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A BSTRAKT
Práce se zaměřuje na tzv. Location Base Services (tedy služby založené
na lokalizaci) a jejich využití v oblasti občanského aktivismu. Cílem práce je definovat občanský aktivismus, jeho staré i nové formy a popsat, ja k funguje technologie
LBS. V praktické části je vypracována případová studie, která analyzuje 5 příkladů
využití LBS jako media pro nové formy občanského aktivismu (projekt Let’s Do It
2008, projekt Uchaguzi, projekt ESRI Australian Flood Map, aplikace Appapa a hnutí
Occupy Wall Street). Práce rovněž obsahuje vlastní konceptuální návrh aplikace, která by rovněž využívala LBS pro naplnění aktivistických cílů.
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location based services, občanský aktivismus, lokalizační technologie, Let's Do It
2008, Uchaguzi, ESRI Australian Flood Map, Appapa, Occupy Wall Street, LBS mobilní
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A BSTRACT
The diploma thesis is focused on Location Based Services technology and
its use in the field of citizen activism. The aim of thesis is to define field of citizen activism and its old and new form, moreover to describe how LBS work. In the practical
part is presented multi-case study which analyses 5 examples of use LBS as a medium
for new forms of civic activism (project Let’s Do It 2008, project Uchaguzi, project
ESRI Australian Flood Map, application Appapa and Occupy Wall Street movement).
Thesis also contained conceptual draft of application, which uses LBS for fulfilment of
activist goals. The possible ways of progress of LBS are described in the last part.
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P ŘEDMLUVA
“Jediné revoluce, které lze předpovědět, jsou ty, které již začaly.”
Jack Trout

Každá revoluce, kladoucí si za cíl dosáhnout kýžených společenských změn, se
samozřejmě a přirozeně musí odehrávat v prostoru. V posledních desetiletích je ale
možné pozorovat velmi zajímavý jev: geografický prostor sám o sobě prošel revolucí,
tedy rychlou a převratnou změnou. Tato změna je natoli k významná, že ovlivňuje
dokonce i samotný způsob, jakým funguje společenský systém.
Samotné slovo revoluce (z lat. „revolvere“ tedy otáčet zpět (Rejzek, 2001, s.
567)) již ve svém smyslu předjímá významnou společenskou změnu. Kromě změn ve
vnímání

prostoru odkazuje

pojem

v rámci práce

i na snahu o pozitivní

změny v politice, ekologii, ekonomice i sociální oblasti – tedy na snahu a aktivity
občanů, na občanský aktivismus.
Z těchto dvou důvodů byla práce nazvána titulem “Geoprostorová revoluce”.
Svým obsahem se snaží propojit dvě témata, která se mohou na první pohled zdát
poměrně nesourodá: nejnovější technologie mapování prostoru (a jejich praktické
využití ve formě LBS - služeb založených na uživatelově
lokalizaci) s projevy a formami občanského aktivismu.
Práce

se

proto zaměří

na způsoby,

jakými mohou být

tato dvě

témata sloučena do jednoho celku.

V současné

chvíli existuje několi k závěrečných prací zaměřujících se
na aktivismus v prostředí

internetu nebo na konkrétní

geografické informační systémy či dokonce na vybrané
platformy,

které

propojují

geoprostorová

data s dalšími sociálními informacemi.1 Proto práce klade

O BRÁZE K 1: V SOU ČASNOT I JE
MOŽNÉ KOMBINOVAT MOŽ NOS-

LBS S CÍL I OB ČANSKÝ
(B ILNIGMA , 2012).

TI INTERNETU A
CH A KTIVIT

1 Jde především o diplomovou práci Mgr. Silvie Růžičkové s názvem „Kritická reflexe
projektů a platformy Ushahidi“.
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důraz především

na prezentaci celé

škály

různých

využití

LBS pro občanský

aktivismus a vzájemné srovnání a analýzu. Nezaměřuje se na konkrétní poskytovatele
řešení, ale na způsoby, jakými lze skloubit nejnovější možnosti moderní digitální
kartografie

s různorodými lidskými zájmy

a sociálními aktivitami,

volajícími po změnách.

F
D

12

Ú VOD
S nadsázkou lze říci, že místa mohou vyprávět příběhy. Bez nadsázky je možné
tvrdit, že s každou událostí nebo lidskou aktivitou je za každých okolností spojené
dané místo, zeměpisná souřadnice, bod na mapě. Pokud budeme listovat např.
obrazovou publikací 365 dní Země krásné neznámé, podporující projekty neziskové
organizace GoodPlanet, můžeme skrze tradiční médium, jakým je kniha, pozorovat
spojení míst, událostí a objektů podporující mnohé formy aktivismu následujícím
způsobem:

O BRÁZE K 2 (D ELANNOY , 2007).

Nová

média jsou ale

silným

nástrojem

a umožňují

díky

moderním

technologiím jít mnohem dále. Díky rychlosti přenosu dat v síti, díky informacím ze
vzdálených satelitů a mobilním zařízením máme nevídané možnosti – někdy, např.
při využití aplikací tzv. Augmented Reality je velmi obtížné nezapomenout na důležitý
známý

fakt,

že

“mapa není území

mezi skutečnými objekty

(Korzybski,

a mapou pomalu mizí,

1994,

s.

61)”

internet

–

hranice
proniká

do reálného prostředí.

Od map - tradičních médií a způsobu organizace informací - jsme díky
těmto technologiím pokročili k využívání mobilních služeb založených na naší
aktuální poloze, které jsou nám dostupné 24 hodin denně přes mobilní zařízení. Řeč
je o Location Based Services, na něž se práce ‘z poloviny’ zaměřuje.
13

Druhou polovinu tvoří “příběhy” – události, akce a aktivity, které vyvíjejí
a využívají občané pro dosažení žádaných společenských změn. Ve shrnutí – tématem
práce je občanský aktivismus spojený se službami založenými na lokalizaci.

Výběr

této tématiky byl

motivován

neustále vzrůstajícím

pro společnost

významem

geolokačních

technologií

a jejich

využitím

pro “dobrou věc”.

V práci jsou propojena dvě témata z naprosto odlišných sfér –

LBS z oblasti techniky a občanský aktivismus z oblasti humanitních věd. Přesto jejich
propojení

znamená

převratné,

praktické

a vysoce

funkční

využití

LBS jako nového média pro různé formy aktivismu.

Cílem práce je představit možná řešení, která pro naplnění různých
aktivistických cílů využívají LBS a představit vlastní návrh aplikace, která se zaměřuje
na podporu neziskových a nevládních organizací a zároveň opět stojí na využití
polohovacích služeb.

Struktura práce je následující:
První kapitola práce se zaměřuje na občanský aktivismus jako fenomén, tedy
na jeho definici, historii, formy a cíle.
V druhé kapitole práce jsou popsány a osvětleny principy fungování
LBS jako systému, jejich stručný vývoj i podoby, kterých mohou nabývat. Až potud se
jedná o teoretické pozadí tématu.
Třetí kapitola je už orientována prakticky – tvoří ji tematická multi-case study,
jež srovnává a analyzuje 5 vybraných příkladů využití LBS pro aktivistické cíle,
zkoumá způsoby implementace, využití potenciálu a přínosy.
Závěry vyplývající z případové studie ústí do kapitoly čtvrté, která je také
praktická: prezentuje konceptuální návrh LBS aplikace, která se zaměřuje
na podporu nevládních a neziskových organizací prostřednictvím uměleckých děl,
konkrétně streetartového umění.2
2 Forma podpory skrze umění byla zvolena zcela záměrně – právě umělecké vizuální formy dovedou často motivovat lépe než běžnější formy textové. Konečně mapa a umění k sobě měly vždy blízko, což je mož-
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Možný

vývoj

LBS a jejich

využití

pro občanský

aktivismus v budoucnosti stručně nastiňuje pátá kapitola.
V závěru, tedy kapitole šesté, jsou pak shrnuty poznatky, které práce
přinesla a skutečnosti, které z ní vyplynuly.

Konečně by ještě v úvodu mělo být řečeno, že dalším, i když „nevědeckým“
cílem

této práce

je

motivovat

každého jejího čtenáře

k využití

LBS jako média a potažmo i nástroje pro zapojení se do veřejného dění (lokálně
i globálně), ať už jde o problematiku vzdělávání, ochrany životního prostředí,
zdravotní péči nebo jiný vybraný společenský fenomén.

O BRÁZE K 3: M APA A UMĚNÍ K SOBĚ MĚLY VŽ DY BLÍZKO , JA K JE
PATRNO I Z VYUŽ ITÍ MAP JAKO MOT IVU

TIONAL

V M NOHÝCH UMĚLECKÝCH DÍLECH

(N A-

A RT S OCIETY , 2013).

né vidět na mnohých historických příkladech kartografických dokumentů nebo využití map jako motivu v mnohých uměleckých dílech.
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1 O BČANSKÝ AKTIVISMUS
„Jakmile služba obci přestane být hlavní občanskou povinností a jakmile občané
slouží raději svou peněženkou, než svou osobou, stát je již blíze k zkáze. Majíli jíti do boje, zaplatí si občané vojsko a zůstanou doma, mají-li jíti do státní rady,
jmenují si zástupce a sedí doma. Svou leností a svými penězi nakonec způsobí, že
mají vojáky, kteří vlast zotročí, a zástupce, kteří ji prodají... Jakmile se národ dává
zastupovat, přestává být svobodným, přestává existovat.“ (Rousseau, 2002, s. 106)

Jean-Jacques Rousseau ve svém citátu z roku 1762 mluví o službě obci (státu)
a občanské povinnosti. Z dnešního pohledu se může zdát, že se jedná o pojmy
zastaralé.

V celé

lidské

státu a společenského systému,

historii ovšem
který

by

se

nenarazíme

neopíral

na model

o potřebnost

právě

těchto pojmů.3 Čím blíže se pak společenský systém blíží demokratickému modelu,
tím, vice se pojmy stávají aktuálnějšími a naléhavějšími. Právě
nejmodernějších

státních

zřízeních

stavíme

důležitost

v současných

zapojení

občanů

na chodu státu na první místa společenských hodnot.

Demokracie, jakožto politický princip založený na účasti lidu na řízení společnosti,
je často zjednodušeně prezentována jako vláda lidu. Implicitně tedy předpokládá, že
hybnou silou procesů
života (politických,

ve

státu a veškerých

ekonomických

změn

i kulturních)

ve

všech

budou právě

aspektech
jeho občané.

Realita ovšem vypadá tak, že občané delegují svou moc na volené zástupce, které platí
z odváděných daní. Rousseau to subjektivně a evidentně ne zcela spravedlivě nazývá
leností – to by bylo poněkud zavádějící. Problém demokracie vždy spočíval v otázce
její realizace: ja k zařídit, aby měl každý jednotlivec právo se vyjádřit ke všem
rozličným otázkám? Klasická média jako tisk, ale později i rozhlas nebo televize sice
umožnila vyjádření a zapojení občanů, nicméně byla vždy omezena svou kapacitou.

