie. Jak již 

název sám napovídá, předmětem zájmu tohoto oboru jsou objekty, jejichž ve-

likost se pohybuje řádově v	nanometrech. Prostor nanosvěta je vymezen na ob-

last mezi světem atomů a stávajícím reálným světem.  

Avšak nanotechnologie nejsou jediným oborem, který se takovými objekty za-

bývá, a proto je nutné definici upřesnit. Jedná se o průřezovou technologii se 

zaměřením na výzkum a praktické využití nových a neobvyklých vlastností ma-

teriálů s	charakteristickými rozměry (řádově v	jednotkách až desítkách nano-

metrů), jež se využívají k	vytváření nových struktur, systémů a materiálů. Pod-

statný je fakt, že jak chemické, tak fyzikální vlastnosti jednotlivých částí na 

úrovni nanometrů jsou relativně důkladně definovány (Prnka, 2006).  

V	současnosti dokážeme porozumět jednotlivým charakteristikám atomů, ale 

nedokážeme zatím dostatečně porozumět jejich chování ve skupinách a vzniku 

jejich neočekávaných vlastností. Nás ale více než charakterizace jevů probíha-

jících v	nanosvětě zajímá zejména jejich praktické využití. Nové a neobvyklé na-

nomateriály, nanosystémy a nanozařízení se snažíme cíleně propojovat do ob-

jektů rozsáhlejších rozměrů.  

Skupinu nanotechnologií tvoří interdisciplinární technologie. Jejich rozvoj mů-

žeme pozorovat v	celé řadě oblastí od již zmiňovaných nanomateriálů, které se 

zaměřují na výzkum a vývoj inovativních typů materiálových systémů s	vlast-

nostmi, které plynou z	rozměrů jednotlivých složek v	nanometrech, přes nano-

optiku, která dala základy optickým vysokorychlostním komunikačním techno-

logiím, laserovým zdrojům světla a dalším optickým systémům až po nanobio-

technologii (bionanotechnologii) (Prnka, 2006). Právě poslední zmiňovaná 



| 23 

oblast je jednou z nejdůležitějších mezidisciplinárních sfér, u kterých nyní oče-

káváme sklizeň plodů ze své činnosti. Jedná se o rozhraní biologických věd a 

nanotechnologií. Nanobiotechnologie označuje oblast využívající principů na-

notechnologie pro pochopení a přeměnu biosystémů. Vedle toho bionanotech-

nologie směřuje k	tvorbě nových systémů a přístrojů ve velikosti nanometrů za 

pomoci poznatků nabytých z výzkumu živé přírody, biologické teorie a bioma-

teriálů.  

Pokud bychom se podívali na přesah biotechnologie do nanotechnologie.  

Víme, že biologické a fyzikální vědy spolu sdílejí zájem o malé struktury. Proud 

informací oběma směry se projevil zejména v	oblasti nových materiálů, vědec-

kých nástrojů, zkoumání a při výzkumu nových jevů. Nanotechnologie přináší 

biologii nové nástroje zkoumání a biologie zase poskytuje nanotechnologii pří-

sun nových druhů funkčních nanosystémů.  

Jak víme, struktury rozměrů „nano“ či „mikro“ jsou nezbytné pro funkci buněk. 

Právě biologické struktury jsou svým uspořádáním předlohou pro spojování 

uměle vytvořených nanostruktur do rozsáhlejších celků. Naprostá většina život-

ních procesů probíhá v	nanorozměrech. Důsledné pochopení biologických pro-

cesů na úrovni nanometrů se proto jeví jako nezbytné a zároveň představuje 

obrovskou hnací sílu pro rozvoj nanotechnologií.  

Z	předchozích řádků plyne, že se nejedná o zcela nový vědní obor, ale o novou 

oblast koncentrovanou na klasické vědní obory. Příroda zná a využívá prvků ze 

světa nanotechnologií k	tvorbě (ne)živé přírody již tisíce let, přesto k	jejímu ob-

jevu člověkem došlo až v	polovině 20. století (Zítka, 2013).  

Praktická aplikace výsledků bádání spojených s nanotechnologiemi je však ve 

svých raných počátcích. I přesto ale najdeme oblasti, ve kterých je již využití 

nanotechnologií do určité míry rozvinuto. V	podstatě nepřetržitý výzkum no-

vých jevů a	procesů pohybující se na škále nanometrů nabízí vědě zástup ná-

strojů, materiálů, zařízení i systémů se speciálními charakteristikami. Příroda 

představuje hlavní zdroj inspirace pro tvorbu struktur podobných charakteristik 

a vlastností, které jsou následně uplatňovány v	každodenním životě. Dnes se 

aplikace nanotechnologií nejvíce dotýká oblastí materiálů, chemie, 



| 24 

informačních technologií či zdravotnictví. V	medicíně, potažmo nanomedicíně, 

nachází nanotechnologie uplatnění zejména při léčbě rakoviny. Vědci vyvinuli 

inovativní postup k	odhalení nádorového onemocnění a jeho lokalizaci v	těle.  

Tato metoda využívá šetrnějších zobrazovacích metod za pomoci nanočástic, 

které jsou schopny na sebe vázat určité nádorové buňky. S	úspěchem se se-

tkává také odstraňování nádorů za pomoci pozlacených křemíkových kuliček o 

velikosti 100 nm. Avšak vývoj takovýchto zlatých „nanostřel“ je stále ještě v	pro-

cesu. Nanotechnologie jsou uplatňovány také při cílené distribuci léčiv. Dopo-

sud byla za nejrychlejší způsob považována aplikace látky nitrožilně, tedy bo-

lestivým vpichem, který zároveň klade obrovské nároky na sterilitu. Díky nano-

technologiím lze však nyní vytvořit koloidní roztoky potřebných látek ve formě 

spreje. To umožňuje snazší podávání léčiv na sliznici dutiny ústní za uchování 

vysoké účinnosti. Pokrok v	oblasti nanotechnologií pokročil natolik, že lze do-

konce vyrobit například z	částeček platiny funkční „kovové svaly“. Takovéto na-

nosvaly pak mohou sloužit jako plnohodnotné náhrady poškozených svalů či 

orgánů nebo například v	robotice (Zítka, 2013). 

 

2.8 Informační technologie ve zdravotnictví, tele-

medicína, eHealth 

Velice významnou vazbu se zdravotnictvím tvoří informační technologie. V	sou-

vislosti s	elektronizací společnosti a rychlým rozvojem komunikačních a infor-

mačních technologií postupně dochází k	propojení výpočetní techniky s	medi-

cínou. Průnikem těchto dvou zdánlivě odlišných oborů vzniká celá řada nových 

specializovaných oborů s	charakteristickým malým písmenem „e“ na počátku. 

Jeden z	nich je označován výrazem eHealth-elektronizované a informatizované 

zdravotnictví, jehož počátky můžeme datovat na přelom 20. a 21.století. Jedná 

se o komplexní označení pro nástroje opírající se ICT, za účelem podpory a zlep-

šení prevence, diagnostiky, léčby, ale i pozorování a řízení celkového zdraví 

(Středa, 2016).  
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Na počátku stál obor lékařské informatiky, který se však postupně začlenil pod 

eHealth. Lékařská informatika má na starosti teoretické i praktické hledisko 

zpracování informací, a to na základě empirií nabytých při výkonu zdravotní 

péče. Jde zde o aplikaci výpočetní techniky v	diagnostice a léčbě, avšak se za-

cílením na počítačové sítě a síťové služby (zejména internet). Nejčastěji se 

v	praxi odborníci setkávají s	oborem zdravotnické informatiky v	podobě elek-

tronického předepisování léků, elektronické zdravotnické dokumentace či me-

dicínských informačních zdrojů, které následně slouží jako podpora při lékař-

ském rozhodování. 

Základním pilířem eHealth je co možná nejkvalitnější informační systém. Aby 

vše fungovalo podle představ, je nezbytnou podmínkou bezesporu počítačová 

gramotnost všech uživatelů systému, vhodné vybavení materiální, technické 

v	podobě hardwaru a v	neposlední řadě záleží i na softwaru, tedy na programo-

vém vybavení. 

Pod pojmem eHealth je zahnuta mimo jiné i telemedicína, zjednodušeně ře-

čeno medicína provozovaná na dálku. Jde o označení moderní léčebné péče 

s	možností pozorování pacientů a transferem informací téměř na libovolnou 

vzdálenost za pomoci informačních a komunikačních technologií (e-mailová 

komunikace, chytré telefony a jiné bezdrátové vybavení) (Středa, 2016). Nutno 

podotknout, že se však nejedná pouze o vlastní péči jako takovou, ale i o do-

stupnější informace a údaje, snazší sdílení a využívání zejména ve prospěch 

pacienta. To vše má vést ke společnému cíli, a to ke zlepšení diagnostiky, léčby, 

prevence, celkové zdravotní péče a globálního zdraví, stejně jako vzdělávání, 

řízení zdravotnictví a zdravotnického výzkumu. Pro lepší představu, příkladem 

telemedicíny z praxe jsou elektronické zdravotní záznamy, počítačové sítě pro 

medicínský výzkum a přenos dat, zdravotnická informatika a e-learning nebo 

tzv. e-booking (zdravotní informační systém pro objednávání pacientů) 

(Ulrichová, 2020). Jako další podmnožinu eHealth si můžeme uvést mHealth 

(využívání mobilních zařízení), zdravotnický a medicínský e-learning či vývoj 

jednotlivých zemí z pohledu	eHelath. 
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Zvýše uvedeného lze konstatovat, že eHealth je zastřešujícím pojmem, který 

pojímá široký obsah zaměřený vesměs na organizaci a využití zdravotnických 

dat spojených elektronickou sítí. Z	toho je tedy zřejmé, že rozvoj tohoto oboru 

je úzce spjat s	digitalizací dat, komputerizací, vznikem digitálních sítí a snazší 

mobilní dostupností. Velkou výhodou je fakt, že tímto procesem dochází k vyšší 

možnosti zpracování dat, jejich zálohování i protekci před jejich zneužitím. Je 

více než zřejmé, že křivka týkající se objemu dat bude pokračovat s	rostoucím 

trendem, a proto je nezbytné neustále hledat inovativní způsoby jejich uklá-

dání. Podstatným kritériem je snadná dostupnost dat za současné protekce 

před hrozbou jejich ztráty či zneužití. V	současnosti jsou v	kurzu zejména clou-

dové a externí typy uložišť. Informace a data tak nejsou uložena na lokálním PC, 

namísto toho se ukládají do vzdáleného cloudu. Přístup k	uloženým informacím 

je zprostředkován pomocí dálkově dostupných aplikací. Problém nastává v ri-

zikovosti zneužití citlivých dat. Skutečnost je ale taková, že i přes obavy z	úniku 

dat úložiště typu cloud využívá naprostá většina uživatelů internetu, zejména 

ve spojitosti se službou poskytovatelů e-mailových služeb, kteří zde ukládají 

často velmi osobní informace (Středa, 2016 str. 18). 

Závěrem této podkapitoly bychom si měli uvědomit, že veškeré sdělovací sys-

témy se mohou výrazně lišit svou úrovní. Úplně na spodu stojí elementární pře-

nos informací mezi dvěma lékaři během telefonického rozhovoru, na vyšší 

úrovni je postaven přenos dat v	obrazové formě, který je zprostředkován za po-

moci internetu a na pomyslném vrcholu jsou zákroky ze sféry robotické chirur-

gie. 

 

2.8.1 Expertní systémy 

Expertní systémy jako takové mají celou škálu využití například v	armádě, škol-

ství, obchodu, zdravotnictví atp. Nás však v	rámci eHealth budou zajímat 

zejména ty poslední zmiňované, tedy expertní systémy medicínské. Výraz ex-

pertní systémy popisuje počítačové programy, které spadají do oboru již zmi-

ňované umělé inteligence. Ta se mimo jiné zabývá postupy, kterými chce do-

sáhnout pokroku pomocí počítačů v	oborech, které jsou prozatím doménou lidí. 
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Jedním z	nich je nepochybně i zdravotnictví. Expertní systémy mají za úkol po-

skytovat rady a pomoc během rozhodování či nabízejí řešení v	konkrétní situ-

aci. Takové systémy jsou známy pod označením DDS, které je tvořeno počáteč-

ními písmeny anglického výrazu Decision Support System, česky Systémy pro 

podporu rozhodování. Úkolem je transport dat od experta, který je simulován 

počítačem, k	uživateli (Beláček, 2018). 

