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Saro, patříš mezi mladé talenty, 
kteří se po úspěšném působení ve 
světě rozhodli vrátit zpět do České 
republiky. Jaký ten návrat byl?

Já jsem se chtěla vrátit domů. Za-
čala jsem vnímat, jaký potenciál 
právě AI v kombinaci s  tradičníma 
zlatýma českýma rukama před-
stavuje. Moje první kroky vedly do 
start-upu, ale tato zkušenost mne 
pouze utvrdila v tom, že je potřeba 
daleko více zapracovat na osvětě.  
Začala jsem vnímat velkou psy-
chologickou uzavřenost českých 
start-upů. Žijí ve vlastním světě, 
mají touhu ho spasit, ale často ne-
jsou schopny dotáhnout do zdár-
ného konce ani „proof of concept“ 
kvůli různým faktorům, jako jsou 
nedostatek osvěty o  technologi-
ích na trhu nebo strach nákupčích 
dedikovat budgety na skuteč-
né transformační projekty či ne-
schopnost trhu dodat kvalitní data 
na analýzu. Trápilo mě, že hodiny 
strávené nad vývojem a  násled-
nými mítinky a  velkým nasazením 
celého týmu nevedly k  žádnému 
konkrétnímu výstupu, který by měl 
hmatatelný přínos k tématu napří-
klad Průmysl 4.0, jemuž jsem se 
dlouho věnovala. 

Vidím dva faktory, které se na 
tom podílejí – technologický 

a  psychologický. Technologický 
je ten, že start-upy jsou často na 
jiné úrovni vyspělosti přemýšlení 
o tom, jak technologie může reálně 
změnit svět, kde spousta tradičních 
firem zkrátka není. To poté vede 
k  následnému psychologickému 
bloku nákupčích a  manažerů na 
rozhodujících pozicích, zda si „tedy 
tu AI koupit, nebo ne“. Ten vychá-
zí z  toho, že počáteční nadšení 
z nového řešení vystřídá praktická 
skepse a  otázky ohledně integra-
ce systému do stávajícího provozu. 
Byla jsem svědkem procesu, kdy 
sales diskuze trvaly celé tři roky. 
Psychologický blok (Budu muset 
nahradit zaměstnance? Co to je 
AI? Jak mám vůbec sbírat data?) 
se ukázal nakonec jako mnohem 
toxičtější než ten technologický 
a často bylo, když to řeknu proza-
icky, pro koncové zákazníky jed-
nodušší nedělat nic než riskovat 
nové řešení například v  podobě 
strojového učení. Jako Češi jsme 
v tomto opatrném přístupu experti 
a bohužel se to promítá do toho, jak 
to vypadá s  nenaplněním našeho 
technologického a  ekonomického 
potenciálu (https://www.aspenin-
stitutece.org/news-article/artifi-
cial-intelligence-czech-republic-
-poland/).
Proto jsem se začala věnovat prá-
vě osvětě v oblasti AI. V té době se 

vrátil do ČR i Tomáš Mikolov (velmi 
úspěšný vědec, který pracoval na 
překladači Google či Facebooku – 
pozn. autorky). Mám tu čest, že 
to je můj dobrý kamarád, a  tak 
v mnoha projektech věnujících se 
popularizaci AI působíme spolu 
a  tento rok připravujeme na toto 
téma velmi zajímavý obsah, může-
te se těšit.

Pojďme tedy k  tvým jednotlivým 
aktivitám. Snažíš se vybudovat eko-
systém, což je způsob fungování,  
na němž je právě v Izraeli start-upo-
vý svět založen.  

Začnu u  prg.ai, kde se snažíme 
propojit univerzity, veřejnost, stu-
denty a firmy. Zde se nejvíce těším 
na zahájení projektu „Elements 
of AI“, ke kterému tvořím i dopro-
vodný obsah a  následně jej budu 
také přednášet. Jedná se o výuku 
širší veřejnosti v oblastech základů 
AI podle finského konceptu, a  to 
skrze vzdělávání nejen veřejnosti, 
ale i  podpory našich výzkumníků 
a  firem. Dobrá propagace doma 
i  v  zahraničí má za cíl vybudovat 
jednotný ekosystém, s nímž se po 
světě budeme moci zdravě chlu-
bit. Talent a  potenciál tu máme 
opravdu neuvěřitelný, teď ho jen 
umět prodat, tak jako to umí napří-
klad v USA.

Dále působím v komunitě Paralelní 
Polis, vzdělávací neziskové organi-
zaci, jež má ve znaku symbolický 
trojúhelník představující propoje-
ní vědy, technologie a umění. Tam 
je mé zapojení více „filozofického“ 
rázu. Pracuji na propagaci prá-
vě multioborového přístupu ve 
vzdělávání technologií. Nově 
jsme otevřeli vzdělávací laboratoř 
„pAIoneers“, kam chci přitáhnout 
všechny – kuchaře, skauty, babič-
ky – prostě osoby bez rozdílu věku 
a vzdělání, kteří mají zájem podílet 
se na projektech spojených s nej-
novějšími technologiemi. Nená-
silnou formou je vzdělávat nejen 
o umělé inteligenci (co AI je, a pře-
devším co není), aby se lidé v této 
chaotické době uměli obrnit tím, 
že budou digitálně gramotní. Bu-
doucnost rovněž vidím v  různých 
hackathonech, koneckonců bylo 
to na prvním Unihack pořádaném 
FIT ČVUT, kde jsme se i  my dvě 
poznaly.  

A v neposlední řadě se nám poda-
řilo dotáhnout projekt czech.global 
pro Ministerstvo zahraničních věcí, 
který má za cíl propojit Čechy žijící 
ve světě a krajanské komunity a skr-
ze ně pomoci třeba i českým start- 
upům. Vytváříme zde první cloudo-
vý národ na světě – projekt je mla-
dý, vidím v něm velkou budoucnost.

rubrika VIIRSara Polak: Spolupráce s Izraelem by měla být ještě intenzivnější než doposud
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Pojďme se vrátit ještě k  relativně 
malé úspěšnosti českých start-upů.  
Zmínila jsi tlak na okamžitý výkon. 
Izraelský jednorožec MobilEye je 
známý tím, že plných osm let pra-
coval na vývoji unikátního řešení. 
Co nám ještě chybí? Sebevědomí? 
Dlouhodobé směřování?  