3 Je sice pravda, že v totalitním zřízení je občanský aktivismus silně potlačen, ale
i přes to je zpravidla vždy možné najít jeho specifické projevy i v tomto typu zřízení –
např. samizdat, ochotnické divadelní spolky atp.
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Problém vhodného média se zdál být částečně vyřešen s nástupem sociálních
médií, která zprostředkovává web 2.0: fóra a diskuze, sociální sítě, tematické on-line
komunity.

Informace,

názory

a zkušenosti proudící

z jednoho konce

světa na druhý v reálném čase ve směru od občanů k občanům, nebo od občanů
přímo k vládě (Chadwick, 2009, s. 20). Pojem on-line demokracie proto začal být
stále diskutovanějším a začal se uplatňovat v praxi.

O BRÁZE

K

Pokud

4: K ONTEXT OBČANSKÉHO AKTIVISMU JE VELMI ŠIROKÝ A ZAH RNUJE MNOHO
(P ERMANENT C ULTURE N OW , 2011).

se

vrátíme

tedy

zpátky

ke

SOU VISEJÍCÍCH POJMŮ

zcela původní

myšlence,

k realizaci přímého nezprostředkovaného zapojení

občana na chodu státu a možnosti jeho ovlivnění ( v pozitivním směru), uvidíme, že
využití nových sociálních médií představuje cestu, která by mohla vést k významným
celospolečenským změnám.

Nové technologie a nová média umožňují přímou a flexibilní participaci občanů.
Ta má šanci vést k významným společenským jevům a událostem, jež pozitivně
ovlivňují kvalitu života nás všech.
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1.1 O BČANSKÝ AKTIVISMUS – DEFINICE , HISTORIE
A TEORIE

1.1.1

D EFINICE

Občanský aktivismus je jakákoli v libovolná aktivita přímo související se
společenským
směřovat

systémem,

k dosažení

nebo konkrétním

vytyčených

cílů.

fenoménem,
Samotné

která

má

za úkol

slovo aktivismus pochází

z latinského slova „activus“, což v překladu znamená “činný, aktivní” (Rejzek, 2001, s.
45).

Důležité

je,

že

tyto aktivity

jsou vykonávány

z osobního přesvědčení

občana či skupiny občanů. Motivací těchto aktivit je de facto osobní zájem na určitém
typu sociální změny (Císař, 2008, s. 31).
Jde tedy o libovolnou akci nebo akce, směřující

k provedení změny ve

společnosti. Akce může být provedena nesčetnými způsoby a v mnohých formách.

O BRÁZE

K

JE TOUHA

Aktivismus bývá

častěji vnímán

s problematikou „ja k změnit
naplánovaných

5: M OTIVACÍ OBČANSKÝCH AKTIVIT
PO ZMĚNĚ (W IKIMEDIA C OMMONS ,
2004).

sociálních,

svět,

na globální

ja k jej

politických

udělat

úrovni –
lepším“

je

spojován

prostřednictvím

nebo environmentálních

změn.

Akce

mohou být prováděny jednotlivci, ale i kolektivně v sociálních hnutích (Jones, 2012).
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1.1.2

H ISTORIE

Aktivit,

kterými může

každý

občan

pozitivně

přispět

celé

společnosti a přímo ta k participovat
na chodu státu nebo společenského systému existuje celá škála. Už z historie jsou nám
známy první projevy environmentálního smýšlení.

Jedny z prvních iniciati v se objevily již v období starověku. Již antický Řím se
potýkal s velkým problémem znečištění, jehož zdrojem bylo především spalování
dřeva a koželužská produkce. Římané tyto otázky čistoty životního prostředí aktivně
řešili, a ještě dnes můžeme obdivovat jejich efektivní řešení těchto problémů –
zbudování

kanalizační

sítě

nebo systému akvaduktů

přivádějících

do města čistou vodu (Brooke, 2008).

V dobových

pramenech

starověkého Řecka je

možné

vysledovat

i iniciativu týkající se zdraví občanů: myslitel Plutarchos (46 – 127 n. l.) upozorňoval
na negativní vli v práce se rtutí a olovem na lidské zdraví a doporučoval, aby
pro tuto nebezpečnou práci v dolech byli vybírání jen trestanci. Mimo to se také
angažoval

v problematice prá v zvířat, ja k dokazuje jeho esej "O jedení masa“

(Krech, 2004, s. 683).

Další příklad občanského aktivismu ve starém Řecku je přímo spjatý se
společenským systémem, který Řekové vytvořili - s demokracií. Jde o slavné proslovy
řečníka Démosthena zaměřené proti Filipu II., tzv. filipiky.

V tomto případě lze

mluvit o formě politického aktivismu (Worthington, 2000, s. 121).

Jedním z dalších příkladů, který dokonce názorně ukazuje propojení
konkrétního vyjádření myšlenky s lokalitou, jsou edikty krále Ašóky, který vládl
starověké Indii (274 – 232 př. n. l.). Ašóka byl buddhistou, a proto bylo jeho osobním
zájmem vyzývat ( v jeho případě lze mluvit o přímém nařízení formou zákonů)
obyvatele tehdejší říše k určitému chování, které naplňovalo buddhistickou filozofii –
dva z ediktů například omezovaly zabíjených zvířat (McKeon, 1978, s. 58). Zajímavé
je, že tyto edikty byly vytesány do stél a umístěny po celé Ašókově říši. Právě edikty
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související přímo s Dharmou se vyskytovaly na svatých buddhistických místech
na úpatí

Himalájí,

zatímco edikty

ošetřující

např.

morální

nebo zdravotnickou problematiku byly vytesány na sloupech v hlavním městě. Stély
tedy byly rozmístěny strategicky podle svého obsahu a účelu.

Pokud budeme postupovat dějinami aktivismu dále, můžeme se zaměřit
na arabskou středověkou literaturu. V dílech Alkinda, Costa ben Lucu, Rhazose, Ibn
Al Jazara či dokonce Avicenny se lze dočíst o jejich obavách z důsledků arabské
zemědělské revoluce, která probíhala v 7. století n. l. (Brooke, 2008).
I v Evropě
změny.

se

objevovaly

iniciativy,

které

se

snažily

zavést

V anglických městech 14. století se začalo silně projevovat znečištění

ovzduší, které vedlo ke striktním opatřením, jež vedla dokonce z těch nejvyšších míst:
král Edward I.

v roce 1306 zakázal spalování černého uhlí. Tato direktivní

iniciativa ovšem neměla téměř žádný efekt – chudé obyvatelstvo si nemohlo dovolit
používat dražší alternativy, a proto byl zákon ignorován bez větších postihů (Alley,
2011).

Na pevninské části Evropy se pa k během první
poloviny

17.

století

zasloužil

o základy

prvních

environmentálních hnutí René Descartes. Tři roky před
jeho smrtí bylo založeno i jedno z prvních mírových hnutí,
nazvané Society of Friends, více se vša k proslavilo pod
názvem Quakers. Zakladatelem byl George Fox, hlavním
představitelem pa k William Penn, jenž v roce 1693 napsal
knihu An Essay Towards the Present and Future Peace of
Europe,

ve

které

navrhoval

zřízení

prvního mezinárodního mírového orgánu (Snow, 2003).

O BRÁZEK 6: S TOPY AKTIV IST ICKÝCH HNUT Í L ZE V YSLEDOVAT VE VŠECH HISTO R ICKÝCH
EPOCHÁCH ( ILUS TRAČNÍ
OBRÁZE K

Obdobné
celou historií:

hlasy

aktivních

v Evropě dále

občanů

či skupin

v období industrializace,

se

– Q UORA , 2004).

objevují

v USA pa k např.

napříč
v roce

1739, kdy Benjamin Franklin předložil spolu se skupinou zapojených občanů petici,
ve

které

hnutí

žádalo o odstranění

koželužny,

čímž
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chtělo přispět

k redukci hromadění

odpadu v centru Philadelphie.

Franklin

argumentoval snižováním hodnot nemovitostí v postižené oblasti, znečišťováním
vzduchu i šířením nemocí. Ve své iniciativě byl úspěšný a později tento případ
vytvořil precedens týkající se veřejných prá v občanů (Brooke, 2008).

Dalších případů by se našla ještě celá řada. Cílem této podkapitoly ale není
přinést

vyčerpávající

výčet

jednotlivých

aktivistických

iniciati v napříč

světovými dějinami, ale vytvořit krátký přehled, který by stručně ilustroval vývoj
občanského aktivismu od jeho prvopočátků formou výše uvedených konkrétních
případů.

1.1.3

O BČANSKÝ AKTIVISMUS – ROZDĚLENÍ A FORMY

Obecně je možné aktivismus rozdělovat podle mnoha kritérií a hledisek. Ty
nejběžnější z nich jsou kritéria času, konkrétních problémů a otázek, dále jej lze
rozdělit dle charakteristických znaků zúčastněných skupin. Nejpřehlednějším
rozdělením, ze kterého bude vycházet i následující obsah práce, je rozdělní podle pole
působnosti.

1.1.3.1

KRITÉRIA DĚLENÍ

Z časového hlediska lze

aktivismus rozdělit

na dlouhodobý

(trvalý,

permanentní) a nárazový (sporadický). Dlouhodobá forma je samozřejmě lépe
organizovaná a často je provázaná s dlouhodobým programem dílčích aktivit. To ale
neznamená, že by sporadická forma byla méně účinná. Do nárazových aktivit se
typicky zapojují početně větší skupiny občanů, respektive můžeme pozorovat vyšší
počet

občanů,

jež

jsou v některém

aktivistickém

směru aktivní

nárazově,

oproti počtu občanů, kteří se permanentně a systematicky věnují nějaké formě
občanského aktivismu (Gavriluta, 2011, s. 68).
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Rozdělení dle konkrétních problémů aplikujeme ve chvíli, kdy mluvíme
o jednotlivých

“kauzách”,

jako jsou lidská

práva,

práva zvířat,

ochrana životního prostředí, urbanismus nebo antikorporátnost.

Výstižných

praktickým

příkladem

je

pa k uvedený

urbanistický

aktivismus, v širším hledisku aktivismus, pojímající město jako komplexní entitu.
Zahrnuje aktivity spojené s docílením stavu spokojenosti většiny občanů města. Jde
o změny ekologické (více městských zelených ploch), sociální (budování škol
nebo nemocnic) nebo etické (monitorování občanů kamerami na veřejných místech).

Diferenciace

aktivismu podle

zúčastněných

skupin

pokrývá

ja k aktivismus menšin (např. tzv. Gay Activism), ta k i větvění na aktivismus mladých
(Youth Activism), ženský aktivismus, etc. (Gavriluta, 2011, s. 74).

Dělení podle oblastí zájmu je pravděpodobně nejucelenějším členěním.
Bohužel nejde o přesné rozdělení, jednotlivé oblasti se často překrývají a někdy není
možné přesně určit, zda konkrétní proje v občanské angažovanosti spadá pod
ekologický

nebo politický

jako orientační,
i níže,

aktivismus.

nikoli v striktně

v praktické

části práce

Proto je

vymezující.
zaměřující

nutné

Tento typ
se

brát

i toto rozdělení

dělení

bude

na kvalitativní

využit
výzkum

formou jednotlivých případových studií.