Expertní informační systémy ve většině případů využívají počítačových pro-

gramů, které vycházejí z	kalkulací a návodů, které označujeme jako algoritmy. 

To znamená, že úkoly jsou řešeny za pomoci předem definovaných postupů, 

které byly vytvořeny experty. Tak se dostáváme k	původu označení expertní 

systémy. Podstatné jsou dvě složky. Jednou z	nich je řídící mechanismus, který 

představuje složku výkonnou. Ta z	dostupných znalostí čerpá potřebné infor-

mace a zprostředkovává tak uživateli adekvátní řešení. Druhou částí je báze 

znalostí. Ta zahrnuje vědomosti od jednoho či více oborových expertů. Tyto vě-

domosti jsou nezbytně nutné pro řešení daného problému. Pokud to vztáh-

neme přímo na eHealth, nalezli bychom v	této části znalosti a vědomosti z	kon-

krétního medicínského oboru. Obě dvě složky jsou na sobě téměř nezávislé 

(Dvořák, 2004).  

Expertní systémy aplikujeme zejména v	případech, kdy se jedná o kompliko-

vané úkoly. Problém by měl být natolik složitý, že neexistuje žádná exaktní me-

toda, která by dokázala nalézt řešení problému, vyžadoval by konzultace od-

borníka, či celého konzilia, a jeho řešení by muselo proběhnout opakovaně. Je 

důležité brát v	potaz i složku finanční. Náklady na tvorbu a provoz expertního 

systému by neměly být vyšší než konečné efekty. V	současnosti nejsme ještě 

v	takové fázi, abychom dokázali tímto způsobem řešit komplexní diagnostické 

problémy, ale dokážeme je plně využít k	řešení úkolů dílčích. Příkladem je ře-

šení problematiky infekčních (u kterých byly využity jako první) či nádorových 

onemocnění, diagnostika bolestí v	oblasti hrudníku, dále pronikají do oblasti 

stomatologie či dermatologie (Mahdian, 2016). 

Mezi hlavní výhodu expertních systémů považujeme stále stejné nezkreslené 

výsledky bez vlivu únavy či časového presu. Každému úkolu věnují stejnou 
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pozornost a každý jejich výrok je následován jednoznačným odůvodněním. 

Jako každý systém mají však i určitá negativa. Přeci jen stále hovoříme o „pou-

hých“ počítačích, které mají více či méně limitované uvažování bez jakékoliv 

kreativity myšlení. Jejich adaptace na nové podmínky je velice náročná. Pokud 

je dáme do srovnání s	lidskými experty, tak můžeme říci, že dovednosti člověka 

se vlivem času a nabýváním nových vědomostí i zkušeností neustále vyvíjejí, 

což bez jakékoliv aktualizace o expertních systémech říci nemůžeme. Na rozdíl 

od člověka dále postrádají jakýsi selský rozum, intuici a podobné vlastnosti cha-

rakteristické pro lidstvo (Středa, 2016 str. 163). 

 

2.9 Blockchain 

Základem každého správně fungujícího a prosperujícího státu je bezesporu 

zdravotnictví, které poskytuje občanům služby na co nejvyšší úrovni. Tím je 

myšlena nejen kvalita dané péče, ale i bezpečnost, dostupnost či neměnnost 

shromažďovaných dat. Právě technologie blockchain by k	dosažení tohoto cíle 

mohla nebo možná měla pomoci dospět. Zatímco v	řadě odvětví (finance, au-

tomobilový průmysl apod.) je blockchain již poměrně hojně využívanou tech-

nologií, jiné obory mírně zaostávají. Takovým oborem je například i zdravotnic-

tví.   

Označení blockchain nese technologie, která je na rozdíl od předchozích, výše 

zmiňovaných, o něco méně vryta do podvědomí lidské společnosti. Ale to ne-

mění nic na tom, že možnost využití technologie blockchainu je v	podstatě ne-

omezená. Zjednodušeně řečeno, tímto označením rozumíme distribuovanou 

datovou strukturu, která uchovává zejména transakční záznamy a zároveň za-

ručuje bezpečnost, decentralizaci a transparentnost. Decentralizace znamená, 

že nad daty nedrží moc žádná instituce, vláda, ani nikdo jiný. Z označení distri-

buovaná vyplývá, že celá databáze může běžet na zařízeních osob po celém 

světě. K tomu	všemu jsou veškerá data obsažená v	databázi transparentní a 

maximálně zabezpečená (MATUSZYŃSKI, 2019). To jsou její hlavní výhody. Jak 

již bylo řečeno, blockchain je novodobý typ databáze v	podobě distribuované 
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knihy, ke které mají otevřený přístup všichni uživatelé sítě. Informace v	ní obsa-

žené je velmi obtížné jakýmkoliv způsobem měnit. Veškerá data uložená v	této 

databázi jsou evidována v	digitální podobě a mají společnou historii (Finex, 

2018). 

Tvůrce této technologie původně plánoval využití blockchainu zejména jako 

platformy pro kryptoměny.  Avšak postupem času a vývoje začala být využívána 

i k	jiným účelům. Své uplatnění postupně nalézá v	oblastech, které přicházejí 

do styku s	velkým objemem dat. Nacházíme se v	době postupné digitalizace 

procesů a společnosti obecně. Proces digitalizace se dostává i do oblasti ve-

dení a uchovávání zdravotních záznamů. Dle slov digitálního zmocněnce Minis-

terstva zdravotnictví ČR Ing. Martina Zemana, je v	tomto případě podstatné si 

uvědomit, že se jedná o oblast s	velkou baterií citlivých osobních údajů, a je 

proto nezbytně nutné, zabezpečit je před jejich únikem či ztrátou. Přičemž 

neméně důležitá je ale i snadná dostupnost pro lékaře a další zdravotnické od-

borníky. Právě zde by technologie blockchainu mohla poskytnout nejlepší 

uplatnění. 

V	současnosti se zdravotnický průmysl setkává s	absencí jednotného systému 

pro shromažďování a zpracovávání dat. Co se týče soukromých lékařů, zdravot-

nická dokumentace není mnohdy v	elektronické podobě vedena vůbec, a tím 

pádem je k	ní přístup ostatních poskytovatelů zdravotních služeb velice limito-

ván. Sjednocený systém, ve kterém budou shromažďovány údaje, poskytne 

rychlé a pohodlné sdílení informací a potřebných dat. Veškeré aktualizace bu-

dou probíhat a zejména se ukládat v	reálném čase. Takováto databáze by 

mohla poskytnout zabezpečené sdílení dat mezi jednotlivými institucemi. Vel-

kou výhodou by mimo jiné byla přehlednost, zabezpečení citlivých dat a přístup 

k	údajům i ze strany pacienta samotného. To však není jediné využití. Kromě 

toho by mohla také usnadňovat hledání vhodných dárců orgánů pro dané pa-

cienty. Dále by s	sebou mohla přinést i zlepšení klinického výzkumu či sloužit 

jako podpora řízení dodavatelského řetězce ve farmaceutickém průmyslu.  

I přes značnou složitost propojení nové technologie se zdravotnictvím, jsou 

možnosti, které nabízí, obrovské. První kroky již máme za sebou a nyní je řada 
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na příslušných IT odbornících ve zdravotnictví. V	nadcházejících několika letech 

lze očekávat, že technologie blockchainu ovlivní zdravotnictví mnohem více. 

Celá řada IT expertů pracujících ve zdravotnictví uvedla, že to nebude trvat 

dlouho a plně započne jeho využití. Zároveň věří, že největší přínos bude právě 

v	uchovávání zdravotnické dokumentace, dodržování regulačních opatření a 

zdravotních záznamech jako takových. Největší překážkou, která doposud 

brání úplnému přijetí této technologie je nedostatek znalostí a dovedností 

mezi potenciálními uživateli (Elbert, 2019). 
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3 PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY PŘI ZAVÁDĚNÍ 

TECHNOLOGIÍ DO ZDRAVOTNICTVÍ 

3.1 Hodnocení technologií (Technology assessment, 

TA) 

Hodnocení technologií (technology assessment) je nezbytnou podmínkou je-

jich racionálního využívání. Je to jeden ze základních způsobů, jakým lze tech-

nologie, jejich zavádění a využívání dostat pod určitou kontrolu. Uplatňuje se 

ve světě od poloviny 80. let, kdy došlo ke globálnímu poklesu prosuktivity hos-

podářství a k prvnímu vážnějšímu střetu požadavků na rozvoj zdravotní tech-

nologie a dostupných finančních zdrojů. Hodnocení technologií představuje 

velmi rozsáhlé pole, v jehož rámci je pozornost věnována nejen technickému 

provedení, klinické bezpečnosti a účinnosti, finančním nákladům a souvisejícím 

ukazatelům, vhodným podmínkám pro zavedení a používání technologie, ale i 

sociálním, právním, etickým a politickým dopadům (Googman, 2014). 

Jedná se o jakousi systematickou analýzu vlastností, vlivů a rozsáhlejších do-

padů technologií. Základní princip spočívá v posuzovaní jednotlivých oblastí a 

následném rozhodování o přijetí či zamítnutí technologie. Dále však slouží i 

k	tomu, aby technologie byla v	odpovídajících situacích vhodně nasazena a 

v	neposlední řadě i k	tomu, aby byly s	nimi spojené prostředky racionálně roz-

dělovány do míst s	nevyššími očekávanými efekty.  

Vyhodnocování se primárně odehrává ve dvou rovinách. V	první řadě zkou-

máme jejich efektivitu. Hodnocení efektivity technologie před jejím definitiv-

ním uvedením do chodu probíhá na základě čtyř kritérií. Technologii považu-

jeme za efektivní v	případě, že: 

1. zlepšuje výsledky zdravotní péče (například slouží ke zmírňování bolestí, 

úmrtnosti, stavů úzkosti či obecně zlepšuje výsledný fyzický nebo men-

tální stav, handicap a kvalitu života). 

2. s	sebou nese více pozitivních dopadů a přínosů v	porovnání s riziky 



| 32 

3. tyto přínosy jsou efektivní i z	pohledu nákladů 

4. zasluhuje býti upřednostňovaná na úkor jiných technologií i přes zname-

nající vyšší náklady. 

Druhým úhlem pohledu je hledisko systémové. Tedy zařazení dané technologie 

do systému zdravotní péče. Z	tohoto hlediska rozlišujeme tři elementární sys-

témové oblasti, ve kterých je příslušná technologie prověřována. Jedním z	nich 

je hodnocení technologií jako takové, tedy z	pohledu účinnosti, bezpečnosti, 

ceny či sociálních a etických dopadů. Další bod se zabývá tím, zda technologie 

opravdu řeší problém, ke kterému je primárně určena. V	této oblasti se T.A za-

obírá zejména porovnáváním vybrané technologie s	jinými alternativami, které 

se nabízí jako další možnost (Machovská, 2017). Příkladem může být úvaha nad 

tím, zda v	určité oblasti upřednostnit magnetickou rezonanci před CT. Za jakých 

okolností se jedná o lepší zobrazovací metodu s	vyšší diagnostickou výnosností 

za co nejnižší cenu. Třetí bod řeší technologie z	hlediska systému a prostředí, 

ve kterém jsou aplikovány (Heger, 1996). Tím mám na mysli kupříkladu to, zda 

se jeví jako výhodnější pro obecné zdraví národa, investice do screeningu kar-

cinomu prsu či tračníku nebo například do zvýšené frekvence pravidelných pro-

hlídek u praktických lékařů apod.  