Začněme u  té multioborovosti, jež 
je v Izraeli běžná. Start-upové pro-
středí je úzce propojeno se světem 
businessu. V  Izraeli skoro každý 
vnímá důležitost start-upového 
sektoru, byť v  něm nemusí sám 
pracovat. A všichni občané vědí, že 
jejich země patří k  technologické 
světové špičce. U nás běžný občan 
často nemá uživatelské schopnos-
ti, které jdou nad rámec zapnutí 
PC, když to přeženu – Aspen In-
stitut dělal v  roce 2020 studii, jež 
poukazuje právě na tristní úroveň 
technologického vzdělávání u nás. 
Izraelská společnost je oproti nám 
celkově technologicky více vzdě-
laná. V  Izraeli vnímám určitou ná-
rodní hrdost, která jim dává prostor 
na to, aby přišli s opravdu kvalitním 
výrobkem a následně se za něj ne-
styděli a  uměli ho dobře světově 
prodat. A pak je zde i nějaká otázka 
long-term uvažování nad budouc-
ností země a  její ekonomikou. Cíl 
mnoha našich start-upů je prodat 
se nějakému americkému gigan-
tu. Nikoliv být tím novým Googlem 
nebo Facebookem. Nepřemýšlíme 
o  tom, že můžeme být světovými 
leadery, protože antropologicky 
máme jako společnost nízké sebe-
vědomí, stále o sobě mluvíme jako 
o „malém národě“ a podvědomě se 
tímto ponižujeme, i když jsme stej-
ně velcí jako právě Izrael. Cílem je 
často ta naše „jistotka“ vydělat si 
na domek za Prahou a  zajistit ro-
dinu, než vše riskovat – nemáme 
to v povaze. Je to škoda. Talent je 
v České republice na světové úrov-
ni. Ale psychologicky ze sebe stále 
děláme levnou montovnu. Jsme 
taková krásná holka s nízkým sebe-
vědomím, která skončí se šupákem 
z hospody, protože si na víc nevěří. 
Vzdělávání a  multioborový přístup 
jsou tedy určitě dvěma osvědče-
nými recepty, které vidíme v Izraeli 
jak z krize ven, ale i jak pozvednout 
naši společnost jako takovou.

Díky, že jsi zmínila právě vzdělává-
ní. Mimochodem Izrael je druhou 
zemí na světě s  nejvyšším počtem 
vysokoškolsky vzdělaných lidí hned 
za Kanadou. Vzdělávání může být 
ovšem během na dlouhou trať. Kde 
vidíš tzv. „low hanging fruit“?
Určitě vnímám příležitost 

v decentralizaci. Nechci hanit stát-
ní instituce, vím, že tam působí 
spousta svědomitých lidí. Na Mini-
sterstvu zahraničních věcí vnímám 
upřímnou snahu start-upům pomo-
ci i na MPO jsou také skvělí jednot-
livci stejně tak v CzechInvest – jsou 
to lidé, které osobně znám a  vím, 
že se snaží věci posunout. Celkově 
je ten systém ale až strašidelně ne-
funkční. Setkání se státní adminis-
trativou je bohužel odstrašujícím 
příkladem. Nedávno mi umřel dě-
deček. Nebudu komentovat sku-
tečnost, že Covidem-19 se nakazil 
až v nemocnici, protože jako zdra-
vý pacient byl na pokoji se dvěma 
nakaženými. Kde je tak často zmi- 
ňovaná digitalizace zdravotnictví,  
která má přesně těmto případům 
zabránit, protože se může sledo-
vat stav pacientů, kapacita lůžek, 
logistika nemocnic v  real time? 
Nebudu se raději rozčilovat, mám 
místo toho v  plánu to změnit. Ale 
nejen to – chaosem v systému, kde 
mnoho lidí (doktorů, sestřiček) pra-
cuje do úmoru, ale jenž je zoufale 
nefunkční, to nekončí. Co například 
takový administrativní proces vy-
řizování pozůstalosti. Jsme rodina, 
která je velmi úzce semknutá. Sna-
žíme se tedy babičce se vším po-
moci. Moje maminka, která má dva 
doktoráty, přiznává, že některé ad-
ministrativní úkony jsou nad její síly. 
Víte, jak je složité přepsat telefonní 
číslo? Vyřídit vdovský důchod? Na 
jednom úřadě byly i více než deset- 
krát. Bez nadsázky.  

V  krizi se pozná nejen přítel, ale 
i  systém. Během první vlny pan-
demie jsem prošla velkou vlnou 
patriotismu. Skauti, hackathony, 
různé neformální spolky – každý se 
snažil přidat ruku k dílu. Potom do 
procesu vstoupily instituce. A změ-
na k  lepšímu rozhodně nenastala.  
Nefunguje systém podpory, sdí-
lení informací. Nyní by se mělo co 
nejvíce digitalizovat a deregulovat. 
Na příkladu Izraele a  očkování se 
mi líbí schopnost země doslova 
„hacknout“ problém. Prostě očko-
vat na parkovištích, v režimu 24/7. 

U  nás je mi líto promrhaného ta-
lentu a spousty řešení, jež se nabí-
zela v rámci úžasných iniciativ jako 
Česko Digital nebo Covid-19 slack 
skupiny. A  pak jsme v  situaci, kdy 
spadne systém registrování očko-
vání. Je dělaný tak hrozným způso-
bem, že by se za něj styděl student 
na univerzitě v  prváku. Je mi líto, 
jak moc jsou nůžky rozevřené mezi 
potřebami občanů a  schopností 
státu na ně reagovat.  

Kde tedy vidíš světlo na konci tunelu? 
Já jsem velkým optimistou, co se 
týče českého národa. Kolem sebe 
vidím spoustu chytrých a  talento-
vaných lidí. Když to srovnám prá-
vě s  Velkou Británií, tak množství 
schopných lidí je u nás pocitově da-
leko větší. Myslím, že bychom si měli 
dobře vybírat mezinárodní partne-
ry.  Právě spolupráce s Izraelem 
by měla být daleko těsnější. Češi 
mají tendenci jet na vlastní triko 
anebo hrát druhé housle vůči větší-
mu spoluhráči. Kvalitní mezinárod-
ní spolupráci se musíme opět na-
učit. Osobně mi dává daleko větší 
smysl soustředit se na spolupráci 
s Izraelem než se snažit proniknout 
na trhy DACHu, protože se jedná 
o centrum EU. Nejenže regulace na 
technologie jsou na těchto trzích 
velmi přísné, ale vezměme v úvahu 
i  antropologické hledisko. Němci 
budou vždy raději prodávat Něm-
cům. Nerozumím tomu, že spolu-
práce s Izraelem není intenzivnější. 
Vždyť k  sobě oba národy mají tak 
blízko. Velmi oceňuji jak aktivity 
Česko-izraelské smíšené obchodní 
komory, tak Velvyslanectví Státu 
Izrael v Praze, jež všechny iniciativy 
tak podporují.

