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11. Manažérske zhrnutie: 

Kľúčové slová: 

• AI - umelá inteligencia, chatbot, chatGPT, etické usmernenia 

Krátka anotácia 

• náplňou stretnutia bolo vysvetlenie pojmu umelá inteligencia, kde sa všade sa s ňou 

stretávame, vyskúšať si komunikáciu s chatbotom na stránke https://chat.openai.com, 

oboznámenie sa s etickými usmerneniami pre pedagógov týkajúce sa používania umelej 

inteligencie, dôsledky používania umelej inteligencie v škole, ako sa dá AI začleniť do 

vyučovania.  



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Pojem umelá inteligencia 

2. Komunikácia s chatbotom 

3. Využitie AI v škole a dôsledky jeho používania  

Hlavná téma stretnutia:  

Využitie umelej inteligencie v škole 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

1. Umelá inteligencia (UI) je oblasť informatiky a strojového učenia, ktorá sa zaoberá 

vytváraním počítačových systémov, ktoré sú schopné vykonávať úlohy, ktoré inak vyžadujú 

inteligentné správanie človeka. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby mohli zbierať informácie 

z okolia a na základe týchto informácií robiť rozhodnutia a vykonávať úlohy bez priameho 

zásahu človeka. Väčšinou sa používajú algoritmy strojového učenia na trénovanie UI 

modelov, ktoré môžu rozpoznávať vzorce a učiť sa zo svojich chýb, čím sa postupne zlepšujú 

a zvyšujú svoju účinnosť. ChatGPT je program, ktorý bol trénovaný na spracovanie 

prirodzeného jazyka, aby bol schopný generovať odpovede na rôzne otázky a poskytovať 

konverzačné odpovede na základe predchádzajúceho kontextu.  

2. Na stránke https://chat.openai.com po registrovaní a prihlásení sme testovali komunikáciu s 

chatbotom. V komunikácii sa môžu vyskytnúť chyby, ale chatbot po upozornení sa vie 

opraviť. Pri opätovnom položení otázky modifikuje svoje odpovede. Vie riešiť napríklad 

úlohy z matematiky, fyziky a podobne. Jeho databáza znalostí obsahuje informácie do roku 

2021. Človek sa od AI odlišuje svojou kreativitou.  

3. Je dôležité, aby použitie AI v školách bolo v súlade s etickými a bezpečnostnými normami a 

aby bolo využité na prospech vzdelávania a rozvoja študentov. Žiaci si môžu nechať 

vypracovať domáce úlohy a zadania chatbotom. Je to výzva pre učiteľov ako formulovať 

zadania, aby žiaci pracovali samostatne a nepodvádzali. Je potrebné zmeniť metódy výučby, 

aby sme AI začlenili do vyučovania najvhodnejšie. Príklady využitia AI v škole: napríklad 

brainstorming, na formulovanie protiargumentov na hodine občianskej náuky, na tvorbu 

scenára do školského podcastu, na tvorbu básničiek, rýmovačiek a podobne. Je to 

komplexnejší zdroj informácií ako Google. 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

Z dnešného stretnutia Klubu IT zručností vyplynuli nasledujúce závery a odporúčania: 

• používaniu AI sa v blízkej budúcnosti nevyhneme, preto je potrebná odborná príprava 

pre učiteľov a vzdelávať sa v danej oblasti 

• je potrebné pripraviť nové formy a metódy práce na vyučovacej hodine a pri zadávaní 

domácich úloh 
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