Hodnocení technologií je velice rozsáhlým tématem a oborem, který skýtá ne-

přeberné množství objektivních podkladů pro rozhodování. Nesmíme však za-

pomínat na to, že do vlastního rozhodování je velmi často promítán i charakter 

politický. Ten je mimo jiné provázen společenskou váhou nákladů, medicínskou 

užitečností či kvalitou života. Předchozí jmenované, ale i mnoho dalších charak-

teristik, se různí v	odlišných zájmových skupinách, a tedy absolutizace veške-

rých podstatných kritérií není reálně možná. To však nemění nic na tom, že hod-

nocení technologií vytváří přinejmenším kvalitní základnu, na které se i zmiňo-

vané politické rozhodování může odehrávat racionálnějším způsobem, než je 

tomu například při primitivním intuitivním vyhodnocování možností.  
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3.2 Možné důsledky aplikace nových technologií ve 

zdravotnictví 

Zřejmě není za potřebí vysvětlovat, že vstup nových technologií (v našem pří-

padě zejména do zdravotnictví) by s sebou minimálně měl, a ve velké většině 

případů i nese, nepřeberné množství výhod nejen pro pacienty (například hod-

notnější výsledky či komfortnější diagnostické i léčebné procesy) a pro odborný 

personál (obecně usnadnění práce a postupů), ale bezesporu i pro medicínu na 

slovo vzatou (zdokonalování diagnostiky od příčin, přes průběh až po léčbu sa-

motnou).  

Nic však není ideální, a tak i průnik nových technologií do zdravotnictví s sebou 

nese i značné nevýhody. Pojďme si tedy na jednotlivé dopady (ať již negativní, 

či pozitivní) podívat blíže. 

 

3.2.1 Ekonomika 

Jednou z hlavních oblastí, které se rozvoj technologií dotýká, je sektor ekono-

mický. Zatímco ekonomická odvětví jako taková procházejí vlivem rozvoje 

technologií hlubokými změnami, oblast zdravotní péče stále zůstává v pozadí. 

Poměrně těžko se hledají nějaké známky toho, že by nové technologie přispí-

valy nějak výrazněji k jejímu efektivnímu fungování.  

S tím se pojí stránka finanční a to, že ne vždy spolu se zaváděním inovací do-

chází k přímým úsporám financí. Naopak. Minimálně na počátku doprovází zdo-

konalené výsledky značný nárůst výdajové stránky peněžních prostředků spo-

jených se zaváděním dané technologie. Samozřejmě tento nárůst nebyl proká-

zán ve všech případech. Setkáváme se i se situacemi, kdy následkem zavádění 

nových technologií dochází například k poklesu doby hospitalizace a násled-

kem toho ke snižování celkových prostředků spojených s celým procesem. 

Avšak i přesto může celková suma vzrůst vzhledem k vyšším provozním anebo 

investičním nákladům. 
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Další finanční úspory, které by s sebou nové technologie mohly přinést, se týkají 

lidské pracovní síly a jejího postupného nahrazovaní například systémy umělé 

inteligence. To se v současné době dotýká zejména oblastí, které zahrnují re-

petitivní aktivity a procesy. S neustálým progresem technologií se však oče-

kává, že dříve či později bude možno nahradit i pozice, které jsou nyní jen těžko 

představitelné. Zůstává otázkou, zda důsledkem toho dojde i ke snižování ná-

kladů na zaměstnance, a tedy pozitivním dopadům na finanční výdaje společ-

nosti. 

Zásadní tedy je a bude, zda se nové technologie dokáží ve zdravotnictví efek-

tivně prosadit. V opačném případě by to totiž velice pravděpodobně zname-

nalo, že finanční zátěž kladená na celou ekonomiku bude dále nekontrolovaně 

růst až do stádia, kdy dosáhne již neúnosných rozměrů. 

 

3.2.2 Legislativa 

Zdravotnických technologií využívajících systémy AI se schopností samostat-

ného učení v praxi přibývá. S tím nabývají na významnosti i otázky právní. 

Zejména to, kdo by měl nést odpovědnost v případě, že v	důsledku použití ta-

kového zdravotnického prostředku dojde ke vzniku újmy. Dokud nebude tato 

stránka vyřešena, není zásadně možné aplikovat technologie v	plné míře a 

efektivním způsobem.  

Podmínkou pro zavedení nové technologie je rovněž její důvěryhodnost. Na 

cestě k	důvěryhodné AI je přitom zapotřebí, aby splňovala minimálně tato tři 

kritéria: 

1) měla by být etická, 

2) měla by být robustní (z technického i sociálního hlediska), 

3) měla by být legální. 

Sladit všechna kritéria však není v	řadě případů zcela jednoduché. Jednou z	ne-

zbytných složek při budování důvěry společnosti v	inteligentní systémy je tedy 

i jejich soulad s	právními regulemi. Kupříkladu elektronizace zdravotnictví se 

asi nejvíce potýká s	problematikou hrozícího úniku a zneužití citlivých osobních 
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dat nejen pacientů, ale například i zdravotnického personálu. Nalezení správ-

ného řešení otázky ochrany soukromí a celkové bezpečnosti systému elektro-

nizace zdravotnictví je tedy zásadní. Pozici pacienta během rozhodování o 

osobních datech musí sytém nejen neustále respektovat, ale i co možná nejvíce 

posilovat.  

Co se týče ČR, vlivem rozvoje umělé inteligence se i přes tyto obavy již v	na-

prosté většině případů z	„klasické“ zdravotnické dokumentace, ke které má ve 

stanovených případech přístup pouze zákonem vymezený okruh subjektů, pře-

chází právě k	systému elektronického zdravotnictví. S	ohledem na to se stále 

větší měrou diskutují legislativní změny zapracovávající elektronizační trendy 

do procesu poskytování zdravotních služeb. Jsou zmiňována zejména práva a 

povinnosti jak odborného personálu, tak pacienta v	souladu s	evropskou legis-

lativou. Mimo jiné dále formuluje zásady vedení elektronické zdravotnické do-

kumentace, dostupnost dat pro pacienty ve zřetelné podobě či způsoby iden-

tifikace pacientů. Zásah do soukromí a určité nebezpečí úniku osobních dat 

s	sebou nese i zmiňovaná techologie RFID (viz výše).  

Další klíčovou, avšak stále nevyřešenou otázkou zůstává již zmíněná odpověd-

nost. V	případě, že při činnosti systému umělé inteligence dojde ke vzniku újmy, 

klade se nutně otázka, kdo za ni bude odpovídat, kdo bude povinován k	její ná-

hradě. Jak se v	takových případech bude postupovat? Je v	tomto ohledu sou-

časný právní rámec regulující povinnost k	náhradě újmy dostačující, nebo bude 

v	důsledku technologického pokroku nutná jeho úprava či doplnění? V	této 

souvislosti je vhodné zmínit zákon o zdravotnických prostředcích, který ve své 

definici za takové prostředky považuje mimo jiné i programové vybavení. Co ale 

zcela jistě nevíme, zda do této kategorie spadá kupříkladu i umělá inteligence. 

Pakliže ano, otázka regulace se nám značně ulehčuje. Toho lze však využívat 

jen do určité míry automatizace. Problém nastává u vysoce autonomních sys-

témů, které budou mít schopnost nejen samostatně činit jednotlivá rozhodnutí, 

ale v	zásadě o celém procesu samostatně rozhodovat, definovat jeho cíle i pro-

ces dosažení výsledku. Jako jedna z alternativ možného řešení se nabízí, že od-

povědnost za pochybení AI bude vložena na bedra toho, kdo ji použil při své 
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činnosti. Jinou variantou je přenesení odpovědnosti na tvůrce systému umělé 

inteligence.  

Pokud vyjdeme z principů poskytování zdravotní péče v	současnosti, případné 

pochybení je zkoumáno primárně z	pohledu vědomosti, respektive nevědo-

mosti a stupně nedbalosti. Asi nemusím dlouze vysvětlovat, že tento přístup je 

v	momentě, kdy je použit autonomní systém prakticky nepoužitelný.  

Zřejmě to tedy znamená, že současné regule jsou do jisté míry dostačující a 

aplikace technologií by do určité míry neměla představovat zásadní problém. 

Ten však nastává v	momentě, kdy do „hry“ vstupují vysoce automatizované sys-

témy, u kterých alespoň částečná redefinice současných principů či jejich dopl-

nění budou nutné. 

 

3.2.3 Etika 

Využívání daných technologií by mělo být podřízeno nejen legislativě, ale také 

etickým normám. Zejména proto se jako další překážka jeví v určitých přípa-

dech více či méně závažné regule etické. To se může týkat například otázek, 

podle jakých kritérií selektovat pacienty upřednostňované k transplantacím, 

které nelze praktikovat celoplošně. Dopad expanze technologií se samozřejmě 

rozchází v celé řadě dalších případů. Odlišný přístup bude bezesporu například 

i z pozice výrobce dané technologie, jehož primárním zájmem je vývoj a ná-

sledný prodej co největšího množství jeho produkce, a to bez ohledu na to, jaké 

to kupříkladu s sebou nese dopady etické. Vedle toho se zájmy plátce soustředí 

zejména na co nejvyšší úspory a udržení limitních rozpočtů za současného 

umožnění co nejvyššího rozvoje v daných oblastech atp. 

Ve spojitosti s tím se můžeme setkat se dvěma extrémními názory. Ten první, 

pozitivistický tvrdí, že díky technizaci společnosti dojde k osvobození lidí od 

práce. Systémy umělé inteligence budou mít schopnost diagnostiky onemoc-

nění i následné léčby. Důsledkem toho dojde k vyřešení případných sporů a pro 

lidstvo to tak bude významným přínosem. Jak již však bylo zmíněno výše, tento 

scénář by mohl nastat jen za zcela ideálních podmínek, kterých lze v reálném 
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světě jen těžko dosáhnout. Proti tomu stojí názor, který zdánlivě připomíná 

drama z pera Karla Čapka R.U.R. Podmanění společnosti technologiemi podle 

něj, by znamenalo její nadvládu a postupné podřízení člověka. 

Vzhledem k tomu, že jde v obou případech o extremistické scénáře, předpo-

kládá se, že pravda zůstane zhruba někde uprostřed. Každé zavádění nové 

technologie je založeno na jasně definovaných algoritmech a nastavení rele-

vantních, avšak nediskriminačních rozhodovacích kritérií. Jako nejvhodnější se 

v tomto případě jeví takový postup, kdy technologie budou zpracovávat data a 

na jejich základě poskytovat výsledky. Kvalifikovaná osoba by z těchto dat a in-

formací měla stanovit transparentní závěry. Vše by tedy mělo zůstat ve fázi, kdy 

stroje budou vykonávat práci, ale konečné rozhodnutí bude záviset na lidech.  

Stále však není vyřešena otázka toho, jak postupovat v	případě, kdy dojde k se-

lhání technologie. Tím se oklikou dostáváme zpět k právní odpovědnosti a 

obecné aplikaci právních norem. Možná to je jeden z hlavních důvodů, proč 

řada technologií již není plně v provozu. Protože dokud nebudeme schopni na 

tyto otázky odpovědět, je prakticky nemožné je v praxi naplno používat. 

 

3.2.4 Ekologie 

Ekologie je nedílnou součástí moderní průmyslové výroby. Inovační technolo-

gie a systémy umělé inteligence by měly s	sebou nést zejména pozitivní soci-

ální změny, zvyšovat udržitelnosti i ekologickou odpovědnost. Musíme si uvě-

domit, že pokud budeme ve znečišťování a konzumaci pokračovat jako dopo-

sud, tak se dříve či později zničíme. Zavádění nových technologií působí na ži-

votní prostředí již během jejich výroby, přes distribuci, používání až po jejich 

likvidaci.  

Začněme nejprve negativními dopady na životní prostředí. Jak je nežádoucí 

účinek velký, jde zatím jen velmi zhruba odhadovat. To je způsobeno tím, že se 

často jedná o v	podstatě neviditelné znečištění, u kterého si neuvědomujeme 

jeho existenci a už vůbec ne jeho dopad. Velká část technologií je spojena s	di-

gitálním prostředím, které ke správné funkci potřebuje ohromné množství 
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energie. Ta je získávána z	půdy (ve formě uhlí či jaderných paliv) (2017). To je 

nutné co nejvíce omezit. Větší počet elektronických zařízení znamená také větší 

produkci elektroodpadu, který je nutné správným způsobem recyklovat a likvi-

dovat tak, aby životní prostředí bylo co nejméně zatěžováno. 