1.1.3.1.1

DĚLENÍ DLE O BLA S T I Z Á JM U

Na základě pole působnosti sledujeme následující oblasti zájmu (Gavriluta, 2011,
s. 70-74):


ekologický aktivismus

Zahrnuje

veškeré

aktivity

občanů,

jež

mají

za cíl

zlepšení

kvality

životního prostředí, ja k v bezprostředním okolí, ta k i na opačných koncích planety.
Mezi přímé aktivity lze zařadit snahy o snížení dopadu činností člověka na životní
prostředí (konkrétních činností je pa k celá řada, od snížení emisí CO2,
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po recyklaci odpadu, zapojení se do akcí typu “čistíme lesy', boj proti odlesňování,
zvyšování informovanosti ve společnosti např. za účelem efektivnějšího využívání
půdy, etc.)

Otázky, které si ekologičtí aktivisté nejčastěji kladou, a na které je možné najít
odpovědi v kartografických informacích, jsou:
o Kde se vyskytují znečištěné oblasti?
o Kde je nejkritičtější situace v otázce odlesňování planety?
o Kde vzniká nejvyšší produkce škodlivých látek, které znečišťují zemi?
o Kde žijí ohrožené druhy?
o Kudy vedou nejekologičtější trasy?



politický aktivismus

Politický aktivismus je pojmem velmi rozsáhlým. Může

v podstatě zahrnovat

každou politickou aktivitu. Proto je velmi obtížné přesně identifikovat jeho hranice.
Do politického aktivismu spadají ja k problémy na celostátní úrovni, jako jsou volby
a referenda,

ale

také

na lokální

úrovni.

Už

samotná

etymologie

slova politika (z řeckého polis – město, obec (Rejzek, 2001, s. 470)) napovídá, že pod
politický aktivismus patří aktivismus směřující a apelující na rozhodování zastoupení
měst a obcí. Může se jednat ja k o urbanistické plánování, ta k o místní referenda.
Mezi typické

projevy

politického aktivismu patří

politické

kampaně,

tzv.

craftivismus4, lobby, hacktivismus (viz níže), propaganda a přímé akce (Gavriluta,
2011, s. 70-71).

Politické aktivisty často zajímají např. otázky:
o Kde nejčastěji dochází ke korupci (voz český projekt Corrupt Tour)
o Kde je možné vylepšit veřejný prostor pro kvalitnější život občanů?

4 Craftivismus je typ aktivimsu, ve kterém lidé ukazují
svou iniciativu formou řemeslných a ručních výrobků.
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ekonomický aktivismus

Ekonomický aktivismus je často velmi silně spjatý s aktivismem politickým,
zaměřuje se vša k na specifičtější otázky, týkající se ekonomického systému státu.
Mezi jeho typické projevy patřil dříve boj proti globalizaci, antikorporativismus.
Mezi jeho tradiční formy patři bojkot, demonstrace i petice.

Typickým

příkladem

je

o změnu podmínek pro pracovníky

hnutí

FairTrade,

snažící

nejčastěji v zemědělství,

se

především

pak o změnu jejich mzdových podmínek.

Mezi otázky spojené s lokalitou, které si kladou ekonomičtí aktivisté, patří např.:
o Kde se nachází oblasti, ve kterých dochází

k velkým finančním

machinacím?
o Kde je možné zakoupit výrobky FairTrade?
o Kde se nacházejí oblasti, na nichž pracují lidé za nepřiměřenou mzdu?



etický aktivismus

Etický aktivismus se

v mnoha oblastech překrývá s aktivismem sociálním.

Existuje však několik oblastí, které jsou čistě doménou etického aktivismu, jako je
problematika eutanazie či sexuální práva, do kterých spadají i otázky interrupce.
Etičtí aktivisté se snaží o podporu „možnosti volby prostřednictvím svobodné
vůle“

v oblastech, které mohou být regulovány zákony, a to formou demonstrací

a petic, často také psaním článků do médií.
Z hlediska lokality se aktivisté zajímají o následující otázku:
o Kde jsou možnosti volby v oblasti morálky regulovány?
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sociální aktivismus

Ze sémantického hlediska je možné pohlížet na sociální aktivismus jako na pojem
nadřazený aktivismu politickému, ekologickému a ekonomickému. Konkrétní definice
ukáže, že je na něj možné pohlížet jako na oblast stojící na stejné úrovni s ostatními.
Občanům činným

v sociální sféře se často nejedná ani o politické, ekonomické

či environmentální změny. Jde o aktivitu, která má pomoci jedincům nebo skupinám
spoluobčanů.

V širším pojetí jde o jakoukoliv formu humanitární pomoci, jež se

projevuje osobní angažovaností. Příkladem jsou peněžní sbírky na pomoc obětem
přírodních katastrof, materiální pomoc potřebným, dárcovství krve atp. Sociální
aktivismus se snaží o přímou sociální změnu. Typická jsou např. mírová hnutí,
jako jeden příklad za všechny.

Pokud by z mnoha možných měla být vybrána jedna nejtypičtější otázka, která je
spojena se zeměpisnými souřadnicemi, jednalo by se asi o následující:
o Kde je aktuálně nejvíce potřeba pomoci?

1.1.3.2

FORMY A PROJEVY OBČANSKÉH O AKTIVIS MU

Většina projevů
byla uvedena výše

aktivismu a jejich

forem

v popisu jednotlivých oblastí. Ve shrnutí se jedná o petice,

dopisy, přímé akce, bojkot, demonstrace, diskuze ale i umělecké objekty
a projevy. Tyto projevy tedy mohou nabývat formy textu, obrazu (umělecký objekt),
zvuku (protestní píseň) a přímého lidského konání. Všechny tyto formy je možné najít
i ve virtuálním prostoru internetové sítě, který dává aktivismu nový rozměr.

Nová média vytvářejí prostor, ve kterém je snazší než kdy dřív komunikovat
a sdílet. Kde se tedy nejčastěji v tomto virtuálním prostoru projevuje zapojení
do občanského aktivismu a osobní

angažovanost

uživatelů?

Již

v běžné

komunikaci informací – lze mluvit o sběru dat, jejich sdílení, diskutování na sociálních
sítích

či fórech,

komentování

zpráv.

To jsou nejběžnější

formy

on-line

občanského aktivismu.
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Na vybrané formy a projevy úzce související s tématem práce se zaměříme blíže.



umělecký aktivismus

Specifický

projev osobní

angažovanosti představuje

umělecký

aktivismus.

Nejedná se o typ aktivismu ve smyslu oblasti zájmu. Umělecký aktivismus pokrývá
všechny

projevy

protestu nebo snahy

o upozornění

na potřebu změny

společenského systému, které jsou vyjádřeny uměleckých projevem – nejčastěji jde
o projevy hudební, často pak o malby nebo fotografie, filmové dokumenty, také sem
ale spadají různé umělecké texty (divadelní hry, básně).

Umělečtí aktivisté často realizují svou činnost na viditelných veřejných místech
(streetartové malby, koncerty, instalace na veřejných místech etc.) často spojených
s významnými událostmi.

Proto mezi nejrelevantnější

otázky

této formy

projevu patří:
o Kde se nacházejí místa, ke kterým se pojí silné příběhy, které se stávají
motivem těchto uměleckých děl?
o Kde je možné dílo realizovat?
o Pro ostatní je pak důležitá otázka „Co tato díla znamenají, jaké je jejich
poselství?“ a „Kde ve svém okolí mohu najít tyto díla?“



Nová média a on-line aktivismus

On-line

aktivismus,

nebo také

e-aktivismus,

digitální

aktivismus nebo kyberaktivismus je forma aktivismu, která se odehrává ve virtuálním
prostředí Internetu, tedy zahrnuje všechny formy aktivismu, o kterých již byla řeč,
s tou podmínkou, že je při nich využito elektronických komunikačních technologií
pro přenos informací.
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Mezi nejběžnější formy on-line občanského aktivismu patří prezentace záměrů
zapojených jedinců a skupin v podobě klasických webových stránek či blogů, dále
sem patří on-line petice a samozřejmě veškeré verbální projevy nebo protesty, které
lze nalézt na např. na sociálních sítích, které jsou v rámci nových médií největší
hybnou silou pro nastartování
Výzvy

sociálních

změn,

po nichž

aktivisté

volají.

k akci mohou být distribuovány rozesílkou mailů nebo je možné využít

i chatu či podcastů na YouTube. Radikální (a nelegální) formou je pak hackování kódů
(objektem útoku jsou jak webové stránky, ta k celé komplexní informační systémy)
za účelem ovlivňování veřejných záležitostí – tzv. hactivismus. Nejatraktivnější
(a v podstatě nejnovější) formou jsou pak aplikace, které uživatele mohou byť
nepřímo, ale přesto účinným způsobem, motivovat k zapojení se do dané iniciativy.
Tyto aplikace

často velmi efektivně

využívají

právě

LBS,

jak bude

níže

prokázáno v jednotlivých case studies.

Stejně jako klasický aktivismus, i on-line aktivismus se zaměřuje na mnoho oblastí
veřejného dění, od politických po kulturní. Jak již bylo řečeno, odehrává se ale
výlučně

v kyberprostoru.

Spolu s rozšiřováním

on-line

aktivismu se

objevilo i mnoho neologismů, jako kyberprotest, netizen (osoba aktivní

v on-line

komunitě aktivistů, pojem vznikl spojením slov „Internet“ a „citizen“), nebo již
uváděný hactivismus.

Podmínkou využití nových médií pro účely aktivismu je existence on-line
komunity, která sdílí společný zájem, a která vytváří určitou strategii, která
vede k uskutečňování a dosahování jejích cílů.

On-line

občanský

aktivismus představuje

novou cestu pro realizaci cílů

jednotlivých aktivistických skupin – on-line komunit. Komunity využívají veškerých
výhod, než nová média poskytují – neuvěřitelně rychlého sdílení informací po síti,
které může sloužit k prezentaci cílů, vzdělávání veřejnosti, organizování událostí
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a mobilizace

členů

komunity

v případě

potřeby 5 .

Mimo to,

rostoucí

konektivita těchto komunit přímo usnadňuje realizaci jejich aktivit.

Využití potenciálu on-line občanského aktivismu je možné samozřejmě pouze tam,
kam až sahá vliv internetu a nových médií. Zapojení se do veřejného dění skrze
digitální média je tedy podmíněno několika skutečnostmi. První podmínkou je
přítomnost Internetu jakožto platformy – např. na Haiti, kde je více než 50% obyvatel
negramotných a pouze 25% má pravidelný přístup k elektřině je využití nových
médií pro občanské aktivity (potažmo i konkrétních LBS aplikací) nereálné –
jako hlavní sdělovací prostředek doposud funguje rádio (vlastní jej 97% populace)
(Woods, 2012). Proto nebylo ani během katastrofického zemětřesení v roce 2010
nových

technologií

stojících

na propojení

LBS a občanského aktivismu využito,

na rozdíl od situace při povodních v Austrálii v roce 2011 (viz str. 62).