Dalším krokem je už zmiňovaná 
decentralizace. Nechť mají všich-
ni prostor se s  technologiemi ne-
jen seznámit, ale i  s  nimi pracovat. 
Projekt Tomáše Šebka de facto 
decentralizuje zdravotnictví, pro-
jekt Edukátor decentralizuje vzdě-
lávání. Vykašleme se na centrální 
struktury a  nechme veřejnost přijít 
s řešením. Právě různé hackathony 
mohou veřejnost dobře nakopnout 
a  vyvolat poptávku zdola. Babička 
musí říci dost, už nechci chodit na 
úřad, zvládnu to vše prostřednic-
tvím webového rozhraní. A když to 
řekne milion babiček, tak se to pro-
stě stane!    

VII

SARA POLAK 

Vystudovala archeologii 
a  antropologii na Oxfordu. 
V  posledních sedmi letech 
pracovala pro start-upy ve 
Velké Británii, USA a  na No-
vém Zélandu.  V roce 2019 se 
vrátila do České republiky, 
aby pomohla rozvíjet pro-
jekty v  oblasti AI (umělé 
inteligence).  V  současné 
době působí v  iniciativě prg.
ai, která má za cíl propojovat 
průmysl, akademickou sféru, 
start-upy a  státní instituce, 
a spoluzaložila projekt pAIo-
neers v Paralelní Polis, který 
se věnuje multioborovému 
vzdělávání společnosti v nej-
modernějších technologiích. 
Sara tvrdí, že Česká republika 
má právě v oblasti AI poten-
ciál stát se globálním cent-
rem umělé inteligence. Mimo 
iniciativ v  prg.ai mentoruje 
hackathony, má svůj YouTube 
kanál v Paralelní Polis, popu-
larizuje vědu prostřednictvím 
iniciativy jako Science To Go 
a  píše knihu o  lidských ději-
nách, kde využívá memes ke 
vzdělávání široké veřejnosti 
o detailech historie světa. 

Sara vystoupila na prosin-
covém webináři věnovaném 
česko-izraelské spolupráci 
v oblasti AI.  Poté, co zhlédla 
ukázku asistenční pomůcky 
OrCam, následovala bezpro-
střední upřímná reakce: „Za-
tímco my o AI stále mluvíme, 
tak v  Izraeli jdou a  prostě ji 
dělají.“

V  našem exkluzivním rozho-
voru pro ČISOK jsme disku-
tovaly právě o  Izraeli a  jeho 
přístupu k  inovacím v  kon-
textu možné inspirace pro 
Českou republiku,  úskalích 
start-upového světa v  Čes-
ku a  hlavních příležitostech 
k  posunu z  krize (nejen té 
covidové).  

medailonek osobnostM

Text: Linda Štucbartová, členka rady ČISOK

Foto: Freepik.com, archiv Sary Polak
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Využijme možností česko-izraelského partnerství rozhovor VIIR

Rozhovor s  prof. Romanem Havlí-
kem, ředitelem Fakultní nemocnice 
Olomouc

Již druhým rokem jste se jako před-
stavitel Fakultní nemocnice Olo-
mouc (FNOL) aktivně zapojil do 
Česko-izraelského inovačního dne 
Smart Healthcare. V čem je pro vás 
izraelské zdravotnictví inspirativní?
Inspirativní je především rychlostí 
zavádění inovací, podporou elek-
tronizace a  jejich implementací 
do nemocničních provozů. Dále 
skutečně velkou flexibilitou, pra-
cí s daty a medicínskými výsledky, 
což vše vede k  odbourávání zby-
tečné byrokracie a administrativy.

Do jaké míry souvisí tyto úspěchy 
se zvládnutím mezioborového pří-
stupu, kdy především integrace ICT 
a dalších moderních technologií při-
spívá v Izraeli k udržitelnosti posky-
tování zdravotní péče? 
Digitalizace, au-
t o m a t i z a c e 
a  zjednodušo-
vání, které tyto 
procesy při-
nesou, jsou 
z  mého po-
hledu cestou 
do budouc-
nosti. Tento 
trend by měl 
být prosazo-
ván už na lékař-
ských fakultách. 

Náš stát v  tomto poněkud zaspal 
a  je na velkých zdravotnických or-
ganizacích včetně páteřních ne-
mocnic, aby jej nastartovaly a dále 
rozvíjely a přenášely.

V  Olomouckém kraji se postupně 
kolem FNOL vytváří regionální eko-
systém pro rozvoj digitálních inovací 
ve zdravotnictví. Jaké instituce se do 
něj zapojují? 
Pracujeme na vytváření prostře-
dí – chcete-li ekosystému – které 
bude podporovat a  přitahovat in-
vestice do digitálního zdravotnictví, 
otevřené pro všechny, kdo 
se v tomto prostředí po-
hybují. Právě v  oblasti 
inovací ve zdravot-
nictví se považuje-
me za přirozeného 
lídra. Ocenili jsme, 
že v  rámci čes-
ko-izraelských 
inovačních dnů 

máme přímé kontakty s  izraelský-
mi experty a nemocnicemi a utváří 
se tak skupina silných partnerů pro 
možné inovace. Aktuálně se nám 
jeví jako regionální partner s největ-
ším potenciálem Moravská vysoká 
škola Olomouc.

