
Když se vám do bota někdo zamiluje

Chitchat aka Pokec
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Asociace 

● Sdílení zkušeností 
firemních uživatelů

● Reálné přínosy ICT řešení 
● Odborné poradenství

● 121 konzultantů
● 322 systémů
● 2 450 recenzí
● 95 262 návštěvníků



Logická olympiáda - Mensa ČR

“Díky podpoře přes chatbot na webu Logické olympiády 
nám ubylo jednoduchých dotazů k registraci a přihlášení 
účastníků. Měli jsme tak větší prostor na složitější 
požadavky."

Zuzana Poláková, Mensa ČR

video o akci: www.logickaolympiada.cz/
pocvičte se: www.mensa.cz/volny-cas/hlavolamy/ 

● 71 208 soutěžících
● 3 249 škol
● 3. kola: online, krajské, finále

● cílem Mensy je využití inteligence ve prospěch lidstva
● vytváření stimulujícího intelektuálního a 

společenského prostředí pro své členy
● členové v testu inteligence mezi horními dvěma 

procenty dané země (ČR IQ >=130)

http://www.logickaolympiada.cz/
http://www.mensa.cz/volny-cas/hlavolamy/


Web-chat podpory LO

#pokec 582
#wellcome 116
#bye 100
#vysledky 100
#login 86
#co_je_LO 50
#registrace 41
#testy 31



Chitchat
● jsi lepší než Karel
● pozvu tě na olej 
● zajdeme na zelenou elektřinu

● jednoznakové+emoji+nesmysly -> chitchat
● přihlásit = registrace nebo login?
● dobrý = pochvala či skepse?

● nejdelší 105 odpovědí 
● necílený pokec - řešením je rytmus 











LO chat - verze 2.0
Osobnost 

- 2 verze (dle slovníku) 

Emoce

- nadávky a nesmysly -> soucit

Kontext

- zachycení jména -> oslovení
- počasí a čas v místě uživatele

Eskalace

- vygenerování emailu reset hesla
- předání požadavku podpoře



Další...
EduBot

- podpora pro učitele a žáky
- komunikace s rodiči
- výuka a testování
- rozšíření učebnic

Opensource RASA CZ NLU

Zájemci o pokec-dataset (700 frází)

- dedic@lepsi-reseni.cz
- www.linkedin.com/in/marekdedic/



Rizika pokecu
BBC & WoeBot

● chybné vyhodnocení 
zneužívání + bulimie

https://www.bbc.com/news/technology-46507900 

Etické pokyny pro důvěryhodnost UI (EU Ethics guidelines for trustworthy AI)

● lidský zástupce a dohled
● ochrana soukromí a automatizované hodnocení
● transparentnost a odpovědnost za obsah

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai 

https://www.bbc.com/news/technology-46507900
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai


Pokračování příště
Děkuji za pozornost!

Marek Dědič, dedic@lepsi-reseni.cz
www.linkedin.com/in/marekdedic/