5 Trendem, ve kterém se zrcadlí výše uvedené nové možnosti je tzv. SOLOMO – tedy
social-local-mobile, tři principy moderní komunikace.
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O BRÁZEK 7: I NFOGRAFIKA

ZOBRA ZUJE MOŽNÝ VÝVOJ SOCIÁLN ÍH O AKTIVISMU

(F ROOGLOOP , 2012).
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Location Based Activism

Jednou z podmnožin skupiny on-line občanských aktivit je i aktivismus využívající
technologie LBS, neboli technologie Location Based Services. Jak tato technologie
funguje, bude popsáno v následující kapitole.

„Location Based Activism“ se snaží odpovídat na otázky, které angažované občany
zajímají a snaží se usnadnit dosažení cílů využitím dostupných geografických dat
a informací.

Zkoumání, jakým způsobem mohou být tyto geografické informace užitečné, tvoří
jádro této práce. V dalších částech se pokusíme zachytit na konkrétních příkladech,
jak je možné LBS využít pro účely občanského aktivismu, a proč je vlastně důležité
znát co nejpřesnější odpovědi na otázky uvedené v kapitole 2.1.3.2.

Začátek tohoto zkoumání uvedeme teorií a historií. Užitečnost geografických
informací

si totiž

lidé

uvědomovali již

od

prvních

občanských

iniciativ uvedených v části o historii aktivismu. Geografické informace jsou ze všech
možných

médií

nejlépe

zobrazeny

v mapách.

Proto bude

vhodné

roli mapy v občanských aktivitách reflektovat v další kapitole, i když se možná
na první

pohled

jeví

jako nesouvisející

s historickým

vývojem

občanského aktivismu a jeho projevy. Opak je ale pravdou.

1.1.4

M APA JAKO MÉDIUM PRO KLASICKÉ FORMY
OBČANSKÉH O AKTIVISMU

Mapy měly vždy praktický účel – byly vytvářeny pro usnadnění orientace
(první známé dochované mapy), také pro účely vojenské (již v antickém Římě), ale
třeba i pro účely zemědělské - ze starověkého Egypta se dochovaly tisíce let staré
mapy, které byly vytvářely za cílem meliorace. Z výše uvedeného spektra typů map je
možné vysledovat jejich význam pro různorodé společenské aktivity, a to dokonce již
na počátku dějin.
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Mapa vždy

primárně

odpovídá

na otázku „Kde?“

(případně

“Kudy?”

nebo „Jak?“). Potřeba lokalizace byla potřebná ve všech případech dosahování
vytyčených cílů – ať už se jednalo o cíle obchodní, vojenské, nebo politické (sem
kromě mnoha dalších aspektů lze zařadit i veškeré revoluční hnutí). Faktem je, že ač
se propojení aktivismu a kartografie může jevit jako zdánlivě nové propojení,
souvislost můžeme sledovat již od období starověku a prvních států.

Dávno před tím, než byly různé oblasti světa propojeny do jedné vše
pokrývající mapy, která může mít v digitální podobě nepřeberné množství funkcí,
měly

všechny

lokální

mapy

jako média za cíl

dodávat

kontext

informací

získaných v reálném světě. Autor slavné Geografie, řecký filozof Ptolemaios (55-55
př.

n.

l.),

považoval

mapy

za “obrazovou reprezentaci celého známého světa spolu s jevy, které obsahuje“ (Silva,
2011, s. 21).

Od vzniku prvních map začalo být patrné, že se jedná o univerzální médium
pro komunikaci, které je dobře srozumitelné pro svou názornost a nezávislost
na odlišném

jazyku a kultuře

uživatelů.

Mapy

se

ukázaly

být

nedocenitelnými dokumenty s širokým spektrem využití.

Prvním

příkladem

využití

map

pro realizaci občanských

aktivit

najdeme v antickém Římě. Výstavba silnic se tehdy bez map neobešla. Hlavní silnice
pak měli na starost

tzv.

censoři,

jejichž

byla přímo ovlivňována římskými lidovými shromážděními,

ve

rozhodnutí
kterých

je

možno hledat první občanské iniciativy (Ottův slovník naučný, sv. 5, s. 590). Zde je
tedy

možné

vysledovat

spojitost,

i když

nepřímou,

mezi vznikem

map

a občanskou iniciativou.

Ve středověku pak vznikají první směrové cedule, které sice nemají
s občanským aktivismem příliš společného, ale je možné považovat je za první
analogové předchůdce dnešních LBS (Brimicombe, 2009, s. 110).
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Pro uvedení

přehledu propojení

občanského aktivismu a kartografie

bylo do práce vybráno několik zajímavých historických map vytvořených pro lepší
interpretaci informací souvisejících s veřejným životem ve městech. Ty jsou seřazeny
chronologicky

a dokladují,

že

mapy

sloužily

jako média při naplňování

cílů

občanských aktivit již před staletími.

O BRÁZEK 8: P ŘÍPADY VÝSKYTU CHOLERY VE V ELKÉ B RITÁNII 1832, KTEROU VYTVOŘIL A UGUSTUS P ETER
M ANN V ROCE 1848. P ĚTIRANNÝ VĚŘIL , ŽE MAPA DOKÁŽE ŠÍŘE NÍ A INTENZITU NEMOCI DEMONSTROVAT LÉPE NE Ž
STATISTICKÝ DOKUMENT (S CHILLER , 2011, S . 262).
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O BRÁZEK 9: M APA

C HARLESE BOOTHA , PUBLIKOVANÁ ROKU 1889 UKAZUJE ROZLOŽENÍ
OBYVATELSTVA P ODLE JEJICH HMOTNÉHO ZÁ ZEMÍ . P ŘESNÁ LOKA LIZACE CHU DINSKÝCH ČTVRTÍ UMOŽNILA ZAMĚŘIT
SE NA TYTO OBLASTI A VĚNOVAT JIM I VÍCE POZORNOSTI . J E DNÁ SE TEDY O PŘÍKL AD HISTORICKÉHO SOCIÁ LNÍHO AKTIVISMU (S CHÜLER , 2011, S . 263).
LONDÝNSKÉ CHU DOBY OD

Dalším příkladem využití mapy pro veřejně prospěšné účely je slavná
mapa Snowa a Whiteheada, kteří roku 1854 zanášeli na mapu Londýna šířící se
případy

cholery.

Zjistili,

vyskytovala v oblasti Broad

že

nejsilnější

Street.

koncentrace

choroby

Z toho bylo možné

usoudit,

se
že

lidé v této oblasti byli nakaženi společným zdrojem znečištěné pitné vody, z čehož
bylo možné vyvodit i příslušná nutná opatření (Silva, 2011, s. 21).

Na tomto vybraném příkladu můžeme pozorovat snahu o mapování sociálních
informací a jejich zanesení na přenositelné médium, kterým je mapa. Čím
hlouběji se v historii kartografie ocitáme, tím je přirozenější, že mapy i přes své
vysoce praktické využití byly nedostatkovým artiklem, jelikož před vynálezem
knihtisku musely

být

vytvářeny

probíhalo bez sofistikované

techniky.

ručně

a samotné

Nebyly

měření

taktéž

proto ani dostatečně

přesné.

Na příkladech je také patrné, že postupem času ale změnily svou základní
funkci (mapa jakožto nástroj
nástrojem,

médiem

pro nacházení

a platformou.

cesty)

Takto je

a staly
možné

se

multifunkčním

na mapy

nahlížet

z dnešního úhlu pohledu.
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1.1.5

R OLE MAPY V LBS

Jelikož je mnoho informací lokalizováno, a většina informací obecně je
lokalizovatelná,
možné

lze

mapu využít

k informacím

přistupovat

jako univerzální
(Silva,

2011,

médium,
s.

21).

skrz které

Důležité

je,

je
aby

mapa byla srozumitelná, ať už prezentuje jakýkoliv informační obsah. Samozřejmě je
podstatné

vždy

brát

v potaz cílovou skupinu uživatelů.

Karak a Brown

popsali základní komunikační proces v kartografii pomocí schématu na obr. 11, který
shrnuje veškeré výše uvedené aspekty (Brimicombe, 2009, s. 289).

informace

kartograf

"co?"

mapa

"jak?"

"komu?
"

získaná
informace
O BRÁZEK 10: Z ÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ PROCES

uživatelé

"efektivita"

V KA RTOGRAFI I

(B RIMICOMBE , 2009).

Ukazuje se, že mapa jako médium nabízí široké možnosti využití pro veškeré
oblasti občanského aktivismu. Na mapách - platformách jsou pak založeny LBS,
jakožto technologie

a nástroj.

Mapa je

nejvhodnější

bází

dat

z toho důvodu,

že v LBS jsou veškeré informace propojeny s určitou lokací, kterou poskytují právě
zeměpisné souřadnice. Jaké všechny oblasti je možné touto technologií zpracovat, je
nastíněno v dalších podkapitolách.
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O BRÁZEK 11: N A

ZÁKLADĚ TZV . CITAČNÍCH INDEXŮ JE MOŽNÉ P OZOROVAT VZTAH ME ZI GEOG RAFIÍ

A DALŠ ÍMI ZNALOSTNÍMI OBORY , JAKO NAP Ř . PRÁ VĚ EK OLOGIÍ

(W ELL - FORMED . EIGENFACTOR , 2010).

Na mapách je možné v rámci jejich rozhraní kombinovat více typů informací:
text, digramy, grafické symboly a geografická fakta. Taktéž se vyznačují specifickým
okruhem informací, které prezentují – existuje mnoho druhů tematických map.

Služby

založené

o jeho poloze

na lokalizaci se

a o tom,

jaké

pak snaží

(potenciálně)

uživateli poskytnout
užitečné

informace

informace
se

pojí

jakoukoli vazbou k jeho bezprostřednímu okolí, případně jaké služby může kolem
sebe nalézt, a jak se k těmto službám dostat.
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2 L OCATION B ASED S ERVICES JAKO NÁSTROJ
A MÉDIUM
Location Based Services (česky služby založené na lokaci), dále jen LBS,
jsou definovány více možnými způsoby. Mezi nejvýstižnější patří zejména dvě definice:



„Location Based Services znamenají poskytování dat a informačních služeb,
které se svým obsahem přizpůsobují aktuální poloze a okolí mobilního uživatele
(Brimicombe, 2009, s. xiii).”



„Jde o bezdrátovou IP službu, která využívá geografických informací, aby je
mohla dál

poskytovat

uživatelům

mobilních

zařízení.

Dále

se

jedná

o jakoukoli v aplikaci, která využívá pozice mobilního zařízení (Steiniger, 2006,
s. 2)“.
Jinak řečeno, LBS jsou heterogenním souhrnem technologií, které umožňují
propojení

určitých

jakožto médiu)

typů

a zároveň

informací
umožňují

s přesnou lokalitou (typicky
komunikaci tohoto typu informací

na mapě
napříč

uživatelskou základnou. To znamená, že základním účelem všech LBS je poskytnout
uživateli odpovědi na následující otázky:

Jako každé



Kde jsem?



Co se nachází v mém blízkém okolí?