Nic však není jen černé. I v	tomto případě se najde několik pozitivních dopadů, 

které prospívají našemu ekosystému. Samotné zvýšení efektivity zdravotnictví 

například díky zavádění nových technologií, pomůže snižovat plýtvání a rozšířit 

efektivní zdravotní péči tam, kde jí je nedostatek. Dále může vést například ke 

snižování emisí a výfukových plynů díky omezení dopravy. Vzhledem k	tomu, 

že celá řada činností se přesouvá do online prostředí není zapotřebí za vším 

hned fyzicky dojíždět. Eliminace negativních externalit dopravního průmyslu je 

v	tomto případě na dobré cestě. Jako přínos se jeví také omezení spotřeby 

zdravotnického materiálu (například ochranných a desinfekčních pomůcek) a 

celkové snižování produkovaného odpadu. 

Během výroby i používání určitých technologií se tedy pravděpodobně jen 

velmi těžko vyhneme čerpání některých zdrojů a materiálů, což může být pro 

přírodu náročné. Zároveň ale na druhé straně je již prokazatelný i fakt, že nám 

technologie mnohdy pomáhají chovat se více ekologicky. 

 

3.2.5 Vzdělávání 

Ne nadarmo se říká, že se člověk celý život učí. V oboru zdravotnictví to platí 

dvojnásob. Organismy se neustále vyvíjejí, přizpůsobují se okolním podmín-

kám, mutují. Co platilo před desítkami let, v současnosti již nemusí být vůbec 

pravda. K vývoji a pokroku dochází i ze strany technologií či způsobů léčby. Ob-

jem veškerých znalostí, které musí lékaři a zdravotnický personál neustále při-

jímat za své, je takřka nepředvídatelný. Jsou nepřetržitě konfrontováni s novými 

informacemi v podobě nových objevů, léčebných postupů i výsledků klinických 

studií z celého světa. Ani v úzce specializovaných oborech tak není v silách člo-

věka osvojit si více než zlomek veškerých relevantních informací.  
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V tomto ohledu by nástup umělé inteligence mohl znamenat značné usnad-

nění. Systémy umělé inteligence by na sebe převzaly alespoň část vědomostí, 

které si současní odborníci musí osvojovat neustálým studiem. Samozřejmě 

zavádění nových technologií s sebou nese také vzdělávání a zaškolování od-

borného personálu. I přesto by se však objem znalostí, které musí lékař stopro-

centně ovládat, mohl alespoň částečně omezit.  

To by mělo znamenat i potenciální úsporu času, vyšší koncentraci lékařů na pří-

pady, kam technologie alespoň prozatím nedosahují a případně i zamezit 

mnohdy osudovým lékařským pochybením – ať už při stanovení diagnózy, 

nebo při léčbě samotné. 

 

Pokud se na celou problematiku podíváme co možná nejširší optikou, jako 

nejpřínosnější se jeví rozvoj technologií s co nevýznamnějším dopadem na 

plošné zdraví lidské populace.  Rozumějme tedy nejen na prevenci, ale i na 

podporu zdravého životního prostředí či způsobu života. Důležité jsou ovšem i 

již zmiňované dopady do politické a humanitární sféry. 

Jedním z hlavních cílů zdravotnictví nadále zůstává zlepšovat zdravotní stav 

lidské populace a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí na minimum. V 

důsledku toho také zlepšovat životní úroveň a kvalitu života lidí.  S tím jde ruku 

v ruce zvyšování produktivity práce, snižování nákladů na zdravotní služby a 

prodloužení života lidské populace na maximum. 
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4 PROGNOSTIKA A ZÁKLADNÍ POSTUPY 

ODHADOVÁNÍ BUDOUCÍHO VÝVOJE 

4.1 Základní pojmy 

Vzhledem k	tomu, že velká část zásadních rozhodnutí v	současnosti s	sebou 

nese i dopady do budoucnosti, jsou tato rozhodnutí velice často doprovázena 

nějakou informační nejistotou a neurčitostí. Naší snahou by mělo být tyto ne-

jistoty v	nejlepším případě zcela odstranit nebo alespoň částečně zmírnit. A 

právě k	tomu by měly sloužit jednotlivé prognostické metody. Budoucností 

v	tomto kontextu rozumějme určitý systém událostí a procesů, jež mohou v	ur-

čitém časovém horizontu a za jasně definovaných podmínek nastat. Pohled do 

budoucnosti by nám následně měl poskytnout jakýsi návod na ideální postup 

a jednání. 

Jedním z	prvních autorů věnujících se problematice prognózování byl Ar-

mstrong, který popisuje historický pokrok ve své publikaci „Od křišťálové koule 

k	počítači“. Jedná se od nadčasové dílo, které však zcela opomíná zahrnout do 

prognózování zásadní roli člověka. Vztah člověk-stroj není do dnešní doby zcela 

jasný.  

Zájmem expertů je dosahovat stádia systematického předvídání na danou 

dobu dopředu, podchycení klíčových vývojových trendů a případných cyklicky 

se opakujících tendencí. Předmětem prognózy je tedy charakteristika vývoje a 

případných změn. Výsledná prognóza formuluje vývoj jako tendenci, trend či 

neukončený proces.  

Zásadní jsou pro nás již zmíněné pojmy prognóza, prognostika a prognózování. 

Prognóza jako taková je označení pro systematicky určené tvrzení o budoucím 

stavu zkoumané skutečnosti, u které očekáváme, že v	určitém časovém oka-

mžiku a za určitých podmínek nastane. Zároveň zahrnuje i variantní scénáře a 

možnosti stavů, které mohou v	budoucnosti nastat a několik alternativních cest 

k	nim směřujících. K	tomu využíváme (na rozdíl od prostých předpovědí) 
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prognostických metod, které vycházejí z vědeckých poznatků (Buřina, 2003). 

Vedle toho prognostika sumarizuje domněnky, zkušenosti a poznatky o vzniku 

a obsahu představ o budoucnosti, ke kterým experti dospívají na základě raci-

onálního a logického uvažování (Petrášek, 1994). Nutno podotknout, že daná 

prognóza v	budoucí představě může být zakomponována zcela, popřípadě 

částečně spolu s	intuitivními názory či se v	ní nemusí uplatňovat vůbec. Proces 

systematického zkoumání a formulace vědeckých závěrů o předpokládaném 

vývoji je označován jako prognózování. Výchozím bodem naprosté většiny me-

tod jsou poznatky a data z	minulosti.  

 

4.2 Etapy prognózování 

Jak již bylo několikrát řečeno, v	prognostice se nezřídka můžeme dostat do 

fáze, kdy je možné dojít k	daným závěrům různými způsoby. To však nezna-

mená, že prognostická činnost nemá své tradiční fáze a postupy. Podle většiny 

autorů, kteří se ve svých dílech prognostikou zabývají, můžeme obecně postup 

prognózování dělit do následujících tří etap: 

1) Retrospekce (zahrnuje stanovení objektu prognózy, strukturních prvků a 

parametrů) 

2) Diagnóza (cíl prognózy, vztah mezi objektem a subjektem prognózy) 

3) Prognóza (aplikace prognostických metod a tvorba prognózy) 

Mimo tento obecný rámec zahrnuje prognostická činnost ještě fáze stanovení 

objektu prognózy, sumarizaci faktografických údajů, jejich zpracování, tvorbu 

prognostického modelu, vymezení parametrů zvoleného modelu a prognos-

tický výpočet. V	neposlední řadě i interpretaci a ověření prognostických vý-

sledků (Benčo, 2001 str. 128). Jednotlivé fáze prognózování se od sebe více či 

méně liší dle použité techniky či metody. 

Aby byla prognóza efektivní musí být zachován pozitivní vztah mezi přínosy a 

náklady na její uskutečnění. Náklady se pojí s	jednotlivými etapami prognózo-

vání (např. analýza, tvorba, aplikace v	praxi apod.).  
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Samotná hodnota prognózy je určována jak znalostním (představa reality v	bu-

doucnosti), tak informačním (Co? Proč? Jak?) obsahem. Tomu však musí před-

cházet stanovení uživatelských požadavků a potřeb. 

Vzhledem k	interaktivní povaze prognostické praxe musí být zajištěna neustálá 

výměna informací mezi prognostikem a uživatelem samotným. Zejména hovo-

říme o co nejdetailnějším stanovení cílů uživatelské praxe. Obecně můžeme 

říci, že každé rozhodnutí trpí nedostatkem předpovědí a zároveň platí, čím vý-

znamnější rozhodnutí, tím objemnější by měla být i předpověď.  

 

4.3 Typologie prognóz 

Nejen že těžko nalézáme shodu v	tom, jakou roli sehrává člověk a stroj, experti 

se neshodují ani v	rozdělení základních prognóz. Typologie prognóz se do jis-

tém míry odlišuje dle autora prognostické publikace. Výčet základních principů 

je přenesen do následující tabulky: 

Tabulka 1- Dělení prognóz 

 

Zdroj: autor, (volně převzato dle Petrášek, 1994) 

Poměrně zásadní pro praxi je dělení dle délky časového horizontu. Je více než 

zřejmé, že horizontální rozměr každé prognózy tvoří jeden ze základních para-

metrů o to více, zvážíme-li fakt neustále se měnících socioekonomických para-

metrů v	čase. To znamená, že s	růstem časového intervalu roste i variabilita. To 

v	konečném důsledku vede ke stupňujícímu se nátlaku na řídící systém během 

rozhodování a plánování. Zamyslíme-li se nad tím, jak dlouhý, respektive krátký, 

je daný typ intervalu, můžeme vyjít například z rozdělení dle (Buřina, 2003):  

Horizontální členění 
(časový horizont) 

Vertikální členění 
(stupeň agregace) 

Dle přístupu k 
prognózování 

Krátkodobé Národohospodářské 
Explorativní 

Aktivní 

Střednědobé Odvětvové Pasivní 

Dlouhodobé Oborové  

Normativní Extrémně dlouhodobé Podnikové 
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a) delší časové intervaly: 

• krátkodobé (1-2 roky) 

• střednědobé (5-7 let) 

• dlouhodobé (7-15 let) 

• extrémně dlouhodobé prognózy (více než 15 let). 

Jinak je tomu, pokud mluvíme o prognózách na období v	rámci několika mě-

síců: 

b) kratší časové intervaly (Makridakis, 1987): 

• krátkodobé prognózy (méně než 3 měsíce) 

• střednědobé prognózy (3 měsíce až 2 roky) 

• dlouhodobé prognózy (více než 2 roky). 

Rozdílnost v	pojetí délky časových horizontů je vysvětlována několika aspekty. 

Jako nejpravděpodobnější se však jeví ten, že horizontální dělení se váže na 

různé stupně agregace (viz vertikální dělení). Dimenze horizontálně-vertikální 

tak poměrně zásadně figuruje ve tvorbě prognóz a volbě jednotlivých metod. 

 

Co se týče klasifikace na základě přístupu k prognózování (v	tabulce zmíněného 

vpravo) rozeznáváme prognózy: 

a) explorativní (neboli výzkumné) – představující variantní budoucí vývo-

jové stavy a tendence. Zároveň ukazují orientaci a sílu budoucího vývoje. 

Blíže je specifikujeme jako „dnešek-budoucnost“. Tyto prognózy dělíme 

dále na:  

• aktivní (předpověď budoucnosti je založena na lidské činnosti a 

jejích důsledcích, vycházející z	poznání reality. Jedná se o intuitivní 

metody k	odhadu vztahů mezi činností a důsledkem) 

• pasivní (kde základem jsou zákonitosti pramenící z	reality a vý-

sledků měření, které jsou následně transformovány na výroky o 

budoucnosti. Výchozí vazby zároveň odpovídají i těm budoucím) 
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b) normativní – jsou opakem výzkumných, tedy k	hledaným představám o 

budoucích stavech dospívají hledáním a oceňováním dosažitelných 

možností. Specifikujeme je vztahem „budoucnost-dnešek“. 

