
 

   
 
 
 
Akce získala finanční podporu od Evropského parlamentu.  
Odpovědnými institucemi jsou Wilfried Martens Centre for European Studies a IKDP.  
Evropský parlament nenese zodpovědnost za tuto aktivitu. 

Diskusní seminář 
Technologie a hodnoty. Jaká bude budoucnost dezinformační éry? 

Galerie Kavárny Louvre (Národní 22, Praha 1) 
4. května 2022, 17:00 – 20:30 

 
Kolem roku 2005 byl vytvořen digitální obchodní model, který umožnil umělé inteligenci 
(AI) předvídat lidské chování na základě údajů o uživatelích. S těmito údaji 
pak lze obchodovat např. v době voleb, ale také v rámci hybridní války. Jak se k této situaci 
postavit? Jak digitální technologie ovlivňují naše chování? Jsou na místě přísnější regulace 
těchto modelů? A jak se s tím vypořádat v době eskalující informační války, která jde ruku 
v ruce s válkou na Ukrajině? 
 
 
1. Blok 17:00–18:15   Současnost a budoucnost digitálních modelů 
Jak fungují současné digitální modely? Můžeme předvídat budoucí vývoj v této oblasti? 
Jaké prostředky regulace mají jednotlivé země a jaké EU a další světoví aktéři? Jaký 
je dopad nových technologií na lidskou psychiku a jak ovlivňují naše chování? 
 
Alexandra ALVAROVÁ, autorka publikací na téma „informační válka" 
Josef HOLÝ, spoluautor podcastu „Kanárci v síti“, odborník na algoritmy sociálních médií 
Dita MALEČKOVÁ, filosofka a odbornice na nové technologie, AMU v Praze 
 
 
2. Blok: 18:30–19:45   Bezpečnost informačního prostoru v době války na Ukrajině 
Jak přistupovat k surveillance economy, tedy systému, v němž soukromé společnosti sbírají 
data o uživatelích za účelem zisku, ve stavu, kdy mohou být tato data zneužita pro účely 
informační války vedené na pozadí reálného válečného konfliktu? Jak můžeme zajistit, 
aby nám nástroje umělá inteligence pomáhaly a jejich využití nakonec nepůsobilo proti 
nám? 
 
Toomas ILVES, bývalý prezident Estonska  
Dimitar LILKOV, analytik Wilfried Martens Centre for European Studies se zaměřením 
na digitální ekonomiku 
Jakub KALENSKÝ, vedoucí analytik v European Centre of Excellence for Countering 
Hybrid Threats 

 
Moderátor/ka: Marie BASTLOVÁ, Seznam Zprávy  
 
19:45   Závěrečné shrnutí a networking 
 