Kde by mohla být spolupráce s izrael- 
skými nemocnicemi či experty pro 
FNOL přínosná? 
Je důležité si uvědomit, že nemá 
cenu znovu vymýšlet již vymyšle-
né. Pokud jde o úplnou digitalizaci 

FNOL měřenou akreditací 
HIMS, pohybujeme 

se dnes kolem 
stupně 1, kdež-

to izraelské 
zdravotnic-
tví je na 
druhé stra-
ně stupni-
ce kolem 
hodnot 6 až 

7. Jeho zku-
šenosti nás 
mohou po-
sunout dál ve 

všech oblas-
tech. Co bych 

chtěl podtrhnout 
a  inspiro-

vat se 

v  tom od našich izraelských kole-
gů, je to, že digitalizace nezname-
ná přesunutí přebujelé byrokracie 
do digitální bezpapírové formy, ale 
naopak maximální účelné zefektiv-
nění procesů a jejich zjednodušení. 
Jak je totiž známo, dokonalé není 
to, co už nelze vylepšit, ale to, co už 
nelze zjednodušit.

Zdravotnictví je strategickou agen-
dou česko-izraelské spolupráce, na 
jaké oblasti výměny know-how by 
se mělo zaměřit ministerstvo zdra-
votnictví? Kde může pomoci ČISOK? 
Je to jednoznačně co nejrychlej-
ší rozvoj a  standardizace e-Health 
v  České republice, což musí být 
bez diskuse centrálně a  správně 
nastaveno. Myslím, že pro naše mi-
nisterstvo zdravotnictví by mohl být 
přirozeným partnerem stejný orgán 
Izraele. Pro české nemocnice jsou 
to pak všechny oblasti, v nichž jsou 
v  Izraeli výrazně dál než my u nás. 
Naopak naše strana může nabíd-
nout vše, v čem jsme dál my, napří-
klad oblast lázeňství. 
A  ještě jedna věc: pokud jde 
o  dnešní technologické možnosti 
a  nástroje, jsou oblasti, kde již lid-
ský mozek nemůže soupeřit s tech-
nikou. Jsou to zejména velká data 
využitelná ve všech, nejen zdravot-
nických oblastech. S tím také souvi-
sejí témata procesu učení a umělé 
inteligence. Dobrým vykročením 
v celé výše uvedené problematice 
může být to, když si většina našich 
poskytovatelů zdravotnické péče 
uvědomí, že prostým kopírováním 
minulosti a  ignorováním součas-

nosti i  budoucích trendů přestá-
vají být konkurenceschopní a vy-
užitelní. Využijme možností, které 
nám v  těchto oblastech česko- 
izraelské partnerství nabízí.

Rozhovor vedl: Tomáš Jelínek
Foto: archiv prof. Romana HavlíkaTJ
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Czech DIGI@MED Award 2020 pro TESCO SW
V prosinci byly vyhlášeny v prosto-
rách Univerzity Karlovy ceny čes-
kých digitálních inovací ve zdravot-
nictví za rok 2020. První místo a šek 
na 100 tisíc korun získala v kategorii 
Existující projekt společnost TESCO 
SW za digitální nástroj Cereb B-Mo-
de Assist. TESCO SW od svého vstu-
pu do ČISOK aktivně rozvíjí česko- 
izraelskou spolupráci v oblasti Smart 
Healthcare. Unikátní aplikace, jež 
pomáhá s diagnostikou Parkinsono-
vy choroby, zaujala odbornou poro-
tu, v níž zasedali zástupci akademic-
ké obce, státní správy a podnikatelé.

Parkinsonovu nemoc, kterou v Čes-
ké republice trpí přibližně 50 tisíc 
lidí, ale i jiná neurologická či psychi-
atrická onemocnění je možné díky 

aplikaci Tesco SW odhalit s před-
stihem. „Jedná se o softwarový 
nástroj pro analýzu medicínských 
obrazů. Díky němu lze chorobu 
diagnostikovat dříve, než se objeví 
příznaky,“ vysvětluje Josef Tesařík 
zakladatel společnosti TESCO SW, 

která software vyvinula ve spolupráci  
s profesorem Davidem Školoudíkem, 
světově uznávaným odborníkem na 
neurologická onemocnění. Nástroj 
by se tak mohl stát důležitým pilířem 
při vytváření prevenčních progra-
mů nebo nasazení inovativní léčby. 

TESCO SW patří mezi nejvýznam-
nějších domácí společnosti v oblasti 
informačních technologií. Po 30 le-
tech existence poskytuje se svými 
280 zaměstnanci služby několika 
stovkám domácích a zahraničních 
klientů. Renomé si získala přede-
vším v oblasti informačních systémů 
pro řízení energií, správu nemovitos-
tí, provoz zdravotnických zařízení. 
Je rovněž úspěšným systémovým 
a datovým integrátorem. Pro stát 
zajišťuje čtyři systémy kritické infra-
struktury. Cereb B-Mode Assist je 
pro TESCO SW prvním vstupem do 
sféry zdravotnické diagnostiky.

rubrika komoraR

Tak pravil Arnošt Lustig
Je to deset let, co zemřel Arnošt 
Lustig. Nevnímám čas, je to, jako by 
tu stále se mnou byl, jen si čím dál 
víc uvědomuji, co všechno mi stačil 
předat. Ale vlastně nejen mně… Jak 
uctít jeho památku? Už jsem se toli-
krát vyjádřila. A tak mě napadlo ne-
chat Arnošta  promluvit  částí našeho 
rozhovoru Kontroverzní odpovědi na 
kontroverzní otázky z roku 2010, kte-
rý zůstal v šuplíku a vyšel až v  roce 
2012 v Literárních novinách. 

V co věříš?
Opakuji si v duchu slova té moudré 
holčičky, když bez léků, bezmocná, 
umírala v  Belsenu na tyfus. Slova, 
v něž už nemohla sama věřit. Řekla: 
„Věřím, že člověk je dobrý.“ Je-li člo-
věk  zázrak, jako že jím je, držím se 
víry v člověka. Má rozum, srdce, duši, 
naději. Je schopen rozeznat dobré 
od zlého, správné od nesprávného 
a  spravedlivé od nespravedlivého. 
Může být dobrý nebo alespoň lepší, 
případ od případu. Je to triumf i zou-
falství, šance k vítězství. Má možnost 
přežít, jen když se vyvaruje zla. 