Tato typologie nám tedy popisuje jakýsi obecný přístup k	prognózování. 

 

4.4 Prognostický proces, vybrané prognostické me-

tody 

Základní definici prognostiky jako kvalifikovaného přístupu, který slouží k	odha-

dování vývoje v	budoucnosti je zapotřebí doplnit obecným rámcem procesu, 

kterým prognóza prochází až k	finálnímu výstupu. Standardem se v	tomto oh-

ledu stal prognostický proces vycházející z	myšlenek (Armstrong, 2001).  

 

Obrázek 2 Prognostický proces 

Zdroj: autor (převzato od: Armstrong, 2001) 

 

Všech šest fází má v	tomto procesu své jasně definované místo. Každý bod se 

vyznačuje vzájemnou provázaností a z	toho plynoucí nenahraditelností. 

Jedním z	nejvýznamnějších kroků je pro nás volba vhodných prognostických 

nástrojů, sled odvozování prognóz, které v	procesu sehrávají podstatnou roli.  

Kombinaci teoretických a praktických zásad s	určitou výpovědní hodnotou, 
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která směřuje ke vzniku prognózy, označujeme pojmem prognostická metoda 

(Buřita, 2003). Opět se však setkáváme s	faktem, že v	řadě případů se klasifikace 

jednotlivých prognostických technik liší. To je pravděpodobně zapříčiněno roz-

dílným časovým rozsahem, stupněm komplexnosti, velkým zásobníkem náro-

dohospodářských jevů, které nás z	pohledu budoucnosti zajímají nebo autor-

ským přístupem.  

Pro nás nejzásadnější je dělení dle (DeLurgio, 1998), který vytvořil dvě skupiny 

prognostických metod a označil je jako: 

• Objektivní (kvantitativní) metody 

• Subjektivní/úvahové (kvalitativní) metody. 

První zmiňovaná kategorie zahrnující metody objektivní (kvantitativní), se za-

čala rozvíjet zejména díky rozvoji oboru matematiky. Dle (Armstrong, 1985) 

mají tyto postupy jasně specifikované procesy analýzy dat. Jsou charakteris-

tické přísně explicitní, statistickou i formální povahou, což má za následek 

právě onu akurátnost a použitelnost. Na základě vhodně zvolené nezávislé pro-

měnné, resp. proměnných, konečná prognóza závisí jen na jejích hodnotách – 

je tedy objektivní. Dle (Armstrong, 2001) rozeznáváme mimo jiné metody: 

• Časové řady 

• Vysvětlující metody 

• Strukturální metody apod. 

Uplatnění kvantitativních metod prognózování budoucího vývoje vychází 

zejména z	předpokladu, že je do značné míry předvídatelný a navazuje přímo 

na existující trendy (Štědroň, 2012). 

Na opačné straně stojí subjektivní (kvalitativní) metody, které vycházejí z	od-

borného úsudku a zkušeností. Určitou předlohu nalézáme u společenských 

věd. Sled optimistických i pesimistických scénářů umožňuje vytvářet prognózy 

například vývoj ekonomiky, HDP, populace či z	toho plynoucích společenských 

změn. Pro tuto práci je zajímavá zejména jejich aplikace v	oblasti technické. Pří-

kladem může být sledování prognózy vývoje internetu či technologie RFID (viz 

výše).  Čím dál tím více nabývají na své významnosti prognózy týkající se umělé 
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inteligence a s	tím souvisejících změn v	legislativním či ekonomickém systému 

(Štědroň, 2020). Obecně můžeme říci, že tyto metody nalézají své uplatnění 

zejména tam, kde dosahujeme při předvídání budoucích jevů jen nízké míry 

prognózovatelnosti. Tím rozumějme, že nemáme k	dispozici dostatek historic-

kých ani jiných dat vhodných k	modelování.  

Principiálně jde o přístupy, které využívají lidského činitele (do budoucna 

možná nahrazeného AI). Poslední slovo vychází z	úst experta (či skupiny ex-

pertů) a role stroje je v	ideálním případě čistě pomocná (Chase, 2006). Je po-

měrně zřejmé, že vzhledem k	subjektivitě tohoto postupu dochází velice často 

k	různým výsledkům plynoucích z	identických předpokladů. Celý proces je tedy 

založen na vstupech, které jsou přeměňovány na prognózy o možných budouc-

nostech v	hlavě prognostika (Armstrong, 1985).  

Jako příklad si můžeme uvést metody:  

• Panel expertů 

• Delfská metoda 

• Metoda scénářů apod. 

Právě kvalitativní metody jsou v	pro nás v	kontextu vývoje technologií ve zdra-

votnictví stěžejní. Vzhledem k	tomu, že tento pojem zastřešuje celou řadu po-

stupů k	tvorbě prognóz, pokusím se stručně přiblížit jen pár základních.  Vy-

jdeme z	charakteristik dle Potůčka (2006) a částečně i Armstronga (1985). 

 

4.4.1 Panel expertů 

Metoda označována spojením panel expertů (či expertní panel) je charakte-

ristická sumarizací a syntézou rozsáhlého spektra informací a dat, které 

směřují k	tvorbě souhrnného souboru doporučení řešení analyzovaného 

problému. Potůček (2006) popisuje tuto metodu slovy: „banda chlapíků se-

dících kolem stolu“. Základem je tedy skupina expertů věnující se dané pro-

blematice či oboru. Ti mají za úkol vytvořit onu syntézu vstupních dat 
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(vycházejících např. z	výzkumných zpráv, výsledků prognostických metod 

apod.). vedoucí k	závěrečné zprávě. 

Hlavními charakteristikami takového panelu je jeho složení a vyváženost 

spolu s	dostatečnou různorodostí posudků vztahujících se k	danému pro-

blému. Své uplatnění nalézá zejména tam, kde předpokládáme značnou 

dávku oborové diverzity či pro řešení komplexních problémů. Expertní panel 

lze uzpůsobit specifickému problému a zároveň v	jeho kontextu můžeme 

využívat i jiných prognostických metod (Potůček, 2006). 

Při aplikaci této metody bychom obecně měli postupovat od konkrétního 

vymezení problému/tématu, za kterým následuje volba členů panelu (ex-

pertů) v	čele s	vedoucím panelu a zapisovatelem. V	dalším kroku se sesta-

vený tým dohodne na specifickém harmonogramu a závěrečné struktuře 

práce. Dle těchto specifikací probíhají jednotlivá zasedání panelu, z	nichž má 

v	konečném důsledku vzejít závěrečná zpráva. 

Výhodou této metody jsou poměrně nízké náklady na její uskutečnění (vyu-

žívá vnitrofiremních lidských zdrojů) či časová nenáročnost (Chase, 2006). 

 

4.4.2 Delfská metoda 

Jednu z	nejznámějších metod prognózování-metodu Delphi můžeme v	pod-

statě vnímat jako jakousi variaci na výše zmíněnou metodu panelu expertů, je-

jímž cílem je v	rámci skupiny expertů dospět ke konečné prognóze díky kon-

senzu vytvořeného panelu. 

Delfská metoda je na rozdíl od předchozí založena na anonymním vyjadřování 

expertů, z	nějž opět pramení společný konsenzus. Úspěšnost této metody je 

závislá na správném sestavení panelu, tedy volbě expertů na danou problema-

tiku (zvažujeme dosažené v	předmětném oboru prognózování, stupeň od-

borné praxe, rozsah jeho specializace, vztah experta k	předmětu zkoumané 

prognózy, zásadovost a míru tolerance apod.). Takový prognostický expert však 

hraje zejména roli poradce. Rozhodovací proces tak zůstává v	rukou organizá-

torů prognózování (Stojanov, 2007 str. 28).  
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V	momentě, kdy dojde ke konečnému sestavení panelu odborníků, následuje 

krok, během kterého organizátoři prognózování individuálně kontaktují kaž-

dého jednoho experta (např. telefonicky, zvacím dopisem). Díky tomu je zacho-

vána dostatečná míra anonymity a zároveň nedochází ani k	přizpůsobování se 

názorům jiného (např. vysoce postaveného) experta (Holcr, 2009 str. 146). 

Proces pokračuje formulací dotazníku, který se musí z	pravidla skládat z	jedno-

značně zodpověditelných otázek. Před odesláním dotazníku přímo do rukou 

expertů se minimálně doporučuje provést tzv. pilotáž cca deseti spolupracov-

níkům v	rámci organizačního týmu a popřípadě doladit nedostatky ve formulaci	

(Reichel, 2009 str. 147). V	momentě, kdy organizátoři obdrží dotazníky od ex-

pertů zpět k	vyhodnocení, následuje proces porovnávání a třídění výsledků. 

V	rámci dalších kol se prezentují výsledky z	těch předchozích, kde se zdůrazňují 

zejména extrémistické názory s	cílem umožnit expertům opětovné posouzení 

daného názoru. Množství kol v	rámci této metody není striktně dáno a je odvislé 

od řady faktorů (Gordon, 2009). 

Výhodou delfské metody je opět její finanční a časová nenáročnost (K	tomu 

srov. studii (Listone, 1975)) 

 

4.4.3 Metoda scénářů 

Jako třetí a v	této práci zároveň poslední v	praxi využitelnou metodou, je tvorba 

scénářů budoucího vývoje (alternativní scénáře). Zásadní otázkou, na kterou 

scénáře hledají odpověď, není (jak je tomu u většiny metod) zda daná událost 

nastane, ale jak můžeme postupovat, pokud nastane (Rotmans, 2000). Vytvo-

řené scénáře by měly být ze zásady důvěryhodné, vnitřně konzistentní a záro-

veň působit pozitivně na perspektivní strategie, politiky či vize (Hendl, 2006 str. 

94).  

K	jejich aplikaci přistupujeme v	momentě, kdy nemáme k	dispozici dostatečné 

množství počátečních informací a pracujeme s	určitou dávkou nejistoty oh-

ledně významu, důležitosti a výskytu daného jevu. Alternativní scénáře vývoje 

pojímají obecně dlouhá časová období, jsou budovány z nedostatku 
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počátečních informací, které bývají i do určité míry nespolehlivé. Často věnují 

pozornost novým jevům či situacím, které se nachází v	prvotní fázi výzkumu 

anebo jsou podkladem během plánování budoucího postupu a opatření 

(Potůček, 2003 stránky 249-286). 

Z	hlediska metodiky tvorby scénářů neexistuje přesná definice či manuál 

(Vasquez, 2000). Jedním ze způsobů	dělení dle typu metodologie je dělení na 

scénáře intuitivní (primárně kvalitativní vstupy) a formální (primárně racionální 

a analytický přístup). Další možností, jak scénáře klasifikovat, je dělení na scé-

náře retrospektivní a scénáře deduktivní.  První jmenované nejprve definují 

předpokládaný (negativní či pozitivní) stav v	budoucnosti a jeho pomocí zpětně 

hledáme způsoby a faktory, které vedou k	jeho uskutečnění (Rotmans, 2000). V 

prognostických scénářích však preferujeme spíše přístup deduktivní, který se 

zakládá na odvozování a kauzalitách. Scénář jako takový popisuje nastávající 

události formou vyprávění či příběhu.  

Volba typu scénáře se odvíjí zejména od stanovených cílů, kterých chceme za 

jejich pomoci dosáhnout. Další otevřenou otázkou je ideální množství scénářů. 

Vzhledem k tomu, že i v	tomto případě je to vysoce variabilní a odvislé od celé 

řady faktorů, optimální počet v	podstatě neexistuje. 

V	kontextu scénářů je namístě zmínit tzv. černé labutě (black swans). Toto 

označení užíváme pro události nejméně pravděpodobné, někdy až nereálné a 

určujeme jejich dopad na sledovaný systém (K tomu srov. Centrální analytický 

tým: Základy zpravodajské analýzy. Praha: AS BIS, 2004). Při tvorbě scénářů se 

tak mnohdy dostaneme k	situacím a závěrům, které nikdy nenastaly a možná 

ani nikdy nenastanou. To může být do určité míry předností metody, avšak zá-

roveň i značným rizikem.  

