
Já, Robot – Isaac Asimov (1950) 

Tři robotické zákony 

1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 

2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu 

s prvním zákonem. 

3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy tato ochrana je v rozporu 

s prvním nebo druhým zákonem. 

Příručka robotiky 

56. vydání, 2058 n.l 

 

Robbie 

I. 

„Osmdesát, devadesát, sto.“ Glorie si přestala zakrývat oči svýma baculatýma rukama a chvilku jen 

tak stála. Krčila nos a mžourala ve slunečním světle. Pak se odpoutala několika opatrnými krůčky od 

stromu a snažila se rozhlížet na všechny strany najednou. 

Natahovala krk, aby vypátrala jaké možnosti nabízí houština keřů po její pravici, a pak ještě trochu 

popošla, aby se mohla tmavé křoví prohlédnout z lepšího úhlu. Kromě neustálého bzučení hmyzu a 

občasného zapípání ptáka, který se odvážil na polední slunko, tu vládlo hluboké ticho. 

Glorie našpulila pusu. „Určitě se schoval v domě, i když jsme mu už aspoň tisíckrát řekla, že to není 

hra.“ 

S pevně sevřenými tenkými rty a přísně pokrčeným čílkem se rozhodně vydala směrem 

k jednopatrovému domu na konci příjezdové cesty. 

Příliš pozdě za sebou uslyšela zašustění, po němž následovalo typické klepání Robbieho kovových 

nohou. Otočila se a viděla, že její společník vítězně opustil úkryt a teď upaluje k pikole. 

Glorie rozmrzele zakřičela: „Počkej, Robbie! To není hra, Robbie! Slíbils, že nebudeš utíkat, dokud tě 

nenajdu.“ Její krátké nožky proti Robbieho obřím kročejům vůbec nic nezmohly. Pak, tři metry od 

pikoly, Robbie najednou zvolnil a začal se téměř ploužit. Glorie, která nabrala divokou rychlost, kolem 

něho udýchaně přelétla a dotkla se pikoly první. Vítězně se obrátila na Robbieho a s černým 

nevděkem ho za jeho sebeobětování odměnila výsměchem na adresu jeho běžeckých schopností.  

„Robbie neumí utíkat,“- vykřikovala, jak nejhlasitěji ve svých osmi letech dovedla. „Vždycky ho 

předběhnu! Vždycky ho předběhnu! Skandovala. 

Robbie neodpověděl, samozřejmě – nikoliv slovy. Místo toho předváděl utíkání, pomaloučku se 

vzdaloval a Glorie najednou utíkala za ním a on jí v poslední chvíli vždy uhnul, a nutil ji kroužit 

v bezmocných kruzích a její natažené ruce bezmocně mávaly ve vzduchu. 

 

 

 



II. 

„Jestli mě svezeš,“ řekla přesvědčivě, „tak už ti nebudu vyprávět pohádky. Ani jednu.“ 

Tomuto ultimátu se Robbie okamžitě a bezpodmínečně podrobil a přikyvoval tak energicky, že se kov 

na jeho krku rozezvučel. Opatrně holčičku zvedl a usadil si ji na široká, plochá ramena. 

Hrozba Gloriiných slz okamžitě zmizela a Glorie se zalykala štěstím. Na Robbieho kovové kůži, která 

byla pomocí obvodů teplotní regulace udržována na neměnné teplotě 20 °C, se jí sedělo příjemně a 

pohodlně a krásně kovový zvuk, který vydávaly její paty, jak rytmicky poklepávaly na jeho trup, byl 

okouzlující.  

„Jsi kluzák, Robbie, jsi velikánský stříbrný kluzák. Roztáhni ruce. Musíš, Robbie, když jsi kluzák“. 

Taková logika byla nezvratná. Robbieho paže byla křídla zachytávající proudění vzduchu a z Robbieho 

se stal stříbrný kluzák. 

Glorie otočila robotovi hlavu a naklonila se doprava. Robbie prudce zahnul. Glorie vybavila svůj kluzák 

motorem, který dělal „vrrr“, a zbraněmi, které dělaly „prásk“ a „huííí“. Začala honička s piráty a 

zbraně se zapojily do hry. Piráti jeden po druhém odpadávali. 

„Dostala jsem dalšího. Další dva!“ křičela Glorie. 

„Rychleji, chlapi,“ řekla, „dochází nám munice.“ S neutuchající kuráží vystřelila přes rameno a 

z Robbieho se stala tuponosá raketa, která se s maximálním zrychlením řítila vesmírným prázdnem. 

Utíkal přes celé pole až k pruhu vysoké trávy na druhé straně, kde se zastavil tak prudce, že jeho 

udýchaná jezdkyně vykřikla. Pak ji překotil na měkký koberec. 