Věříš i v dnešního člověka?
Je stejný jako náš pradávný otec. 
Jistě. Jinak se obléká. Pořád v kůžích 
s jiným střihem. Je pořád úžasný. Ne 
proto, že se víc myje a  holí nebo 
češe. Má a  ví o  tom – rozum, svě-
domí, naději. To měl i dřív. Má zvída-
vost a schopnosti, jimiž jeden z nich 
objevil bacily tuberkulózy a  druhý 
vynalezl žárovku. Otočíš vypína-
čem a  nemusíš říkat budiž světlo, 
je. Jdeš k lékaři a odejdeš zdravější. 
Nebo víš, jak se vyléčit. Objevuje to 
zatím záhadné. Je nevyzpytatelný, 

na čemž se pasou spisovatelé jako 
ovce v  bohaté trávě u  svěžích pra-
menů, filmoví umělci, herci,  dra-
matici a  hudební skladatelé, malíři. 
Zpřístupnili umění doslova všem, 
kteří mají zájem. Člověk je možnost. 
Naděje. Nevěřit v člověka je poráž-
ka. Úpadek.

Kterou svou knížku pokládáš za 
nejhorší?
Ty horší bych zahodil a nikdy nevy-
dal. Čtenář je jako světec. Není do-
voleno ho šidit. 

Jak měříš kvalitu knihy?
Dá-li se číst ještě padesát let po na-
psání. Nebo snad za sto roků. 

Která ctnost je nejdůležitější?
Skromnost. Odvaha. Čest. Pokora. 

Co nám hrozí?
Kromě srážek meteorů? Fanatiz-
mus. Počínaje chápáním dějin lid-
stva jako dějin třídního boje a z toho 
vyplývajících nesmiřitelností, bdě-
lostí, jak říkala strana a vláda, a os-
tražitostí, až po mandelinku bram-
borovou. Znovuobjevování fašizmu 
a  nacizmu nezkušenými mladý-
mi lidmi a  jejich nenapravitelnými 
mentory, kteří, vyhrát Hitler, by se už 
ani nenarodili. Začínají slovy, končí 
masovou vraždou. Ponížením a dis-
kriminací nevinných. Otravou spo-
lečnosti. Rasizmem.

Vidíš možnost nápravy?
V  soudnictví, zákonech, postojích 
občanů. V přísnosti k aroganci, smě-
losti a zločinu.

Kdybys mohl přidat k  desateru, co 
bys připojil?
Nikoho neponížíš. A  také o  posvát-
nosti života.

Zdá se ti svět nemocný?
Píše se o tom už v bibli. Je-li souhrn 
literatury obdobou toho, co o svém 
pokolení píše Starý zákon, pak nic 
nového pod sluncem. Svět se ještě 
nikdy docela neuzdravil. Snad ně-
kde, v některé zemi, kraji nebo obci. 
Všichni si vždycky stěžovali na ne-
dostatek mravnosti, duchovna. Sta-
rozákonní židé pokládali mravnost 
za podobnou motýlu, který letí přes 
moře. Musí stále mávat křídly, aby 
nespadl do vody a neutopil se. Platí 
to i pro nás. Mravnost si nemůžeme 
našetřit. Nestačí být mravný včera. 
Jak se zpívalo v Terezíně: Dnes ještě 
dokaž, co pro zítřek znamenáš. Při-
dal bych, co říkal rabi Loew: Slušná 
dívka říká nevím, když neví.

Kde se ti líbí nebo žije lépe? V  Če-
chách, nebo v Americe?
Tady i tam. Všude, kde se řídí heslem 
žij a nech žít. Čechy mají kouzlo, pro 
které ještě nemám jméno. Snad do-
mov. Kdyby byly Čechy člověk a měl 
jsem postihnout definici, řekl bych: 
Dobrá země. Ale Ameriku mám rád. 
Stejně tak Izrael. Být to milenky, ne-
chal bych si všechny tři. 

 

rubrika komoraR

Rozhovor připravila: Markéta Mališová Uveřejněno: 
Literární noviny č. 8, 23. 2. 2012 roč. XXIIIMM

Rozhovor vedl: Tomáš Jelínek
Foto: archiv prof. Romana Havlíka

Text: Tomáš Jelínek
Foto: RocheTJ
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Komora uspořádala další sérii odborných webinářů

Obrana proti odposlechům: Největší slabinou je člověk

Komora uspořádala další sérii od-
borných webinářů. Na přelomu 
listopadu a  prosince 2020 jsme 
uspořádali u příležitosti vzniku Čes-
ko-izraelského ženského akcelerá-
toru (CIWA) sérii tří webinářů pod ve-
dením Lindy Štucbartové. Hosté byli 
čeští i  izraelští odborníci. Sérii jsme 
zahájili webinářem na téma „Izrael, 
technologie a podpora žen“. O tom, 
co se skrývá za úspěchem izrael-
ských inovací hovořil dr. Andy David 
z izraelského ministerstva zahraničí. 
V  rámci tématu podpory žen pak 

vystoupila Yudit Sidikman, zaklada-
telka globální organizace Empower-
ment Self–Defense. Český pohled 
na izraelské inovace nám přiblížila 
Delana Mikolášová, attaché pro ob-
last vědy, výzkumu a inovací v Izra-
eli, z Velvyslanectví ČR v Tel Avivu. 
Druhý webinář reflektoval aktuální 
situaci a zaměřil se na téma „Izrael- 
ské inovace v  časech pandemie“. 
Strategii pro malé a střední podniky 
v době koronakrize představila prof. 
Dafna Kariv z  prestižní školy IDC 
Herzliya. O  zkušenosti s  inovacemi 

v dobách krize a ve velkých firmách 
se pak podělila Zviya Baron, vedoucí 
inovací v Israel Electric Corporation. 
Praktický výsledek česko-izraelské 
spoluprace v  oblasti aplikované-
ho výzkumu prezentovala ve videu 
z  výroby unikátního samosterili-
začního respirátoru Jana Zimová, 
spoluzakladatelka firmy Respilon. 
Poslední webinář se věnoval tématu 
„Umělá inteligence z české a izrael- 
ské perspektivy“.  S  příspěvkem na 
téma ČR a  nové technologie vy-
stoupil náměstek ministra průmyslu 

a  obchodu Petr Očko. Český po-
hled na umělou inteligenci přiblížila 
přední expertka a popularizátorka AI 
Sara Polak z  iniciativy prg.ai. O prak-
tickém využití AI u konkrétního pro-
duktu hovořil Irie Meltzer, CEE Di-
rector společnosti OrCam. 