Výhodou metody scénářů je poskytování kontextu pro snazší pochopení situ-

ace a přípravu vhodných strategií s	předstihem. Dále například generují inova-

tivní myšlenky či podporují dynamické využívání zdrojů v	kontextu změn vněj-

šího prostředí apod. (McKierman, 2008). 
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5 PROGNÓZA VÝVOJE TECHNOLOGIÍ VE 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Vzhledem k	tomu, že vývoj technologií ve zdravotnictví představuje situaci, kdy 

nemáme k	dispozici dostatečné množství kvantitativních informací a dat, k	je-

jich prognózování přicházejí v	úvahu metody kvalitativní. Konkrétně byla apli-

kována metoda scénářů (viz výše). V	následujících odstavcích je popsáno ně-

kolik alternativních scénářů vývoje vybraných technologií ve zdravotnictví.  

Následující strategické scénáře ilustrují možné alternativy budoucího vývoje. 

Jak dobře víme, budoucnost je otevřený časový interval a její průběh nemůže 

se stoprocentní úspěšností určit nikdo. Než začneme se samotným prognózo-

váním, považuji za vhodné, vzpomenout fakt, že prognózování ve zdravotnictví 

je do určité míry ošidné, a i přesto, že je možné některé stavy předvídat po-

měrně spolehlivě, nemusí se předpokládaný scénář vždy zcela naplnit. 

Vybrané technologie jsou řadě případů ve zdravotnictví již zainteresované 

nebo se o nich v	tomto kontextu minimálně hovoří.  Mohli bychom nabývat do-

jmu, že ve fázi, kdy již daná technologie na trh vstoupila, není nutné se budouc-

ností nadále zaobírat. Tento dojem je ale mylný.  Je potřeba se dívat i dále do 

budoucnosti, aby byla zajištěna dostupnost inovativních technologií za sou-

časné garance bezpečnosti a efektivnosti a ne, jen jejich výkonnost. Sledování 

všech těchto aspektů včetně klinického užitku může pomoci se zvladatelností 

rizik a identifikovat technologie, které s	sebou nesou více benefitů než jiné.   

V	našem zájmu je připravit se co nejlépe na budoucnost a to tím, že se budeme 

snažit překonat veškerá rizika, která mohou během modelování následujících 

scénářů nastat nebo jejich vzniku rovnou zabránit. 
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5.1 Základní stanoviska, zúčastněné strany a hybné 

síly 

Hlavní stanoviska jednotlivých scénářů jsou vymezena vzorcem dvou nezávis-

lých proměnných:  

1. Kdo má rozhodující slovo – spotřebitelé (pacienti) nebo zdravotnický 

personál? Podle typu odpovědi uvažujeme dva odlišné světy: svět spo-

třebitelů (pacientů) a svět zdravotníků.  

2. Stupeň uvolňování a/nebo regulace ve zdravotnictví. Kdy na jedné straně 

stojí prostředí do značné míry svobodné a na druhé prostředí omezené 

různým typem regulí. 

Další bod, který je nutné si vymezit, je počet a skupiny zúčastněných stran. 

V	jednotlivých scénářích budou vystupovat následující čtyři skupiny: 

1) Obecně odvětví průmyslu, které pojímá všechny výrobce, investory, 

zprostředkovatele a poskytovatele zdravotní péče (od nemocnic, přes 

kliniky, lékárníky, až po zdravotní sestry atd.). V	našem případě jde tedy 

o tržní segment na poli zdravotní péče, který využívá oboru zdravotnictví 

za účelem výdělku. 

2) Vládní sektor, který sehrává roli v	systému zdravotní péče správní a regu-

latorní funkci.  Zahrnuje obecně vládu, členy Ministerstva zdravotnictví či 

kontrolní orgány. 

3) Dále lékaři tvoří samostatnou skupinu. Jde o zástupce se zásadní rolí 

v	systému zdravotnictví, dosahující velké moci, avšak hájící jen a pouze 

své zájmy.  

4) V	neposlední řadě je do systému zařazena skupina zahrnující mimo jiné 

i pacienty. Obecně je označena jako skupina spotřebitelů. Ti jsou v	roli 

uživatelů zdravotních služeb v	převážné většině za účelem zlepšení 

nebo alespoň udržení co nejlepšího zdravotního stavu. Ve svém rozho-

dování vycházejí ze svých osobních zájmů a preferencí. 
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Nyní přistoupíme k	definování hybných sil. Následující scénáře jsou postaveny 

na 4 proměnlivých kritických hybatelích: 

• Ekonomika 

• Legislativa 

• Etika 

• Ekologie 

Každý ze jmenovaných hybatelů působí na zvolené technologie jiným způso-

bem, na který se blíže podíváme níže. 

 

5.2 Současný stav zdravotnictví z	pohledu vybra-

ných technologií 

5.2.1 Umělá inteligence 

Jak již víme z	předešlého textu, umělá inteligence vyniká především v	rutinních 

úkolech a analýze dat, a proto její potenciál v	oboru zdravotnictví je ohromný. 

Současné zdravotnictví je plné rutinních úkolů, které lékařům zabírají spoustu 

času a zároveň jsou takové úkoly dost často náchylné na lidské chyby. Spolu 

s	technologickým pokrokem současně dochází k	nárůstu dostupných informací 

a dat ve spojitosti se zdravotní péčí. Zejména proto se průnik AI do oblasti zdra-

votnictví přímo nabízí. 

Obecně můžeme říci, že čím více máme k	dispozici dat (a to se netýká jen zdra-

votní léčby), tím lépe dokážeme identifikovat současný stav a určit, jak postu-

povat dále. Tak je tomu i v případě lékařské diagnostiky.  Lékaři většinou pracují 

s výsledky	aktuálních vyšetření, ale zároveň i se zdravotní historií pacienta 

(předchozí návštěvy, rodinná onemocnění, dříve předepsaná léčiva apod.). 

K	tomu často musí brát v	potaz i data o zbylé populaci, která slouží například k 

porovnávání pacientů s podobnými příznaky. Problém tkví v tom, že lékař jen 

velice obtížně dokáže využít a analyzovat veškerá data. A právě v	tento mo-

ment se otevírají dveře pro vstup AI, která	přesně v	těchto činnostech vyniká 
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nejen svou rychlostí, ale i hledáním významných souvislostí či schopností nalé-

zat vzorce, které by lidský úsudek jen stěží objevil. 

V	současné době dochází i k rozšiřování mobilních sledovacích zařízení, pomocí 

nichž je možné mít pacienty pod kontrolou téměř nepřetržitě. K	analyzování 

sledovaných dat se opět nabízí aplikace AI, která dokáže identifikovat pacienty, 

kteří naléhavě vyžadují lékařskou péči. Mimo to sledovací zařízení zvýší také do-

stupnost domácí léčby, jelikož díky umělé inteligenci dokážou systémy data 

přenášená online ihned vyhodnocovat a případně upozorňovat lékaře na 

vzniklé komplikace. Avšak i přes řadu výhod je v současnosti stále dosti nepřed-

stavitelné, že by AI zcela nahradila pozici lékaře, a to zejména proto, že mnohá 

rozhodnutí lze učinit pouze během komunikace tváří v	tvář, tedy mezi pacien-

tem a doktorem, který dokáže identifikovat například i emoce. 

Z	toho plyne, že aplikace AI ve zdravotnictví je stále v	raných začátcích, avšak 

do budoucna má velký potenciál. Příkladem snahy o průnik AI do zdravotnictví 

v	České republice je výzkumný projekt společnosti Microsoft InnerEye, který má 

za cíl urychlit ruční mapování a identifikace diagnostických snímků pacientů 

s	rakovinou. Za standardního postupu a použití klasických nástrojů trvá takové 

vykreslení struktur i zkušenému odborníkovi v	závislosti na rozsahu onemoc-

nění i mnoho hodin práce. Technologie vyvinutá Microsoftem takový úkon 

zvládne během několika minut. Jedná se však prozatím o řešení využívané jen 

ve výzkumu, kde významně pomáhá lékařům ušetřit čas (Microsoft, 2020). 

Z	předchozího vyplývá, že průnik technologií umělé inteligence již do určité 

míry probíhá. Stále se to však týká jen inteligence, jejíž ovládání stále zůstává 

alespoň částečně závislé na roli člověka. V	momentě, kdy se jedná o umělou 

inteligenci autonomní, její aplikace není alespoň prozatím možná. Hlavním dů-

vodem je k	tomu právě fakt, nevyřešené odpovědnosti za AI.  

Na základě výše zmíněných informací, příležitostí či hrozeb spojených s	vývo-

jem zvolených hybatelů byla sestavena následující tabulka, která je dává do 

souvislosti se zavedením technologie umělé inteligence. 
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Tabulka 2 - dopad zavádění 3D tisku do zdravotnictví 

 

Zdroj: autor 

 

5.2.2 3D tisk 

Nejnovější 3D tiskárny již dávno nevyrábí jen modely a prototypy výrobků, ale i 

kompletní a funkční díly. Co do kvality vytištěných modelů je prokázáno, že jsou 

srovnatelné s výrobou za pomoci vstřikování plastů. Oproti ní však technologie 

3D tisku dokáže vytvořit i konstrukčně velice složité struktury.  

Kromě průmyslových odvětví tato technologie posouvá hranice zdravotnictví. 

V	současné době se na 3D tiskárnách již vyrábí	protetické pomůcky, vnější 

schránky umělých náhrad končetin,	v	oboru stomatologie dále například formy 

pro rovnátka, specifické díly lékařských nástrojů, a dokonce už i modely or-

gánů.	Poslední zmíněné modely slouží jak ke vzdělávání, tak i pro určení lékař-

ských postupů.  

Velké uplatnění nachází 3D tisk v	oblasti tvorby implantátů. Již v roce 2011 byla 

implantována první vytištěná lidská čelist dle předlohy z	magnetické rezo-

nance. Na téže tiskárně o 2 roky dříve (2009) se podařilo vytvořit palec, tedy 

přesněji řečeno kost palce. Za další metu v	oblasti 3D tisku se dá považovat tisk 

a modelace kožních náhražek například pro pacienty s	vysokým stupněm po-

pálení. 

Stejně jako v	případě technologie AI i pro průnik technologie 3D tisku do zdra-

votnictví, byla sestavena následující tabulka: 

 

 

 

AI počáteční 
↑ výdajů

finanční 
úspory do 

bud.
únik os. dat

právní 
odpovědnos

t

podmanění 
společnosti

urovnání 
sporů

↑ 
elektroodpa

du

↓ plýtvání/ 
emisí

Průmysl ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

lékaři ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

spotřebitelé ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

vláda ✔ ✔ ✔ ✔

Ekonomika Legislativa Etika Ekologie
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Tabulka 3 - dopad zavádění 3D tisku do zdravotnictví 

 

Zdroj: autor 

 

5.2.3 Radiofrekvenční identifikace 

Jen těžko bychom hledali odvětví, ve kterém je nátlak na bezchybnou identifi-

kaci a eliminaci chyb vyšší, než právě ve zdravotnictví a farmacii. A to je asi 

hlavní důvod, proč je prostor pro využití RFID v	této oblasti tak velký. Jako pří-

klad si můžeme uvést RFID tagy vhodné k	identifikaci nejen pacientů, ale i lé-

kařských nástrojů či farmaceutických produktů. 

Podívejme se na současnou situaci aplikace RFID technologie do zdravotnictví 

blíže. Troufám si říci, že hospitalizace nejen pro každého pacienta, ale i zdravot-

nický personál, znamená stresující záležitost. Statistiky hovoří o nemalé chybo-

vosti při podávání transfuzí i přesto, že to nese mnohdy fatální následky. V	sou-

časnosti se stále k	jejich identifikaci hojně využívají kódy čárové. S	postupným 

rozmachem technologie RFID však nemocnice postupně přecházejí na značně 

efektivnější způsob sledování krevních konzerv. 