„Škoda že na to zapomněl i Robbie.“ Pak, jako by si tím připomněla robotovu přítomnost, otočila se 

k němu. „Můžeš jít, Robbie. Už tě nepotřebuje.“ A surově dodala: „A nevracej se, dokud tě 

nezavolám.“ 

Robbie se obrátil k odchodu, ale zaváhal, protože glorie vykřikla na jeho obranu. „Počkej, maminko, 

musíš mu dovolit, aby tu zůstal. Nedovyprávěla jsem Popelku. Slíbila jsem mu, že mu povím Popelku, 

a ještě jsem neskončila.“ 

„Glorie!“ 

„Čestné slovo, mami, bude tak potichu, že ani nebudeš vědět, že tu je. Posadí se na židli v rohu a ani 

necekne – chci říct, že se ani nehne. Viď, Robbie?“ 

Robbie kývl svou masivní hlavou nahoru a dolů. 

„Glorie, jestli s tím okamžitě nepřestaneš, týden Robbieho neuvidíš!“ 

Glorie sklopila zrak. „Dobře! Ale Popelka je jeho oblíbená pohádka, a já ji nedovyprávěla. A jemu se 

tolik líbí.“ 

Robot nespokojeně odešel a glorie potlačila vzlyknutí. 

 

 

 



III. 

„Poslouchej mě, Georgi. Nesvěřím svou dceru stroji – ať si je jak chce chytrý. Nemá žádnou duši a 

nikdo neví, co si vlastně myslí. To se prostě nehodí, aby dítě hlídala ta kovová věc.“ 

Weston se zamračil. „Kdy tě to napadlo? Je s Glorií už dva roky a až dodnes sis žádné starosti 

nedělala.“ 

„Ze začátku to bylo jiné. Byla to novinka. Hodně mi to pomohlo v domácnosti a – bylo to v módé. Ale 

teď nevím. Sousedé … 

„Co je nám do sousedů? Podívej se. Robotovi můžeš důvěřovat neskonale víc než lidské chůvě. 

Robbieho vyrobili pro jediný účel – aby byl společníkem malému dítěti. Nemůže být jiný než věrný, 

láskyplný a laskavý. Je to stroj – jak udělaný. A to je víc než se dá říct o lidech.“ 

„Ale něco se může porouchat. Něco … některý …“ Paní Westonová měla o vnitřnostech robota jen 

velmi nejasné povědomí. „ Nějaký kolíček se uvolní a ta hrozná věc se zblázní a …“ Nedokázala se 

přinutit, aby tu strašnou myšlenku dokončila. 

„Nesmysl, popřel tuto možnost Weston s nedobrovolným nervózním zamrazením. „To je naprosto 

směšné. Když jsme koupili Robbieho, měli jsme přece dlouhou debatu o prvním zákonu robotiky. 

Dobře víš, že robot nemůže člověku ublížit. Než by se něco porouchalo do té míry, aby to ovlivnilo 

tenhle první zákon, robot by byl nepoužitelný. Je to matematicky nemožné. Kromě toho je u nás 

dvakrát do roka mechanik z Národní americké, aby tomu chudákovi udělal úplnou generálku. Šance, 

že by se Robbiemu něco stalo, je zrovna tak mizivá jako to, že se ty nebo já zcvokneme – vlastně ještě 

daleko menší. Kromě toho, jak ho sebereš Glorii?“ 

Učinil ještě jeden marný pokus získat noviny a jeho žena je nazlobeně odhodila do vedlejšího pokoje.  

„To je právě ono, Georgi! Nechce si hrát s nikým jiným. Je tady spousta kluků a holek jejího věku, 

s kterými by se měla přátelit, ale to ona ne. Když ji k tomu nedonutím, ani se k nim nepřiblíží. Takhle 

přece holčička nemůže vyrůstat. Chceš, aby byla normální, ne? Chceš přece, aby našla uplatnění ve 

společnosti.“ 

„Maluješ čerty na zeď, Grace. Představ si, že Robbie je pes. Zažil jsem spoustu dětí, které by psa 

vyměnili za tatínka. 

 

Dotazy: 

1, Kdo je to Robbie? Popiš jak asi vypadá 

2, Jaký je vztah Glorie a Robbieho? 

3, Proč máma nechce, aby její dítě trávilo čas s Robbiem? Vypiš její důvody 

4, Čím argumentuje táta? Jaké jsou jeho důvody pro to, aby Robbie zůstal? Vypiš jeho důvody 

5, K čemu se dá přirovnat Robbie v současnosti? Co Ti bere čas a nahrazuje fyzický kontakt 

s kamarády? 

 

 



Dobrovolné : 

1, Jaký je tvůj pohled na umělou inteligenci? Plnohodnotní umělá inteligence bude pro lidi přínosem, 

nebo zdrojem záhuby? Co postoj rodičů? Na kterou stranu by ses přidal/a 

2, Kdybys byl/a na místě Grace, cítil bys to samé? 

3, Napadá Tě nějaký způsob jak je možné obejít (heknout) tři robotické zákony, nebo jsou 

„neprůstřelné“? 

 