Záznamy všech zmíněných webiná-
řů jsou dostupné na FB: 

rubrika členovéR

Luděk Vokál a jeho společnost Dyn 
Tedes s.r.o. se již v  roce 2015 za-
měřili na velmi citlivou, z  hlediska 
zajištění bezpečnosti ovšem velmi 
perspektivní oblast ochrany objektů 
a  lidí před nelegitimními odposle-
chy. Cílem bylo přispět k  ochraně 
klientů tzv. defenzivními technologi-
emi, které by byly schopny výrazně 
eliminovat odposlechová zařízení. 
Odposlechy, jež mají za cíl neopráv-
něně získat například hospodářská 
tajemství či jiné citlivé informace, 
zpravidla bývají instalovány v jedna-
cích místnostech, kancelářích před-
stavitelů firem, advokátních kance-
láří, soudních a  vládních budovách 
a dalších objektech.  

Produktům společnosti, jimiž jsou 
zařízení na principu ultrazvukových 
jammerů neboli rušiček, se násled-
ně v  roce 2016 podařilo získat řád-
né osvědčení o  shodě v  rámci EU, 
prošly testy ve stíněných komo-
rách, jejich používání je prokazatel-
ně zdravotně nezávadné. Zařízení 
prochází procesem neustálého up-
grade a  zdokonalování, kdy nejen 
udržují krok s úrovní celosvětového 
vývoje odposlechových prostředků, 
ale daří se jim významně v této ob-
lasti do značné míry trendy určovat.
 
Výroba defenzivních technologií fir-
my Dyn Tedes se provádí zásadně 
ručně a bez využití automatizačních 
procesů. Zdroje jednotlivých prvků 
produktů se pak nacházejí po celém 
světě a  odbytiště taktéž, výrobky 
jsou dodávány do zemí Jižní Ame-
riky, Afriky, Izraele, Dubaje, Kataru, 
Ománu, Řecka, Turecka, Jordánska, 
Itálie, Německa a dalších.

Využití produktů Dyn Tedes je mno-
hostranné. V  rámci vlastní koncep-
ce ochrany provádí firma stacio-
nární nebo mobilní zabezpečení. 

V současné době je schopna dodat 
zařízení na míru dle přání zákazníka 
do jednacích místností, kanceláří, 
soukromých domů, ale i  pro státní 
správu. Technologie umí zabezpečit 
klienta proti nežádoucí dokumen-
taci hovorů, ale také proti nežádou-
címu záznamu mobilních aplikací, 
šifrovaných komunikací, umožňuje 
kontrolu mobilních telefonních pří-
strojů s variantou instalace aplikace, 

která blokuje nahrávky komunika-
ce nebo zamezí konkrétně identifi-
kovat místo, odkud je komunikace 
vedena. 

Dyn Tedes se pravidelně účastní 
všech odvětvových světových ve-
letrhů, provádí bezpečnostní ško-
lení firem v  ČR i  v  dalších zemích 

Evropy. Celkovou aplikaci defenziv-
ních prostředků realizuje ve spojení 
s  obchodním partnerem z  Izraele, 
jehož technologie svou koncepcí 
doplňují produkty firmy. Luděk Vokál 
je aktivním a platným členem bez-
pečnostní sekce Komory a poradní-
ho výboru v  otázkách bezpečnosti 
česko-izraelských vztahů, protože 
jak říká zakladatel firmy Dyn Tedes: 
„Trend zajišťování bezpečnosti se 

neustále rozšiřuje a  prohlubuje. Je 
třeba si však uvědomit, že největší 
slabinou bezpečnostních systémů 
je vždy nakonec lidský faktor.“ O 
těchto a dalších aspektech oboru je 
náš následující rozhovor.

Co znamená název Dyn Tedes 
a zkratka D.T.D.S?

Seděl jsem v restauraci a volala no-
tářka, která dávala jméno firmě. Není 
až tak jednoduché pojmenovat fir-
mu. Ta část Dyn nemá žádný hlubší 
význam a pochází z názvu podobné 
firmy, se kterou jsme spolupracovali, 
a jméno se mi líbilo. Tedes jsem vy-
myslel za pochodu, je to složenina 
jmen dvou mých synů a  manželky. 
D.T.D.S. se pak uchytilo ve světě, 
v  anglicky mluvících zemích klienti 
vědí, že když podepíšu touto zkrat-
kou e-mail, pak signatura znamená 
Dyn Tedes. 

Jak byste popsal a  vysvětlil princip 
a účel defenzivních technologií? 
Defenzivní technologie jsou fyzika 
a matematika. Ty vám brání, abyste 
provedl nahrávku na mikrofon. Když 
vás bude někdo nahrávat, dojde pů-
sobením fyziky a odrazových efektů 
ke „zmuchlání“ mikrofonu, k  takové 
deformaci mikrofonu, že z nahrávky 
„nevytáhnete“ hlas. Mikrofon, jak je 
„zmuchlaný“, nahrává sám sebe a už 
vůbec se nevěnuje okolí. Opravdu 
není fyzicky možné z  té nahráv-
ky získat záznam hlasu. Postupem 
času jsme vyzkoumali používání 
několika frekvencí, které umí defor-
movat i  velmi kvalitní a  odolné mi-
krofony, například na bázi silikonu, 
jež používají hasiči. Obecně se v de-
fenzivních technologiích standardně 
používá tzv. bílý šum, což je v pod-
statě nepřetržité syčení, ale to je 
z mého pohledu už překonané. My 
jsme schopni bílý šum do dvaceti 
sekund odstranit a získat čistý hlas, 
což jsme dokázali například při tes-
tech v komorách na ČVUT, které je 
naším odborným partnerem. A když 
to dokážeme my, dokáže to každý.  

V čem se lišíte od konkurence a co 
můžete zákazníkovi nabídnout? 

POKRAČOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA 

https://www.facebook.com/Cesko-
IzraelskaSmisenaObchodniKomora

rubrika komoraR
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O konkurenci se snaží třeba Litevci, 
ale ti se nedostali výzkumem tam, 
kam jsme se dostali my. Umí rušit
směrově na jeden až jeden a  půl 
metru, ale nezaruší všechny přístro-
je. Pak jsou tady Rusové, kteří vyu-
žívají ultrazvukové bedny s  avizo-
vaným rušením na tři až čtyři metry, 
ale z našich praktických zkušeností 
je to tak půl metru. A to nás i startu-
pově nakoplo, protože jsem si řekl, 
že v  tomto segmentu je budouc-
nost, ale musíme na to jít jinak. Další 
konkurence byli Kanaďani, kteří mají 
designově velmi zajímavá zařízení, 
ale jsou to zařízení velmi drahá, tedy 
finančně obtížně dostupná, a  je-
jich rušení oproti našemu je účinné 
zhruba do jednoho metru. 

Jaký je rozdíl mezi stacionárním 
a mobilním zabezpečením? 
Naše řešení jsou personální, 

stacionární a mobilní. Na osobní jed-
nání si můžete vzít takovou roztomi-
lou krabičku, již jsme dokončili před 
nějakými čtrnácti dny (pozn. red.: za-
čátkem února 2021) a  která vypadá 
jako power banka. Když zařízení s 
názvem SPHERE zapnete, ochrání 
vás před hrozbou odposlechů všech 
bezdrátových technologií. Nejdřív 
jsme jich vyrobili zkušebně dvacet 
a  teď už máme na šedesát objed-
návek. Dále potřebujete rušení na-
hrávání audiozáznamu, na to máme 
elegantní vysokofrekvenční zařízení, 
jež míří dvěma směry a které zabrá-
ní laserovému i směrovému nahrá-
vání. Mobilní zabezpečení je takový 
kufr na míru, který si můžete vozit 
s sebou. Během tří až pěti minut si 
nastavíte jammery, jež jsou vybave-
ny baterií na čtyři až pět hodin a mají 
jednotné dálkové ovládání, jímž si 
je pak najednou nebo postupně 

pustíte a zabezpečíte místnost, aby 
tam nemohlo dojít k  nežádoucímu 
nahrávání. Náš poslední úspěch je, 
že jsme vyvinuli řešení vhodné pro 
použití do automobilů. A  nakonec 
stacionární zabezpečení jsou stejná 
zařízení, ovšem umístěná v interiéru, 
a proto nepotřebují baterii. 

Jakou roli ve vaší oblasti zajištění 
bezpečnosti hraje Izrael a jaký je váš 
vztah k Izraeli? 
Izrael a  Izraelce mám rád, miluji 
teplo, Tel Aviv a jeho pláže. V Izraeli 
se odehrává tak velký technologic-
ký pokrok, že je to až neuvěřitel-
né. Izraelci jsou také naši obchodní 
partneři, jsou to rození obchodníci 
a  jednání s  nimi je velmi náročné. 
Ale i tak jsme jim dokázali dodat na 
čtyřicet pět našich zařízení. Máme 
spojení s  IAI a společností Elta, což 
jsou nadnárodní izraelské podniky, 
dále se soukromou sférou a  s  nimi 
děláme byznys. Já od nich mám na 
oplátku pár produktů, které mohu 
prodávat v Evropě i ve světě. 

Jaké jsou v  oblasti defenzivních 
technologií trendy a co bude výzvou 
pro další roky? 
My se soustředíme na sledování 
vývoje odposlechových technologií 
a obranu proti těmto novým postu-
pům. Odposlech v  žárovce, to mě 
naprosto nadchlo. A  ještě více mě 
nadchlo, že takový odposlech bez 
problémů umíme zarušit. Důležité 
je také, aby vás nikdo nemohl od-
poslechnout ani zvenku. V  tomto 
využíváme zase fyziku. K tomu, aby 
vás někdo odposlechl směrovým 
nebo laserovým mikrofonem, by se 
musel v té místnosti něčeho takzva-
ně chytit, něčeho, co vibruje. Vibru-
je všechno. Vaším úkolem je skrze 
defenzivní technologie tyto před-
měty rozvibrovat, aby měly takovou 
modulaci, kterou útočník nemůže 
upravit do hlasu. Vyzkoušeli jsme si 
náhodou v praxi, že laserový mikro-
fon odrušíme na více než osmdesát 
metrů. 

Co pro vás znamená Komora a  co 
vás vedlo ke vstupu a práci v ČISOK? 
ČISOK jsou pro mě předně zajíma-
ví lidé, řada mých přátel a dobrých 
známých jsou členy. A samozřejmě 
mě zajímá Izrael. Musím v  tomto 
kontextu vzpomenout Ivo Schwarze, 
což byl fantastický člověk, kamarád 
a  odborník, který pro Českou re-
publiku odvedl neuvěřitelnou práci 
nejen a právě v Izraeli. To jsou věci, 
které mě dovedly do Komory. 

LUDĚK VOKÁL 
Jednatelem a  zároveň CEO 
společnosti Dyn Tedes s.r.o. je 
Mgr. Luděk Vokál, plukovník ve 
výslužbě, který působil 28 let 
v  bezpečnostních složkách ČR. 
Na obdobném zaměření, tedy 
na vývoji a aplikaci defenzivních 
technologií, spolupracoval s ce-
lou řadou světových agentur 
v USA, Evropě nebo Izraeli. Díky 
své praxi získal potřebné zku-
šenosti, odbornost a  schopnosti 
rozvinout technologii a potenciál 
produktů, jejímž hlavním účelem 
je eliminace odposlechových 
prostředků formou mobilních te-
lefonů, směrových a  laserových 
mikrofonů a  zařízení, jež jsou 
schopny skrytě anebo utajeným 
způsobem pořizovat zvukové 
nahrávky. 
Představení produktů předchá-
zel několikaletý výzkum, kdy se 
v  roce 2016 podařilo v  ČR spo-
lečnosti Dyn Tedes uvést na trh 
první generaci defenzivních pro-
duktů, a  tím se začala psát his-
torie výjimečných úspěchů star-
tupového přístupu Luďka Vokála 
a jeho společnosti. Aktuálně Dyn 
Tedes nabízí již šestou genera-
ci svých produktů a  k  dispozici 
je celkem osm zařízení na bázi 
defenzivních technologií. Firma 
nemá v současnosti ve světovém 
měřítku odpovídající konkurenci.