Možná to není první věc, co člověka ve spojitosti s	aplikací RFID čipů napadne, 

ale právě díky ní mohou v	současné době nemocniční zařízení lépe řídit orga-

nizaci nemocničních lůžek či přípravu nových míst pro pacienty a mít přehled o 

tom, zda jsou připravena například na náhlý nárůst pacientů. 

V	neposlední řadě nacházíme uplatnění pro RFID technologii při zajištění efek-

tivní pomoci na samém počátku péče o raněného (zejména během hromad-

ných záchranných akcí). Díky ní mohou zdravotníci ihned upozornit lékaře na 

množství postižených a typy úrazů. Tím může zajistit mimo jiné i urychlení 

3D tisk počáteční 
↑ výdajů

finanční 
úspory do 

bud.
únik os. dat

právní 
odpovědnos

t

podmanění 
společnosti

urovnání 
sporů

↑ 
elektroodpa

du

↓ plýtvání/ 
emisí

Průmysl ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

lékaři ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

spotřebitelé ✔ ✔

vláda ✔
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procesu záchrany. Tento způsob identifikace současně umožňuje informovat 

příbuzné o stavu jejich nejbližších. 

Následující tabulka opět porovnává dopad aplikace RFID na jednotlivá odvětví 

z	pohledu 4 zainteresovaných stran: 

Tabulka 4 - dopad zavádění RFID do zdravotnictví 

 

Zdroj: autor 

 

5.3 Definování spotřebitelských problémů a divo-

kých karet 

V	rámci kapitoly 3 Příležitosti a hrozby při zavádění technologií do zdravotnictví 

a následně podkapitoly 3.2 Možné důsledky aplikace nových technologií ve 

zdravotnictví, jsme si již částečně nastínili možné varianty scénářů způsobené 

průnikem technologií do zdravotnictví. Na zavádění vybraných technologií do 

zdravotnictví je v	jednotlivých případě nahlíženo z	pohledu všech čtyř zainte-

resovaných stran (viz výše).  

Vzhledem k	tomu, že většina čtenářů této práce i já, se nachází v	pozici spotře-

bitele, bude nás zajímat zejména spotřebitelský úhel pohledu. I přes určitou 

zainteresovanost jsem se však snažila býti při sestavování scénářů co nejvíce 

nestranná a otevřená všem variantám a názorům lidí. 

Při pohledu na předchozí tabulky 2, 3, 4 je zřejmé, že nejvyšší dopad mají apli-

kace nových technologií na oblast ekonomiky a legislativy (v případě AI tedy i 

etiky). Obecně můžeme říci, že při zavádění každé nové technologie se setká-

váme zejména s	následujícími problémy: 

RFID
počáteční 
↑ výdajů

finanční 
úspory do 
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únik os. dat
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odpovědnos

t

podmanění 
společnosti

urovnání 
sporů

↑ 
elektroodpa

du

↓ plýtvání/ 
emisí

Průmysl ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

lékaři ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

spotřebitelé ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

vláda ✔ ✔ ✔
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Problém č.1: kdo ponese odpovědnost za případné pochybení způsobené tech-

nologií? 

Problém č.2: bude zavedení nové technologie znamenat v	konečném důsledku 

vyšší náklady než výnosy spojené s	jejich aplikací do zdravotnictví? 

Nyní je vhodná doba na to, si definovat divoké karty, resp. černé labutě (viz 

výše). „Karta padla“ na tři existenční rizika, která se týkají všech již definovaných 

skupin. Jak víme, jedná se o události, u kterých neočekáváme, že by mohly vů-

bec nastat, jejich pravděpodobnost vzniku je tedy minimální. Avšak pokud 

k	nim dojde jejich důsledky bývají naprosto fatální, a proto je nutno vzít je 

v	úvahu. Typickým rysem černých labutí je, že se objeví vždy zcela nečekaně. 

Proto mohou vstoupit do děje v	kterékoliv fázi scénáře. 

Pro účely našeho prognózování by mohly být definovány například následující 

divoké karty: 

• Vývoj léku na nesmrtelnost 

• Dlouhodobý blackout 

• Celosvětová pandemie 

 

5.4 Možné scénáře spojené se zavedením vybra-

ných do zdravotnictví 

Vyjdeme z	definovaných problémů týkajících se zavádění technologií do zdra-

votnictví. Na oba dva problémy se podíváme z odlišných úhlů pohledu. První 

problém se pojí s	nevyřešenou otázkou právní odpovědnosti za umělou inteli-

genci či RFID technologie. 

5.4.1 Právní odpovědnost 

Odpovědnost v rukou průmyslu 

Jedením z nejpravděpodobnějších scénářů je, že odpovědnost za užívanou 

technologii bude v rukou průmyslu. V tomto případě do této skupiny řadíme 

zejména výrobce, případně investory či zprostředkovatele dané technologie. 
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Uvažujme tedy, že by veškerá odpovědnost šla za touto skupinou. Daná spo-

lečnost vyvine umělou inteligenci vhodnou pro aplikaci do zdravotnictví. Vy-

tvoří cenovou nabídku pro zainteresované zdravotnické zařízení. To ji buď při-

jme, nebo se bude snažit vyjednávat lepší cenu. Po určité době se však s výrob-

cem AI dohodne na koupi vyvinuté technologie. Začne inteligenci využívat v 

praxi. Vše funguje, jak má. Práci zdravotnického personálu i přes počáteční ne-

jistotu a obavy začne zavedená technologie usnadňovat. Avšak jednoho dne se 

umělá inteligence může dopustit fatální chyby. Vzhledem k tomu, že hned na 

počátku bylo stanoveno, že v tomto případě půjde veškerá odpovědnost za 

tvůrcem umělé inteligence (tzv. objektivní odpovědnost), není se v podstatě o 

čem bavit. Přesto se společnost, která stojí za vznikem AI, snaží hájit, přehodit 

odpovědnost na bedra uživatele AI a své povinnosti k náhradě se zprostit. Prv-

ním bodem, jenž je zapotřebí zvážit je, do jaké míry byla technologie auto-

nomní, a tedy jakou měrou měl uživatel technologie možnost činnost systému 

ovlivnit a vzniku újmy zabránit. V tuto chvíli vyvstává důležitost legislativní po-

jetí konstrukce odpovědnosti.  

Odpovědnost v rukou lékařů 

Alternativním scénářem k předchozímu je, že odpovědnost bude přenesena na 

uživatele AI, konkrétně zdravotnické zařízení a v něm působící lékaře. Počáteční 

postup bude stejný, s tím rozdílem, že vyvíjející společnost technologii odprodá 

jen pod podmínkou, že veškerá odpovědnost půjde za zdravotnickým zaříze-

ním využívajícím při provozu autonomní technologii. Zařízení pak bude pří-

padně uplatňovat regresní nárok po lékaři, který pracoval v interakci s AI systé-

mem. Tato fáze se pojí s určitou dávkou protestů lékařů, kteří nejsou ochotni 

takovou roli převzít. Pod vlivem argumentů společnosti a vidině lepších zítřků 

na tento požadavek přistupuje a nová technologie se začne zavádět do běžné 

praxe. Opět však jednoho dne dojde k pochybení technologie. Tím se dostávají 

lékaři do nepříjemné situace, že koncová odpovědnost dopadne na jejich bedra 

i přesto, že neměli dostatečnou erudici či předpoklady pro odhalení nebo za-

bránění kolizi technologie. Stejně jako v předchozím scénáři nyní do hry vstu-

puje legislativní rámec a regulace státu, jejichž úkolem je mj. z důvodu právní 
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jistoty pevně stanovit odpovědnostní režim ještě před tím, než se začne auto-

nomních technologií ve zdravotnictví využívat. 

Odpovědnost v rukou spotřebitelů 

Tento scénář popisuje situaci, kdy odpovědnost za danou technologii nese spo-

třebitel. Osobu spotřebitele v kontextu zdravotnictví, jež je ústředním tématem 

této práce, konkretizuji na tomto místě s postavou pacienta, který jako příjemce 

zdravotnických služeb zásadně znaky plynoucí z legální definice spotřebitele 

naplňuje. Opět celý scénář začíná tím, že společnost vyvine technologii, která 

se jeví jako přínosná pro zdravotnictví. Prošla počátečním testováním a je při-

pravena na vstup do zdravotnické praxe. Léčebné zařízení ji od společnosti 

koupí a přijme ji za svou. Lékaři i jiný zdravotnický personál ji používají a snaží 

se z ní vytěžit maximum. Před každou aplikací technologie však musí spotřebi-

tel (pacient) podepsat informovaný souhlas, v	jehož rámci přebírá rovněž od-

povědnost za technologii, resp. rizika, která se s léčbou za pomoci technologie 

pojí. V případě neúspěšné léčby či pochybení technologie jde pak veškerá od-

povědnost za ním. V tomto scénáři se jak výrobce (průmysl), tak lékař (ten kdo 

technologii užívá) zprošťuje případné odpovědnosti, která by nastala jako ná-

sledek neúspěšnou aplikace technologie.  

Odpovědnost v rukou vlády 

K poslednímu scénáři, kdy by odpovědnost za technologii (ať už umělou inteli-

genci, 3D tisk či RFID) by nemělo dojít za žádných uvažovaných okolností. 

 

5.4.2 Poměr nákladů a výnosů z nové technologie 

Druhý definovaný problém se týká stránky ekonomické. Ve spojitosti s	tím se 

nabízejí následující dva scénáře: 

 

Náklady na technologie převyšují jejich výnosy 

Uvažujme scénář, kdy společnost vyvine novou technologii, která již od	počátku 

cílí na obor zdravotnictví nebo se postupem času formovala tak, že se její užití 
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v	tomto oboru jeví jako perspektivní. Již od počátku se s vývojem v	každém pří-

padě pojí nemalé výdaje. Avšak i přesto vývoj dospěl do zdárného konce a nová 

technologie je vyvinuta. Prošla testovací fází a je připravena na to, začlenit se 

do běžného života spotřebitelů či lékařů. V	této fázi vstupuje do hry hodnocení 

technologií (viz výše), na jejímž základě zvažujeme, jestli je zavedení technolo-

gie do zdravotnictví efektivní či nikoli. Mimo jiné zvažujeme efektivnost z	po-

hledu nákladů a/nebo zda zasluhuje daná technologie býti upřednostňovaná 

na úkor jiných technologií i přes znamenající vyšší náklady. V	tomto scénáři se 

jedná o případ, kdy vyvinutá technologie není efektivní z	pohledu vydaných ná-

kladů na provoz technologie, a tak se nejeví jako přijatelná. Avšak v	tomto mo-

mentě ještě zůstává naděje na to, že zavedení technologie v	konečném dů-

sledku efektivní bude. V	kontextu jiných, již zavedených technologií totiž může 

znamenat i přes vyšší počáteční výdaje zlepšení efektivity léčby či úsporu v	ob-

lasti sociální. 

Výnosy ze zvedených technologií jsou vyšší než náklady 

Druhý (alternativní) scénář je již od počátku pozitivnější než předchozí. Nastí-

něno je stejné pozadí jako v	případě předešlém. Tedy společnost vyvinula tech-

nologii, která prošla zdlouhavým procesem testování a nyní se zvažuje, zda je 

efektivní technologii začít naplno využívat v	praxi či nikoli. Zvažujeme veškerá 

podstatná pro a proti až se dostaneme do fáze, kdy sledujeme finanční stránku 

nově vyvinuté technologie. V	momentě, kdy je zřejmé, že náklady na zavedení 

nové technologie nepřesáhnou z	ní pramenící výnosy, jsme na nejlepší cestě 

technologii přijmout. Tuto cestu však může zkřížit technologie, která je sice ná-

kladnější, ale v	konečném důsledku je její aplikace efektivnější a nese s	sebou 

tedy vyšší benefity než technologie méně nákladná.  

 

5.5 Závěry plynoucí z	alternativních scénářů 

Nejen z předchozích řádků, ale i z řady uskutečněných diskuzí o potenciálu 

technologií v oblasti zdravotnictví, ve snaze zlepšovat zdravotnický systém a 

systém kontroly nemocí nejen v České republice, ale i jiných státech plyne, že 
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je potřeba se posunout zejména v oblasti nastavení právního rámce a politik, 

které přesně vymezí hranice jejich užívání, stanoví, kdo ponese odpovědnost, a 

tím umožní i bezpečné používání dat o zdraví a zdravotní péči.  