Jak se mohu dostat k určitému bodu?

informační

služby

mají

i LBS svůj

kontext,

ve

kterém

jsou uživatelem používány. Kontextem rozumíme veškeré prvky, se kterými ve
chvíli interakce s LBS uživatel obklopen. Nivala et al. do něj zahrnuje fyzické
prostředí, účel použití LBS, sociální a kulturní situace, navigační historie uživatele,
čas, systémové vlastnosti LBS, lokalizace a uživatele samého (Steiniger, 2006, s. 12).
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Všechny

tyto prvky

mají

přímý

vliv na komunikaci informaci skrze
LBS a poskytování výstupů pro uživatele.
Veškeré

prvky

kontextu výstižně

popisuje obrázek 13.

LBS jsou tedy
i zprostředkovatelem
tvoří

informací,

pro uživatele

na jeho otázky.

které

odpověď

Proto lze

hovořit

o LBS jako o specifickém médiu, které je
složené

z vyššího počtu samostatných

médií – technologií (internetu, sociálních
sítí, map, textu, obrazu etc.). Tím se liší
od

jiných

médií.

klasických

V LBS je

i internetových

možné

i určitou formu taxonomie,
na základě
O BRÁZE

K

12: K ONTEXT LBS

vysledovat
jež

potřeby

vzniká
získat

odpovědi na výše

uvedené

otázky. V této taxonomii se vymezují 3
významné typy lokalizace – lokalizace vnitřní, lokalizace venkovní a detekce
určitého místa (Varshavsky, 2006, s. 1).

Definice uvedené výše popisují LBS jako průnik tří základních technologií,
a to nových

informačních

a komunikačních

technologií

(NICT)

v zastoupení

mobilních komunikačních systémů, dále pak Internetu a nakonec geografických
informačních systémů (GIS). Výstižné znázornění je pak vidět na obrázku 14:
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O BRÁZE

K

13: LBS

3 ZÁKLA DNÍCH TECH NOLOGIÍ
(B RIMICOMBE , 2009, S . 22).

PŘEDSTAVUJÍ P RŮNI K

LBS jako médium představují velmi efektivní cestu, kterou lze komunikovat
širokou škálu informací.

Mezi nejtypičtější

patří

informace

spadající

do oblasti navigace a orientace, trackování objektů či aktivit (i v reálném čase – tzv.
real-time tracking), oblasti komerčních služeb (typicky služby m-commerce), umění,
ale i informace obecné, vyžádané uživateli, nebo informace hromaděné v mnohých
typech databází (Brimicombe, 2009, s. 132).

Jak již

bylo řečeno,

základním

médiem

pro fungování

LBS jsou mapy

a metodikou kartografie. Mapy se jeví jako dosti tradiční médium. Tvorba prvních
map příliš technologií nevyžadovala. Čím více se ale v kartografii začalo využívat
technického a technologického pokroku, nových možností a přesných vzorců, tím
přesnějšími se

stávaly

i mapy.

Toto zpřesňování

dosáhlo svého prozatímního vrcholu v možnosti satelitního mapování.
Pro LBS (jakožto službu dostupnou skrz mobilní zařízení s téměř všudypřítomným
připojením

k internetu) jsou využívány moderní digitální interaktivní mapy

dostupné přes webové rozhraní.

38

O BRÁZE

K

14: D ÍKY ALGORITMŮM APLIK OVANÝM NAD MAPOVÝM I PLATFOMAMI JE MOŽNÉ VYU ŽÍVAT
DOSTUPNÉ TYPY LBS ( ILUSTRAČNÍ OBRÁZE K (D OXIADIS , 2012, S . 204-205)).

Moderní

geoinformační

prezidenta Mezinárodní

definice

kartografické

kartografie
asociace,

podle

udává,

že

J.

L.

VEŠKE RÉ

Morrisona,

“kartografie

je

proces přenosu informací, v jehož středu je prostorová datová báze, která sama o sobě
může být považována za mnohovrstevný model geografické skutečnosti. Taková
prostorová datová báze je základnou pro dílčí kartografické procesy, pro něž čerpá
data z rozmanitých vstupů a na výstupu vytváří různé typy informačních produktů
(Wikipedia:

Kartografie)“.

V tomto smyslu pak můžeme

hovořit

o satelitním

mapování jako o zdroji dat, který se dále využívá pro další komunikaci informací,
na které LBS stojí.
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2.1 C ÍLE LBS
Reichenbacher (Reichenbacher, 2005, s. 1312) shrnuje jednotlivé informační
oblasti, které naplňují skrz LBS uživatelské potřeby, do následujících okruhů:


lokalizace (Kde se nacházím? Kde se nachází určitý objekt?)



hledání (Co se nachází v okolí? Kdo se nachází v okolí?)



navigace (Jak se mohu dostat k určitému objektu?)



identifikace (Jaké vlastnosti mají objekty nacházející se

v okolí? Jaké

vlastnosti má přímo mé okolí?)


kontrola (tzv. „checking“ - Co se děje v okolí?)

Přehlednější rozdělení informací, které je možné skrz LBS komunikovat (sice
do jisté míry zjednodušující, ale poměrně výstižné) je uvedeno na obrázku 15:

Location Based Services
Mapy a
navigace

Mapy

"Routing"

Asistovaná
navigace

Trackovací
služby

Doprava

O BRÁZEK 15: Č LENĚNÍ LBS

Trackování
vozidel

"Friends
Finder"

Informační
služby

Zlaté stránky
(lokalní
vyhledávání)

Městští
průvodci

DLE TYPU KOMUNIKOVANÝCH INF ORMACÍ

Obsah
generovaný
uživateli

Aplikace

"Social
Networking"

Kontextová
reklama

(A GRAWAL , 2009).

Poněkud zavádějící na tomto členění je uvedení aplikací jako jedné samostatné
odnože

LBS na stejné

úrovni s dalšími třemi –

ve

skutečnosti mohou aplikace

LBS zahrnovat jak trackovací služby, tak i služby informační. To je dobře viditelné
i v níže uvedených tabulkách:
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T ABULKA 1 (B RIMICOMBE , 2009, S . 289)

T ABULKA 2 (S TEINIGER , 2006, S . 18)

Z tabulky č. 2 je na první pohled zjevné, že některé aplikace se přímo dotýkají
oblastí, které jsou často zároveň oblastí zájmu občanů – jak bude ukázáno níže,
aplikace pracující s dopravními informacemi nebo aplikace z oblasti „Emergency“
mohou být využity (a některé se v současné chvíli doopravdy za tímto účelem již
využívají)

pro zlepšení

životního prostředí,

zefektivnění

územního plánování,

nebo k lepší organizaci práce.
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Ukazuje se, že využití LBS jakožto média a nástroje pro realizaci mnohých cílů
občanského aktivismu není
vezmeme

ničím

překvapivým.

v potaz širokou škálu informačních

dotazů,

na které

Když
LBS přinášejí

uživatelům odpovědi, a také efektivitu, přehlednost a interaktivitu tohoto média,
pak se jeho využití jeví jako přirozený krok. Je samozřejmé, že LBS jako každá jiná
technologie mění společnost a ovlivňuje ji. Abychom mohli v praktické části lépe
specifikovat v jakých oblastech, jakým způsobem, a jaký se v LBS skrývá potenciál,
je nejprve potřeba osvětlit vnitřní fungování a principy této technologie.

2.2 T ECHNOLOGIE L OCATION B ASED S ERVICES
Aby bylo možné strukturovaně popsat fungování tak komplexní technologie,
jakou tvoří LBS, je nutné nejprve definovat, ze kterých jednotlivých komponent, jež
jsou vzájemně

provázány,

se

LBS skládají,

a jaké

vazby

mezi jednotlivými komponenty existují.

Mezi základní prvky technologie patří (Steiniger, 2006, s. 3):

2.2.1



mobilní zařízení



komunikační síť



poziční systém



zprostředkovatelé služeb a aplikací



zprostředkovatelé dat a obsahu

M OBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Jakékoli v zařízení

poskytující

a vizualizaci informací.

uživateli příslušné

Je

rozhraní

zprostředkovatelem

vstupu uživatelského dotazu do systému a skrze něj dostává uživatel i odpověď ve
formě

příslušného výstupu.

Zařízení

může

být

jednoduché

a sloužit

pouze k jednomu účelu (pager nebo jednoduchá navigace do auta). Mezi víceúčelová
zařízení pak patří např. PDA, chytré telefony, laptopy nebo tablety, které se
stávají v západním světě čím dál běžnější záležitostí.
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2.2.2

K OMUNIKAČNÍ SÍŤ

Prvotním

účelem

komunikační

sítě

je

přenos dat

od

uživatele

ke

zprostředkovateli informací a zpět. Mobilní zařízení využívají bezdrátovou mobilní síť
GSM. Ta je složená z tzv. buně k (odtud angl. ekvivalent „Cellular Network“), které
mají obvykle tvar pravidelného šestihranu. Každé buňce je přiřazeno několik určitých
frekvencí, které odpovídají frekvencím, které je schopna přijímat a vysílat příslušná
základová stanice („Base Transceiver Station“, zkráceně BTS). Signál tak může
putovat mezi jednotlivými BTS, které si ho předávají, až do místa určení.

Bezdrátové sítě je možné rozdělit, a to podle jejich rozsahu a jejich topologie.
Dělení dle rozsahu (Steiniger, 2006, s. 18) má zároveň přímou spojitost s účelem sítě.
Jde o rozdělení na sítě WWAN, WLAN a WPAN. WWAN pokrývá největší rozsah,
a proto je vhodná pro ty největší systémy, jako je mobilní GSM. WLAN představuje
bezdrátovou místní síť, jde např. o technologii Wi-Fi. WPAN má dosah nejmenší,
řádově jednotky metrů a proto často slouží k propojování mobilních zařízení, např.
přes technologii Bluetooth.

LBS využívají

všechny

dostupné

druhy

bezdrátových

sítí v závislosti na typu a účelu konkrétní aplikace.

2.2.3 P OZIČNÍ SYSTÉMY : ZJIŠTĚNÍ POLOHY UŽIV ATELE LOKAČNÍ METODY

Pokud nebudeme zahrnovat ruční získávání dat o pozici do obecné klasifikace
lokačních metod, je potom obecně možné rozdělit metody pro určování polohy
do dvou skupin. Tou první je skupina metod založená na komunikační síti (“NetworkBased

Positioning”).

Druhou skupinu tvoří

na komunikaci terminálu a koncového zařízení

(“Terminal

metody

založená

Based

Positioning”)

(Steiniger, 2006, s. 20).
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Do první skupiny spadají všechny metody, kdy je

k určení polohy

koncového zařízení, typicky mobilního telefonu, využito sítě základových stanic,
tvořících bezdrátovou komunikační síť (Wireless Mobile Network).

2.2.3.1

L OKALIZACE

Kromě

POMOCÍ KOM UNIKAČNÍ SÍTĚ

svého hlavního účelu,

který

byl

popsán

v kapitole

3.2.2.,

plní v některých případech komunikační síť ještě druhý úkol, kterým je určování
uživatelovi pozice.
vycházejí

ze

To je

prováděno opět

základního předpokladu,

několika možnými způsoby.
že

každá

BTS má

Všechny

známou polohu.