medailonek osobnostM

Rozhovor vedl: Pavel Košek

Foto: archiv Dyn Tedes



Skupina TRAFICON 
TRAFICON působí na Evropském trhu již více než 12 let a je aktivní ve 
třech hlavních oblastech:
1) Traficon Advisors s.r.o. (www.traficonadvisors.eu) Investiční butik za-
měřený na strukturované financování a poradenské služby v oblasti 
M&A v regionu střední a východní Evropy (CEE), převážně v sektorech 
energetiky, realit, logistiky a průmyslu.
2) Traficon s.r.o. (www.traficon.eu) Investiční zprostředkovatel – zpro-
středkování konzervativních investic založených na hmotných akti-
vech a/nebo cash-flow s minimální volatilitou.
3) Investor ve vybraných realitních a  technologických projektech, 
např. v italské společnosti Solaris Aquae zabývající se návrhem, kon-
strukcí a dodávkou inovativních zařízení pro výrobu pitné vody z moř-
ské či brakické vody.
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Ing. Michael Dezider Iľko, MPA 

V současné době působí na Ministerstvu zahranič-
ních věcí ČR na po zici manažer transformace ICT. 
Zde se podílí na řízení strategických projektů ICT – 
na transformaci, tvorbě informační koncepce MZV, 
také připravuje praktický manuál a tréninkový poly-
gon (ICT kopie zastupitelského úřadu na ústředí) pro 
přípravu oblastních informatiků všech našich sto 
dvaceti zastupitelských úřadů po celém světě i pro 

dolaďování funkčnosti nových aplikací. Dlouho se věnoval procesnímu poradenství 
ve státních i soukromých firmách a společnostech s cílem nastavit strategické říze-
ní, zkvalitnit procesy nebo revitalizovat. V současné době se také zabývá digitální 
asistivní technologií pro seniory a konzultacím v oblasti sportu (působil jako Digitál-
ní zmocněnec Národní sportovní agentury).

Martin May

Posledních několik let působí jako poradce pro digi-
talizaci zdravotní péče. Společně s lékaři a zdravot-
níky navrhuje řešení, která usnadní práci v nemocni-
cích a zlepšují kvalitu péče o pacienty. K léčbě jsou 
dnes využívány nejmodernější lékařské přístroje, ale 
moderní informatika si cestu do nemocnic teprve 
hledá. Proto se Martin zaměřuje na uplatnění dosud 
málo využívaného inovačního potenciálu velkých 

nemocnic. Snaží se pochopit aktuální problémy zdravotního provozu, nalézat mo-
derní technická řešení a propojovat u jednoho stolu ty, kteří mají problémy, s těmi, 
kdo je umí a mohou pomoci řešit. Tématu zdravotnictví a jeho digitalizace se Martin 
věnuje také jako dobrovolník, mentor projektů v rámci česko.digital či ostravského 
Impact Hubu.

NTC
Nové technologie – výzkumné cent-
rum (NTC) je ústav Západočeské uni-
verzity se sídlem v průmyslové části 
Plzně v  České republice. Od roku 
2000 se NTC zaměřuje na výzkum 
a  řešení pro zelené technologie 
a  pokročilé materiály v  oblasti eko-
logických zdrojů energie, inteligent-
ních dopravních prostředků a  kva-
lity lidského života a  zdraví. Témata 
výzkumu: infračervené technologie, 
modelování a simulace technických 
systémů, elektrochemické procesy, 
pokročilé materiály, biomechanické 
modely lidského těla, chemické pro-
cesy a biomateriály.

Steiner, s.r.o.
Působí na trhu již 30 let. Vyvíjíme a  dodáváme 
software pro zdravotnictví, zejména informační 
systémy pro nemocnice, laboratoře, radiologická 
oddělení, krevní banky, patologii a  další medi-
cínská pracoviště. Software využívají desítky ne-
mocnic včetně největších fakultních. V zahraničí 
se úspěšně prosazujeme v imunogenetice a SW 
pro registry dárců krvetvorných buněk. Software 
firmy Steiner používají zákazníci ve 40 zemích 
světa včetně Izraele. Naopak pro české nemoc-
nice nově nabízíme moderní, inovativní a  bez-
pečný izraelský nemocniční informační systém 
Chameleon.

Prohlédněte si medailonky členů 
ČISOK pomocí QR nebo na adrese:

www.cisok.cz/novi-clenove-komory

OrCam Technologies
OrCam Technologies je lídrem 
v technologiích založených na umě-
lé inteligenci (AI). Společnost založili 
v roce 2010 profesor Amnon Shashua 
a Ziv Aviram. OrCam MyEye 2 se do-
stal na seznam nejlepších inovací 
TIME Best Inventions of 2019. OrCam 
MyEye je lehký (22,5 g) a bezdrátový, 
diskrétně předčítá tištěné a elektro-
nické texty ze všech povrchů v reál-
ném čase, umí rozpoznávat obličeje, 
čárové kódy, barvy a  bankovky. Or-
Cam MyEye se snadno uchytí na ob-
roučky brýlí, díky tomu má uživatel 
obě ruce volné a nepotřebuje chytrý 
telefon ani wi-fi připojení.

 

RESPILON Group s.r.o.
RESPILON je brněnská firma půso-
bící na mezinárodním trhu. Od roku 
2013 se věnuje výzkumu a vývoji pro-
duktů z nanovláken. Jejím posláním 
je využití specifických vlastností na-
novláken pro lepší a  zdravější život. 
V současném portfoliu má nanovlá-
kenné produkty na ochranu dýchací-
ho ústrojí, membrány do oken a dve-
ří, funkční membrány pro sportovní 
a  outdoorové oblečení. RESPILON 
dlouhodobě pomáhá řadě nezis-
kových organizací, které se věnují 
dětem a dospělým se sníženou imu-
nitou, těžce nemocným nebo jinak 
znevýhodněným.

Sciplications s.r.o.
Jsme firma zabývající se aplikací bio-
medicínského výzkumu, především 
v  oblasti asistivních technologií, 
biomechaniky a  zpracování fyziolo-
gických dat člověka a živočichů. Náš 
tým se skládá z odborníků z akade-
mického prostředí se specializací 
v  oboru biomedicínské inženýrství, 
informatika a  robotika. Máme zku-
šenosti s řešením vědecko-výzkum-
ných projektů v  rámci národních 
i mezinárodních výzev. Výsledky naší 
činnosti jsou využívány v  aplikační 
sféře a  v  rámci vědecko-výzkum-
ných aktivit.

NOVÍ ČLENOVÉ KOMORY rubrika členovéR