Nové technologie jsou velkou výzvou pro tvorbu vhodné regulace v mnoha 

směrech. Je zřejmé, že co se týče tvorby „ideálního“ právního rámce, není tento 

proces zdaleka u konce. Po vytvoření scénářů a zamyšlení se nad nimi z po-

hledu všech zainteresovaných stran se jeví jako ideální pro každou skupinu 

něco jiného. Dle mého názoru se v současnosti jeví jako nejlepší opět ona zlatá 

střední cesta. Tedy jasně definovat, kdy a za jakých okolností ponese odpověd-

nost daná skupina. Největší roli by však v tomto ohledu dle mého měli hrát ti, 

co technologie vytvořili. Budou-li odpovědnost spjata primárně s původci tech-

nologie, budou s vědomím ve vzduchu visící hrozby reparace, motivováni vyví-

jet systémy tak, aby co možná nejvíce odpovídaly předdefinovaným bezpeč-

nostním standardům, jakož i provádět průběžné kontroly a aktualizace po ce-

lou dobu životního cyklu technologie. Pokud však výrobce prokáže, že žádnou 

z jemu stanovených povinností nezanedbal, není samozřejmě spravedlivé klást 

mu povinnost reparace k tíži a měla by nastoupit odpovědnost těch, kteří tech-

nologii používají při své činnosti. 

Pokud bychom měli vyvodit závěr i z druhé problematiky týkající se nákladové 

a výnosové stránky vývoje a aplikace technologií, bude to možná o něco snazší 

než v případě legislativy.  

V tomto ohledu nám významně pomáhá systém hodnocení technologií. Při za-

vádění nových technologií se snažíme dosahovat co nejvyšší efektivity za sou-

časné minimalizace nejistot a nákladů s nimi se pojících. V rámci hodnocení 

technologií se obecně doporučuje, zaměřit se na komplexní životní cyklus dané 

technologie. Díky tomu konečná rozhodnutí nebudou přijímána jen na základě 

momentální situace při uvádění technologie na trh, ale bude možné se přizpů-

sobovat postupujícímu vývoji a případně rozhodnutí revidovat. V kontextu ná-

kladů a výnosů se můžeme také často střetávat s protichůdnými zájmy jednot-

livých aktérů. Příkladem může být například odlišný pohled ze strany výrobce 

technologie a plátce. 
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Asi si můžeme troufnout předpokládat, že nátlak na rozpočty (jak veřejné, tak 

soukromé) bude do budoucna růst a snaha zajistit co největší množství inova-

tivních technologií v oboru zdravotnictví tak bude čím dál tím větší výzvou. 
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ZÁVĚR 

Tato závěrečná kapitola shrnuje klíčová výše detailně rozebraná zjištění, disku-

tuje omezené využití výsledků, a nakonec navrhuje některá témata pro budoucí 

výzkum. 

Jedním z	klíčových zjištění plynoucích z	předchozích odstavců je, i když se to 

může zdát na první pohled jasné, že do budoucna se technologie stanou (po-

kud již tedy nejsou) běžnou součástí infrastruktury naší společnosti. To může 

vést k	častějšímu střetu zájmů zainteresovaných stran než doposud (ať již 

z	ekonomického, politického, etického či ekologického hlediska). Pro dnešní 

společnost, která je na technologiích čím dál tím více závislá, je řešení tako-

výchto (prozatím třeba i jen imaginárních) situací čím dál tím více zásadní. 

Proces modelování pomocí alternativních scénářů nám pomáhá pohlédnou do 

budoucnosti a zamyslet se nad otázkou „coby, kdyby“? Práce se zaměřuje kon-

krétně na dva problémy, i když by se jich ve spojitosti se zaváděním technologií 

do zdravotnictví dala samozřejmě definovat celá řada. Jedním z	nich je ona 

všudypřítomná odpovědnost. Tedy přesněji řečeno, kdo například ponese od-

povědnost za technologii, která je sice autonomní, ale současný právní rámec 

se na ni explicitně nevztahuje? 

V	tomto kontextu se nabízejí hned čtyři scénáře s	tím, že o něco více pravděpo-

dobné jsou následující dva. Jedním z	nich je scénář „odpovědnost v	rukou prů-

myslu“ a druhý v	pořadí „odpovědnost v	rukou lékařů“. Možný průběh je popsán 

o pár stran zpět. Svoji roli bezesporu hrají i spotřebitelé a vláda, ale podle dis-

kusí a informací zveřejněných do dnešního dne to vypadá na volbu mezi prv-

ními dvěma jmenovanými – průmyslem a provozovateli zdravotnických zaří-

zení. Nabízí se i varianta kombinace vybraných scénářů dohromady.   

Druhým potenciálním problémem byla stránka výnosů a nákladů. Tedy otázky 

financování technologií. Na tuto otázku v	dnešní době dokážeme o něco lépe 

odpovědět než na předchozí. Pomocnou ruku nám zde podává zejména přesně 

definovaný způsob hodnocení technologií, ať už ze systémového hlediska či 

z	pohledu efektivnosti technologií.  
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Podstatným zjištěním plynoucím z nastíněných scénářů je, že problémy, s nimiž 

se při zavádění technologií setkáváme, lze řešit na mnoha úrovních. Existuje 

hned několik možných variant, jak postupovat při vyhodnocování právních a 

ekonomických otázek a jak řešit vznikající překážky. 

Stupeň relevance scénářů založených na nejistotě budoucnosti závisí na shodě 

technických (ve smyslu toho, kdo technologii vyvíjí) a obchodních (ve smyslu 

toho, kdo technologii kupuje/užívá) scénářů. Každý modelovaný scénář odpo-

vídá typické technické a obchodní architektuře, která může vést mezi odborníky 

ke žhavé diskusi. Předpokládané diference mezi vytvořenými scénáři, které se 

týkají mocenských vztahů a přerozdělování hodnot mezi zúčastněnými stra-

nami, vyvolávají značné napětí a odkrývají zájmy zainteresovaných stran. To 

bude pravděpodobně v	konečném důsledku znamenat, že skutečný výsledek 

za pět, deset či dvacet let bude	jakýmsi křížencem několika vybraných scénářů.  

Plánování pomocí scénářů by mělo povzbudit alespoň některé experty, aby 

zvážili změny, které by běžně ignorovali. 

 

V	průběhu práce byly zmíněny i tzv. černé labutě, které do tvorby scénářů v	ko-

nečném důsledku nebyly přímo zahrnuty. Avšak můžeme jim dát alespoň malý 

prostor právě teď, abychom si mohli být jisti, že jsme nic nezanedbali. Jak již 

bylo řečeno, jde o situace, u nichž je pravděpodobnost reálného výskytu často 

mizivá, avšak pokud k	nim dojde, jejich dopad je často katastrofální. Už jen 

proto, že je nečekáme a nejsme na ně adekvátně připraveni. Momentálně není 

asi lepšího příkladu ze života dnešní doby než koronavirová pandemie. Musíme 

si uvědomit, že stále nejde o případ, ze kterého by nebylo východisko. Postižené 

státy se snaží situaci co nejrychleji otočit správným směrem. I přes tento fakt 

jsou ale dopady pandemie obrovské a naše životy to poznamenalo (ať už z	eko-

nomického nebo například zdravotního hlediska). Stejně tak bychom mohli 

uvažovat v	případě tzv. blackoutu, tedy dlouhodobého výpadku dodávky 

elektřiny. Vzhledem k	tomu, že téměř každá technologie je na elektřině závislá 

a pro správné fungování se bez ní neobejde, dovedeme si (nebo možná právě 

nedovedeme) všichni představit dopady takového scénáře. Posledním 
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případem je vynález / objev léku na nesmrtelnost. Scénář jako vystřižený z	po-

hádky či hollywoodského trháku. Momentálně při takové představě asi jen máv-

neme rukou se slovy, že k	tomu nikdy nedojde. To jsme si však před sto lety 

říkali i o „robotech“ či jiných autonomních zařízeních a nyní je jejich zapojení do 

našich životů stále četnější. Dnes si nedovedeme představit ty dopady, kdyby 

se lidem do rukou dostala nesmrtelnost. 

 

Zpět ale k	předchozím scénářům. Hlavním účelem provedené analýzy za po-

moci scénářů je objasnit možné budoucí pokroky ve vývoji technologií. Ome-

zuje se tím množství nejistot, vytváří se konzistentní pohledy a identifikují se 

problémy, které by jinak mohly býti ignorovány. Sestavené scénáře zobrazují 

v	některých případech velmi odlišné budoucnosti. Od číselného vyjádření prav-

děpodobnosti jejich nastání však bylo záměrně upuštěno. Vzhledem k	rozsahu 

práce a poměrně komplexnímu tématu, o kterém by se daly psát stovky stran 

a stále by to nemuselo znamenat, že se dobereme jednoznačného konce, po-

pisují scénáře především konečné stavy týkající se zvolené problematiky.  

V	rámci výsledků nejsou prezentovány v	podstatě žádná specifická technická 

řešení a jejich zjištění zůstává úkolem dalšího zkoumání. S	největší pravděpo-

dobností se bude muset z nějakých kritériích slevit na úkor jiných. Ačkoliv roz-

sah výzkumu byl globální a většina scénářů byla konstruována co možná nej-

více obecně, je zapotřebí počítat s	tím, že například, co se legislativy týče, každý 

stát si počíná individuálně a pravděpodobně tomu nebude jinak ani v	tomto 

případě. 

 

Důležitým přínosem této diplomové práce je, že vede k	diskusi o budoucnosti 

technologií v	oboru zdravotnictví. Během procesu tvorby nebyly scénáře posu-

zovány z	pohledu žádné zainteresované strany, což tento proces činilo do ur-

čité míry náročnějším. Nestrannost však znamená, že mohou být scénáře vyu-

žity při plánování strategických počinů jakékoliv strany. 
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Tato práce zlepšuje porozumění souvislostem historického, současného a bu-

doucího vývoje technologií. Dalším bodem zkoumání by mohlo být hlubší po-

noření se do dané problematiky a soustředit se na témata s	užším rozsahem. 

Jak je uvedeno výše, analýza by mohla být do určité míry zajímavější, pokud by 

byla analyzována z	pohledu přímo zúčastněných stran. Celkově by si však bu-

doucí výzkum měl udržet nestannou tvář, pohled nezávislého pozorovatele.  

Dále se nabízí otázka kvantitativního pohledu na věc, který by mohl být plynu-

lým pokračováním prognózy vývoje do budoucna. Takový výzkum by nám velmi 

pravděpodobně mohl poskytnout konkrétnější výsledky založené na číslech a 

datech. Toho by se dalo využít například při uvažování nad ekonomickým hle-

diskem spojeným se zaváděním technologií, ale například z	právního pohledu 

bychom si asi příliš nepomohli. Další zjevnou nevýhodou kvantitativních metod 

při vyhodnocování vývoje technologií je, že je značně omezen přístup k	něja-

kým relevantním a dostačujícím datům z	minulosti.   

 

Byť jsou technologie stále do značné míry závislé na interakci s	postavou člo-

věka, jenž jí přiděluje pokyny a může ji v	podstatě kdykoliv uvést do provozu či 

naopak, stává se všudypřítomnou. Asi každý z	nás nějakou takovou technologií 

disponuje. Ať už jde o chytrý telefon, chytré pomocníky v	domácnosti či auto 

obohacené o umělou inteligenci. Možností je téměř nekonečno. Na jednom se 

však, troufám si tvrdit, shodneme. Každý takový přístroj či systém si pořizujeme 

za účelem usnadnění našich životů. A ve zdravotnictví by tomu bez nejmenších 

pochyb nemělo být jinak. Proto bychom před vstupem každé nové technologie 

do zdravotnictví měli zvážit veškerá pro a proti a pečlivě uvážit, zda je do bu-

doucna opravdovým přínosem a ne hrozbou.  
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