Lokalizace v mobilní síti GSM zahrnuje celou řadu metod. Všechny ale stojí na využití
dat,

která

jsou dostupná

z komunikace

mezi mobilním

zařízením

se

základovou stanicí BTS.

Většina buně k obsluhovaných BTS je rozdělena na 2 - 3 sektory, které se dají
mezi sebou odlišit podle směru vysílaného signálu. Proto je

v rámci každé buňky

možno jednoduše určit její část, ve které se mobilní zařízení/uživatel právě nachází.
Metoda se označuje jako COO („Cell of Origin“).

Tato metoda ale není přesná

vzhledem k tomu, že poloměr jedné buňky může dosahovat až 35 km (Snášel, 2004).
Nejde tedy o příliš přesnou metodu, ale výhodou je, že je použitelná pro každý
mobilní telefon.

Zpřesňující metodou je lokalizace pomocí TA či TOA („Timing Advance“, někdy
také

uváděno jako „Time

elektromagnetické

of

signály

Arrival“).

Ta vychází

pohybují

ze

skutečnosti,

světelnou rychlostí.

že

se

Pokud

je k dispozici dostatečně přesný měřič, je možné určit rozdíl mezi časem odeslání
a přijetí signálu v rámci příslušného sektoru buňky a tím zmenšit a tudíž i zpřesnit
plochu výseče, na které se mobilní zařízení nachází.
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Nejpřesnější metodou je triangulace, anglickým ekvivalentem označovaná
jako E-OTD („Enhanced Observed Time Difference“). Při ní se využívá kombinace dat
z více

sousedících

obraz o aktuální

BTS,

jejichž

poloze uživatele.

průnik spolu s metodou TA dává
Místem

přesný

průniku je průsečík jednotlivých

kružnicových výsečí tří BTS s nejsilnějším signálem v dané lokalitě.

O BRÁZEK 16: Z NÁZORNĚNÍ P RINCIPU

FUNGOVÁNÍ LOKAL IZACE P OMOCÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

(S NÁŠEL , 2004).

Existuje ještě více metod, např. metoda AOA, tzn. měření úhlu dopadu („Angle
of Arrival“), při jejímž použití se počítá s nastavením úhlů směrových antén (Snášel,
2004), ale tři výše popsané metody jsou využívány v rámci lokalizace v mobilních
sítích nejčastěji.

2.2.3.2

L OKALIZACE

V současné
satelitů.

POMOCÍ

chvíli se

GPS:

na oběžné

SAT ELITY A P OUŽÍVANÉ

dráze

naší

planety

GNSS

nachází

tisíce

V závislosti na jejich funkci se mění i trajektorie jejich oběžných drah.

Například satelit na tzv. geostacionární oběžné dráze Země zůstává stále nad stejným
bodem nad rovníkem a Zemi proto obletí přesně jedenkrát za den (Hart-Davis, 2011,
s. 368). Systém GPS sice nepoužívá geostacionární družice, ale díky několika desítkám
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specializovaných satelitů je možné LBS využívat pro komunikaci informací. Princip
přenosu informace je následovný: mobilní zařízení, např. mobilní telefon, je ve
spojení

s blízkou anténou.

Odesílatel

z mobilu vyšle

signál,

který

putuje

přes anténu do BTS stanice. Ta signál posílá dále do satelitu na oběžné dráze. Satelit
předá signál dále dalšímu satelitu (tento druhý satelit je už mimo dosah BTS stanice,
do které byl signál předán). Signál je možné předat dalšímu satelitu, který jej zašle
na další BTS stanici. Ta se může nacházet na opačné straně Země, než stanice
původní. Přes mobilní síť je signál poslán na mobilní telefon příjemce.

O BRÁZE

K

10: Z OBRAZENÍ FUNGOVÁNÍ P RINCIPU

LOKALIZACE POMO CÍ

GPS (H ART -D AVIS , 2011).

Přenos informací o poloze uživatele se děje přes spojení 3 až 4 satelitů, které
se nacházejí na nízkých oběžných drahách planety. Tyto satelity vysílají velmi přesné
časové

signály.

Vyslaný

signál

obsahuje

funkci určující

dráhu každého satelitu a předpověď dráhy na následujících 24 hodin. Obsahuje také
údaje o kalibraci a synchronizaci družicových hodin (Hart-Davis, 2011, s. 368).

Každý

satelit

vysílá

uspořádána do vyžadovaného formátu,

vlastní
který

signál.
je

přesně

Data musejí
určený

být

přenosovým
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protokolem. U GPS jsou rozdělena do rámců o 1500 bitech. Každý rámec se dále dělí
do 5 polí po 300 bitech o 10 slovech o 30 bitech (Schejbal, 2006).

Přijímač

zprávy

určuje

pozici mobilního zařízení

výpočtem

časového intervalu mezi časem vysláním a přijetím signálu. Tímto způsobem je
možné získat přesnou lokalizaci uživatele (Hart-Davis, 2011, s. 368). Stejným
způsobem fungují veškeré dostupné globální navigační satelitní systémy (GNSS),
kterými se určuje geografická pozice.

Ve

shrnutí

se

tedy

každá

soustava GNSS skládá

kosmického segmentu (soustava družic

vysílajících

ze

tří

rádiové

prvků:
vlny),

řídícího segmentu (kontrolní a monitorovací stanice umístěné kolem rovníku, jež
jsou vybavené vysílacími anténami) a pozemního segmentu (přijímačů).

Tyto 3

prvky

jsou společné

pro všechny existující navigační systémy,
ať

již

jde

GPS (Global

o nejznámější

americký

Positioning

System),
nebo ruský

GLONASS (Globalnaja Navigacionnaja Sput
NA

Z EMI

prozatím

Z

O BRÁZE K 18: P OHLED
ISS (S PECTACULAR V IDEO
FROM O RBIT , 2011).

poslední

nikovaja Sistěma).
OF

E A RTH

družice

velkým

V současné

tématem

chvíli je

zprovoznění

evropského systému Galileo,

jehož

byla vypuštěna v říjnu 2012.

Galileo je

po EGNOSu druhým evropským navigačním systémem.

2.2.3.3

H YBRIDNÍ

S YSTÉMY , LOKALIZACE UVNITŘ BU DOV

Pro přesné zaměření uživatele skrz mobilní zařízení není využíváno pouze
GPS – často jde o kombinaci více typů technologií. GPS je stejně jako u lokalizace
pomocí komunikační sítě využíváno pro zaměření na delší vzdálenost. Samotná
zaměřovací přesnost GPS se pohybuje

v rozmezí několika jednotek metrů. To by
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pro níže

uvedené

účely

zajisté

nebylo dostačující.

Proto je

žádoucí

spojit

tyto technologie ještě s technologiemi schopnými zaměřit pozici na mnohem kratší
vzdálenosti.

Hojně

využívaný

systém

GPS tedy

umožňuje

přesnou lokalizaci mobilního (nebo i nemobilního zařízení jako je PC) s poměrně
malou odchylkou díky konstelaci satelitů. Kromě něj se pro účely LBS využívají další
poziční systémy – na GPS se totiž nedá zcela spoléhat, pokud se uživatel nachází vně
budov, které by mohly případně odklonit signál. Někdy také není možné signál
zachytit kvůli zhoršenému počasí nebo překážkám v terénu.

Prováděné

studie

dokonce

ukázaly,

že

GPS data v mobilu jsou pro průměrného uživatele dostupná pouze po 4,5% času ze
dne (Varshavsky, 2006, s. 2).
Kvůli možným

výpadkům

GPS a malé

přesnosti triangulace

začala okolo roku 2008 společnost Skyhooke Wireless využívat možností WiFi jako alternativního lokačního systému (Silva, 2011, s. 21). Lokalizace pomocí WiFi v rámci sítě WLAN je pouze jedna z více alternativ, které mohou být využity
pro lokalizaci mobilních

zařízení

uvnitř

budov na velmi krátké

vzdálenosti.

Jednou z nich je využití DVB-T, tedy pozemního digitálního vysílaní. Mezi jeho výhody
patří to, že je možné tuto metodu využít i v zastavěných oblastech měst (Bouše,
2007, s. 2).

Další metodou je využití technologie Bluetooth. Jednotlivá bluetooth zařízení
mohou ve vysílaném signálu obsahovat informaci o svojí pozici. Tyto informace
jsou sdíleny buďto lokálně mezi jednotlivými zařízeními, anebo přímo se serverem
(Brimicombe, 2009, s. 200).

Zajímavou možností pro určení pozice na krátkou vzdálenost je metoda RFID
(Radio Frequency

Identification).

Ve

chvíli,

kdy

se

čip

RFID

s obsaženými informacemi dostane do blízkosti RFID čtečky, je možné velmi přesně
určit polohu zařízení (Brimicombe, 2009, s. 202).
48

Je možné využít i velmi netradiční metody lokalizace, jako je určování polohy
pomocí

infračerveného záření

nebo ultrazvuku (Brimicombe,

2009,

s.

203).

Tyto metody mají dosud spíše výzkumný charakter a v praxi se neužívají pro mnohé
technické komplikace.

Běžným technickým řešením jsou nicméně tzv. hybridní polohovací systémy.
Jde většinou o kombinaci dvou nebo více výše popsaných metod. Typickým příkladem
je integrace technologie GPS s určováním polohy pomocí mobilní sítě – jde o tzv.
asistované GPS, zkráceně A-GPS, které se vyznačuje mnohými výhodami, jako je vyšší
citlivost a nižší spotřeba energie při procesu lokalizace (Brimicombe, 2009, s. 205).

2.2.4

Z PROSTŘEDKOVATELÉ SLUŽEB A APLIKACÍ : PROPOJENÍ
DAT S MAPOU

Základní předpokladem pro fungovaní veškerých LBS služeb a aplikací je, že
veškeré využívané technologie a zařízení budou navzájem kompatibilní. To je možné
zajistit, pokud budou dodrženy předem nadefinované standardy. Tyto standardy byly
vytvořeny organizací Internation Standard Organisation (ISO) a konsorciem Open
Geospatial Consortium (OGC). Jedná se o standardy ISO 19119 (obecný rámec
pro poskytování LBS ) a ISO 19101 (klasifikace kolokačních služeb) (Steiniger, 2006,
s. 28).
OGC zároveň vytvořilo specifikaci pro otevřené lokalizační služby, která
definuje podstatu služeb a jejich typologii. Podle dokumentu je možné veškeré
jednotlivé zprostředkovatele služeb, ať ze soukromého či veřejného sektoru, rozdělit
do několika skupin podle způsobu, jakým pracují s daty propojenými s mapou.
Základní služby, které jsou uživateli k dispozici, jsou následující (Open
Geospatial Consortium, 2005):
a)

Adresářové služby („Directory Services“) umožňují najít konkrétní,

případně nejbližší objekt (místo, produkt nebo službu).
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Př.: Kde se nachází Národní technická knihovna? Kde se nachází
technická knihovna? Kde se od mé školy nachází nejbližší
technická knihovna? Jaká technická knihovna je od mé školy
vzdálena méně než 1 km?
b)

Služby brán („Gateway Services“) zprostředkovávají rozhraní, díky

němuž OpenLS služby mohou zjišťovat polohu pro mobilní terminály.
c)

Geokódovací a reverzní

Geocode“

nebo též

geokódovací služby („Geocode/ Reverse

„Location

zeměpisnou polohu vzhledem

Utility

Services“)

určují

k zeměpisnému názvu,

nebo poštovnímu směrovacímu číslu.

adrese

Naopak mohou poskytnout

také

standardizovaný popis místa na základě zeměpisné polohy.
Př.:

Přiřaď

k adresám

z databáze

lokalizaci (může

být

použito k následnému zobrazení lokace na mobilním zařízení),
Urči adresu pro danou pozici
d)

Prezentační služby („Presentation Services“) poskytují geografická

data pro zobrazení na mobilních zařízeních. Aplikace mohou skrze tento typ
služby žádat příslušné mapy a jednotlivé mapové vrstvy.
e)

Služby vyhledávající trasy („Route Services“) propočítávají možné

spojnice mezi dvěma zadanými body dle žádaných kritérií.
Př.:

Najdi nejkratší

trasu mezi A a B,

Najdi nejrychlejší

trasu mezi A a B.
Většina poskytovatelů LBS výše uvedené základní typy služeb

v současné

době kombinuje. Mimo to se skutečně jedná pouze o základní funkce.

