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Jak pomáhá AI firmám?
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nižší chybovost a vyšší kvalita

AI je dalším evolučním krokem 
digitalizace a automatizace

zrychlení procesů díky 
okamžitým rozhodnutím AI

eliminace rutinních, nudných úkolů
škálovatelnost 

služeb

redukce nákladů detekce anomálií ve 
firmě i na trhu

efektivnější 
plánování

Za cenu chybovosti (která je už většinou menší než u lidí) 
znásobíme rychlost a kapacitu našich procesů
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Odhadovaná přidaná hodnota AI

0 % 25 % 50 %

Zvýšená
produktivita

Nové technologie
a příležitosti

Zdroj: PwC’s Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution

Co brzdí firmy v zavádění AI

0 % 25 % 50 %

Chybějící experti na AI (40 %)

Čekání na další pokroky v AI (40 %)

Nízká kvalita dat (33 %)

Nedůvěra v technologii a požadavek na transparentnost (32 %)

Odbory a strach zaměstnanců z technologie (24 %)

Státní regulace (22 %)
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Naše mise
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Naše mise
03 Naše mise

Na trhu chybělo AI studio soustředící se na řešení individuálních problémů firem.
Chceme se soustředit na to, aby se AI přizpůsobila firmě a ne naopak.

Efektivita

Nenabízíme zbytečně 
velká a předražená 

řešení. Někdy i 10 řádků 
kódu stačí. Usilujeme

o agilní spolupráci.

Aktuálnost

Sledujeme technologie a 
produkty na trhu. Po 

dokončení implementace 
nepovažujeme práci za 

dokončenou, ale myslíme 
na možná vylepšení
s příchodem nových 

možností AI.

Škálovatelnost

Známe se s většinou AI 
expertů v ČR a nedělám 
nám problém doporučit 

jejich služby či při velkých 
projektech někoho 

přizvat.
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S čím jsme už pomáhali
03 Naše mise

Chatboti a hlasoví asistenti

Analýza dat z textů, obrázků 
a nahrávek

Full-textové a sémantické 
vyhledávání

Prediktivní analýzy

Práce s daty a datová 
analýza

Stylometrie a autorství 
dokumentů

T-mobile a Telekom sk

CV parser pro HR agenturu

ScaleText pro Zeta-Alfa Odhalování falešných recenzí, Cena 
ministra za nejlepší bezpečnostní 
výzkum ČR

Odhalení poruchových motorů, zpracování 
faktur pro námořní přepravu

Monitorování internetu, odhalování 
anomálií
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Realizace AI strategie

03 AI STRATEGIE / REALIZACE

Koupíme
produkt na trhu

Vytvoříme si 
vlastní AI tým

Necháme si
vyvinout AI na míru

Konzultační firma 
to zařídí za nás
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Děkuji za pozornost!

jan.rygl@aicheck.tech
+420 774 649 557 

Děkujeme ELA za přijetí

Valná hromada        2021