V běžné

praxi se setkáváme se zprostředkovateli mnohem sofistikovanějších typů aplikací,
jako např. poskytovatelé real-time dopravních informací. Dalším příkladem
kombinovaných služeb jsou aplikace ukazující polohu přátel (např. Foursquare).

Technologie propojování unikátních dat s mapovým podkladem je dnes možné
díky předpřipraveným řešením i pro zcela běžné uživatele, kteří si mohou vytvářet
mash-upy v např. v aplikaci Google Earth nebo Microsoft MapPoint.
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O BRÁZEK 19: D ÍKY MOŽNOSTEM DIGITÁLN ÍHO MAP OVÁNÍ ZEMĚ JE MOŽNÉ PROPOJOVAT UNIKÁT NÍ DATA
PODKLA DEM ( ILUSTRAČNÍ F OTO - D RU ŽICOVÉ MAPY , 2009, S . 86).

2.2.5

S MAPOVÝM

Z PROSTŘEDKOVATELÉ DAT A OBSAHU ( INFORMAČNÍ
OBSAH ): ODBORNÉ DATABÁZE VS . U SER G ENERATED
C ONTENT

Rozmanitost dat, se kterými je možné v rámci digitálních map pracovat, je
obrovská. Může se jednat o data obecná, jako jsou adresy objektů a cesty až
po data velmi specifická, jako jsou data o oblastech výskytu chráněných druhů zvířat.

Obecná data jsou využívána především ve výše uvedených základních službách
a jejich zprostředkovatelé jsou většinou velké mapovací společnosti (Google, Esri,
Geodis, Michelin etc.).

Zprostředkovateli specifických dat jsou často menší a méně známé organizace.
Často může jít přímo o jednotlivé uživatele, kteří se podílejí na tvorbě zajímavých
LBS. Obsah generovaný uživateli je možno též označit jako crowdsourcingová data6,
6 Crowdsourcingem je myšlen způsob organizace práce, při kterém jsou dílčí úkoly
distribuovány mezi širokou veřejnost či společenské skupiny.
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ve spojení s tvorbou map pak hovoříme o tzv. crowdmappingu. Jednotlivé příklady
jsou uvedeny v případové studii této práce.

Jakým způsobem je ale možné tyto technologie využít pro výše uváděné
činnosti spadající do oblasti občanského aktivismu? Možností je mnoho, dokonce
tolik, že budou v další kapitole rozčleněny podle typologie občanského aktivismu,
která byla uváděna v kapitole 1. Důležité pak je, že následující praktická část
obsahuje jak příklady projektů, které slouží k získávání dat od občanů pro následné
využití kýmkoli, ta k i příklady projektů, kdy data poskytuje občanům odborná
instituce.

Obě

varianty

umožňují

pomoc

při plnění

cílů,

které

si klade

mnoho aktivistických skupin a nevládních organizací. Zároveň jsou oba procesy
často natolik provázané, že by se jeden bez druhého neobešel – jde o přirozené sdílení
dat (občané občanům, ale i organizace občanům a občané organizacím).

2.3 V ÝVOJ LBS
2.3.1

GIS – PŘEDCHŮDCE LBS

Skutečný

počátek dnešních

způsobů

využití

technologie

LBS (vy

smyslu kombinace získaných informací o poloze a s nimi provázaných dalších
informací dodávaných koncovému uživateli) je třeba hledat v prvních geografických
informačních systémech („Geographic Information System“, dále GIS).

GIS je typ specializovaného informačních systému, který slouží k “získávání,
ukládání, analýze a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země”
(Wikipedia: Geografický informační systém). Využití GIS je naprosto všestranné.
Na jejich základě se vytvářejí modely, které je posléze možné využít např. právě
při realizaci nových forem občanského aktivismu skrze LBS.

První GIS vznikl na počátku 60. let 20. století. Stalo se tak z několika prostých
důvodů. Již dříve existovala potřeba obsáhnout v klasické mapě co největší množství
popisných dat. Klasická papírová mapa má ale jako každé médium své prostorové
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limity – je na ní možné vtěsnat pouze omezené množství informací, tak, aby byly
tyto informace pro uživatele pohodlně čitelné a tudíž použitelné (Silva, 2011, s. 24).

Mimo to, uživatelem klasické mapy byl vždy výlučně člověk.

V době

vzniku prvních GIS se otevíraly mnohé možnosti a jednou z nich bylo nechat číst
a analyzovat geografická data počítač. Právě koncept GIS umožňoval integrovat mapy
do počítače, což znamenalo krok k mapám nové generace, k mapám multifunkčním.
Tolik oblíbené a rozšířené digitální mapy, které

v současnosti využívají statisíce

uživatelů denně, a které nabízejí nepřeberné množství funkcí, jsou jen nejnovější
generací původních GIS obohacených o množství dat a algoritmů.

Dalším důvodem pro vznik prvních GIS byla potřeba propojit data geografická
s daty z jiných vědních oborů, aby bylo možné je analyzovat a vyvozovat nové
vědecké závěry.

První GIS byl vytvořen

v roce 1963. Jmenoval se TIGER – „Topologicaly

Integrated Geographic Encoding and Referencing“. TIGER znamenal představení
geoprostorové technologie umožňující integraci mapy s informacemi o kultuře,
populaci, demografii a grafickém prostředí (Stept, 2010).
GIS byl

nejprve

nástrojem

určeným

pro odborníky

a pracovníky v oboru kartografie. Po boomu Internetu a potažmo webu, se ale začal
rychle šířit i ke koncovým laickým uživatelům, kteří rychle pochopili, že GIS skrývá
zatím netušený potenciál. Právě systém TIGER znamenal velký impulz pro další
technologický

vývoj,

který

vedl

k vytvoření

sytému MapQuest,

Yahoo Maps nebo Google Earth.

2.3.2

GIS NA WEBU

Systémy GIS ve svých počátcích byly využívány výlučně odbornou veřejností,
která byla zpravidla výhradním tvůrcem jejich obsahu. To bylo značně omezující –
hlavně z hlediska kapacity odborných institucí, které by svépomocí nestačily udržovat
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potřebné

tempo vývoje.

Čím

více

uživatelů

z neodborného prostředí

díky

webu interagovalo s GIS a digitálními mapami, které je reprezentovaly, tím vice se
začal

projevovat

skrytý

přímo jeho uživateli.

potenciál

S nástupem

systému.

webu 2.0.

Ten

se

byl

posléze

ukázala důležitost

rozvinut
a význam

obsahu generovaného samotnými uživateli a tento trend se nevyhnul ani GIS. GIS se
začaly stávat další možnou cestou pro síťovou komunikaci informací. Tento vývoj
GIS měl za následek, že “mapování se změnilo z nástroje, co lokalizuje sociální
informace na nástroj, co dokáže socializovat prostorové informace” (Silva, 2011, s. 24).

Patrně nejvýznamnějším krokem, který znamenal zprostředkování GIS široké
uživatelské základně, bylo zakoupení společnosti Keyhole gigantem Google. Keyhole
vyvinula technologii, která využívala satelitního zobrazení území. Uživatel díky
této technologii mohl objevovat svět a cestovat po libovolných místech planety skrze
internet. Google rychle pochopil, že tato technologie nastartuje novou éru kartografie.
Podle R. Strosse, autora knihy Planeta Google „ V Keyhole nechápali, proč by Google
mohl

mít

zájem,

a jejich

první

otázka byla:

Co mají

satelitní

obrázky

společného s vyhledáváním na webu? Dostalo se jim odpovědi: Myslete ve velkém.
Představte si zeměpis jako víc než mapy cest a instrukce pro řidiče, jako jsou třeba mapy
společnosti MapQuest.

Představte

si zeměpis jako okno s výhledem

na všechny

informace. Zemi si představte jako způsob pro třídění všech informačních kategorií
a satelitní obrázky jako způsob, jak do zeměpisné soustavy přitáhnout uživatele. …
Podle

zaměstnanců

Googlu mohli mít

satelitní

obrázky

s vyhledáváním

na webu i v jiných typech informací společné úplně všechno. (Stross, 2009, s. 147)“

O BRÁZE

K

20: D ÍKY TECHNOLOGII GIS

JE MOŽNÉ VYUŽÍVAT S OUČASNÉ NEJMODERNĚJŠÍ MAPY DOSTUPNÉ

NA WEBU

(H ERE , 2013).
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2.3.3

G OOGLE M APS A G OOGLE E ARTH

Jakmile

Google

technologii Keyhole

již

pod

svou hlavičkou představil

veřejnosti, zapříčinil tím obrovský zájem. Lidé začali objevovat možnosti „nové
kartografie“

přes rozhraní

aplikace

Google

Earth.

Přestože

tato platforma nebyla zprvu otevřená, začaly se brzy objevovat první aplikace,
vylepšení a tzv. mash-upy pocházející z řad uživatelů. Tento dosud nevídaný
GIS umožňoval zcela nové úhly pohledu a rychlé sdílení dat.

To bylo předzvěstí významného posunu. Jednotlivé satelitní mapy Keyhole
spolu byly natolik provázené, že mohly být uživatelem prohlíženy dosud nevídaným
způsobem: bylo možné srolovat i zlomovat podle libosti, mapy přecházely tak plynule
jedna v druhou, až se zdálo, že se jedná o jedinou dynamickou mapu.

Google tuto vlastnost použil a začal ji dále rozvíjet svými inženýry. Tak vznikl
princip služby Google Maps a potažmo Google Earth, který je naprosto typický a který
byl dále převzat mnohými dalšími společnostmi.

Časem se ale ukázalo, že ta nejpodstatnější inovace nepřijde zevnitř
společnosti, ale právě zvenku od několika hackerů, kterým se podařilo využít
API pro tvorbu vlastních mash-upů. Jedním z prvních byl Adrian Holovaty, který
zkombinoval API Google Maps s daty o statistikách zločinů v Chicagu (Leone, 2006).
Spustil

stránky,

na kterých

si mohli uživatelé

data nebo typu události zjistit, jaké zločiny se

dle

ulice,

ZIP

kódu,

v jejich blízkém okolí odehrály

(i na této aplikaci je možné vysledovat určité aktivistické rysy). Tato a podobná
aplikace se staly rychle velmi populární a ukázaly, že uvolnění API pro veřejnost
bylo jen přirozením vyústěním dalšího vývoje.
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2.3.4

M ASH - UPY
V červnu 2005 Google oficiálně zpřístupnil API všem uživatelům, kteří

ho chtěli využít pro vlastní potřebu (Stross, 2009, s. 151). Začalo tak vznikat
mnoho užitečných a zajímavých projektů, které lze souhrnně označit jako mash-upy.

Pro všechny mash-upy je charakteristické, že jsou tvořeny „kompozicí,
kombinací a asimilací dat, která již samostatně existují (Jackson, 2009)“, ale
jsou spolu propojeny tak, že vytvářejí zcela nové zdroje. Je proto možné hovořit
o „formě komunikace, která závisí na transformaci a interakci (Jackson, 2009)“.
Velmi specifickým rysem mash-upů je také fakt, že data, která jsou vzájemně
propojována, jsou často generována uživateli formou crowd-sourcingu.

Pokud

vztáhneme

zjednodušeně

říci,

že

tyto teoretické
díky

definice

otevřeným

k oblasti zájmu práce,

mapovým

platformám

lze

(v čele

s nejznámějšími Google Maps), které tvoří základovou vrstvu, je v podstatě snadné
vytvářet

libovolné

aplikace,

s dalšími datovými zdroji a vytváří

které

tuto základovou vrstvu propojují

ta k specifické

geo-mashupy,

neboli hybridní

mapové aplikace. Jako příklad je možné uvést projekt OpenStreetMap zaměřující se
na vizualizaci volně dostupných geografických dat (OpenStreetMap, 2013).

Stejně jako u ostatních sociálních médií se i u mash-upů stírá rozdíl
mezi poskytovateli a uživateli (často za účelem

demokratizace),

na mnoha dalších

Nejvíce

praktických

příkladech.

jich

jak je
je

vidět

k dohledání

na webu zaměřujícím se přímo na uživatelské mash-upy, které stojí na platformě
GoogleMaps – Google Maps Mania (Google Maps Mania , 2005). Mnoho z nich se
přímo zaměřuje na ekologické, sociální i politické otázky a problémy. Nejzajímavější
řešení

související

s občanským

aktivismem

budou představena v praktické

části práci.
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O BRÁZEK 21: N EOGEOGRAFIE UMOŽŇUJE T VORBU

2.3.5

N OVÝCH MAP A ZAJÍMA VÝCH MASH - UPŮ

(V ISIBLE E A RTH , 2012).

M OBILNÍ APLIKACE

Obrovský boom mobilního internetu a chytrých telefonů v posledních letech
způsobil, že i geo-mash-upy a webové geo-aplikace získaly zcela nový rozměr.
Profesor David Cowen z Univerzity South Caroline tento trend popsal velmi výstižně:
„Stali jsme se senzory, vytváříme obří síť senzorů z lidí s mobilními zařízeními. A není
to jen o pasivním sběru informací, ale o možnosti aktivně říci „Počkat, vidím problém.“
a tento problém reportovat, aby za něj někdo mohl nést odpovědnost (Stept, 2010). “
Chytré telefony umožňují být on-line kdykoli v a kdekoliv. Dalším krokem,
který vedl k využití nových možností mobilních LBS v takové podobě, jak je známe
dnes,

je

zkombinování

mobilního trackování

polohy

a okamžitého odesílání

těchto a dalších doplňujících informací skrz mobilní zařízení. Je možné spojovat je
přímo “realtime”

s mapou jako platformou –

médiem.

Tento postup

je

známý

jako real-time tracking informací.

Vytváří se ta k „celý informační ekosystém“, ke kterému máme skrze různé
mobilní aplikace okamžitý přístup. Můžeme informace přijímat, odesílat a to samé
můžeme dělat s informacemi o naší poloze a to je revoluční – současná geoprostorové
technologie skutečně mění pohled na svět (Stept, 2010).
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3 PRAKTICKÁ ČÁST: V YUŽITÍ LBS PRO ÚČELY
OBČANSKÉHO AKTIVISMU – M ULTI -C ASE S TUDY
Jak tedy

v praxi vypadá

propojení

technologie

hledisku pak LBS jako média a občanského aktivismu?

Již

LBS,

v širším

dnes existují

stovky

funkčních projektů, a další stovky konceptů, které si před sebe kladou ambiciózní cíle:
dosáhnout

změny

v mnohých

sociálních

oblastech,

zlepšit

kvalitu života a okolního prostředí.

Jedním z cílů práce je předložit několik případových studií, které by měly
zodpovědět

předem

definované

otázky,

a zároveň

ověřit

určité

hypotézy.

Proto tato část práce obsahuje výčet pěti praktických příkladů, který demonstruje
šíři možností využití LBS. Tato případová studie se nejprve zaměří na jednotlivé
případy využití LBS pro nové formy občanského aktivismu.

Pro výběr jednotlivých případů bylo použito rozdělení občanských aktivit
do různých oblastí, které bylo uvedeno v kapitole 2.1.3. První případ využití spadá
to tématiky environmentálního aktivismu, druhý se pak týká aktivismu politického,
třetí sociálního, čtvrtý etického a pátý případ se zaměřuje na aktivismus ekonomický.

Je třeba upozornit na fakt, že jelikož se jedná o tzv. mulit-case study, není cílem
předložení kompletního výčtu všech funkčních projektů. Cílem není ani komplexní
kritická reflexe jednotlivých platforem, jako je např. Ushahidi či ArGIS. Naopak jde
o to ukázat na několika vybraných praktických příkladech možnosti a principy využití
LBS jako média.

Výzkumným záměrem této studie je tedy:
a) Předložení 5 jednotlivých případových studií, přičemž
každá jednotlivá studie si klade za cíl zodpovědět následující
otázky:
1. Jakým způsobem bylo využito LBS pro realizaci projektu?
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2.

V čem

znamenalo využití

LBS zvýšení

efektivity

celého projektu?
3. Jaké kauzální vazby v jednotlivém případě fungují?
b) Srovnávací analýza: porovnání těchto případových studií se
zaměřením na konkrétní využití LBS jako média, tedy porovnání
odpovědí na výše vymezené otázky.
c) Vyvození závěrů: kritické zhodnocení efektivity použití LBS,
demonstrace vhodnosti využití LBS jako media.

Samotné studii samozřejmě předcházel systematický sběr dat, na jehož
základě je celá studie postavena.

Metoda sběru dat spočívala v systematickém procházení zdrojů dostupných
přes oborové

databáze

i volně

dostupné

internetové

zdroje.

Byl

kladen

důraz především na tematickou relevanci, důvěryhodnost a informační hodnotu.
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3.1 C ASE S TUDY SE ZAMĚŘENÍM NA EKOLOGII : P ROJEKT
L ET ' S D O I T 2008
Chronologicky
realizovaný

nejstarším

vybraným

případem

je

projekt

Let's Do It

v roce 2008. Jde o občanskou iniciativu zaměřenou na environmentální

problematiku.

3.1.1

K ONTEXT

Celý

projekt

se

realizoval

na území

Estonské

republiky.

Rozloha tohoto státu činí 45 226 km², stát měl v roce realizace projektu cca 1 300
000 obyvatel. Z celkové rozlohy tvoří celých 47% zalesněné plochy (Wikipedia:
Estonsko). Ta k jako jiné země světa, i Estonsko se po dlouhá léta potýká s problémem
hromadění odpadu na území lesů, jehož množství se během času zvyšuje, řádově se
jedná o desetitisíce tun odpadu.

3.1.2

C ÍL PROJEKTU

Ekologičtí aktivisté a dobrovolníci mají samozřejmě zájem na změně. Cílem
celého projektu bylo s co nejmenšími náklady

a s co největším

efektem

odstranit

z estonských lesů nahromaděný odpad (podle odhadů se před realizací mělo jednat
o odstranění 10 000 tun odpadu). Dle slov Toomase Trapida, jednoho z iniciátorů
akce, stála za celou realizací projektu myšlenka o „úklidu celé země v jednom jediném
dni“ (Country clean-up project "Lets Do It 2008", 2008). Jelikož v té době nikdo jiný
na světě podobný projekt nerealizoval, byla z organizačního hlediska celá akce
průkopnická a velmi komplikovaná. Pro úspěšné dosažení cíle bylo vypočítáno, že
do akce

by

se

mělo zapojit

minimálně

40

000

dobrovolníků

(tzn.

3%

z celkového počtu obyvatel) (Country clean-up project "Lets Do It 2008", 2008).
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3.1.3

R EALIZACE

Pro úspěšnou realizaci bylo nejprve potřeba vytvořit organizační tým, který se
zpočátku skládal z 20 dobrovolných pracovníků. Během realizace projektu se celý
tým rozrostl na 6000 dobrovolníků. Toto rozšíření bylo přímo spojeno s druhým
realizačním krokem, tedy získáním široké podpory a zapojení jednotlivců, organizací
i komunit a získání spolehlivých partnerů.

Proto bylo nutné získat pro projekt co nejvíce odborníků (opinion leadery, IT
specialisty), politiky, soukromé podniky i média, jež poskytla prostor pro propagaci dobrá

informovanost

akci byla už

od

a rozšíření

do povědomí

počátku pro dosažení

Podporu projektu vyjádřil

dokonce

široké

vytyčených
tehdejší

veřejnosti o chystané
cílů

nezbytností.

estonský

prezident

Toomas Hendrik Ilves (bývalý diplomat a novinář). Celá akce před samotnou realizací
získala na 500 oficiálních partnerů (Country clean-up project "Lets Do It 2008",
2008). Ti pak přispěli dostupnými zdroji, ať už se jednalo o technické vybavení
nebo lidské síly. Jelikož se jednalo o veřejně prospěšný projekt, partneři své zdroje
většinou poskytli bez nároku na finanční odměnu, případně za minimální náklady.
Stejně tak i média.

Celá

akce

byla realizována 3.5.

2008.

V tento den

se

nakonec

dostavilo přes 50.000 dobrovolných účastníků (cca 4% z celkové populace Estonska).
Celkové

náklady

projektu nepřekročily

500

000

euro a uvedené

množství

odpadu bylo vyklizeno během jednoho dne. Dne fundovaných odhadů by realizace
projektu za běžných okolností (jakožto institucionalizovaného projektu) zabrala 3
roky a výdaje by se pohybovaly kolem 22 500 000 euro (Country clean-up project
"Lets Do It 2008", 2008).
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3.1.4

V YUŽITÍ LBS V RÁMCI PROJEKTU

Dalším

nezbytným

krokem

pro zajištění

funkčnosti projektu byl

sběr

samotných dat. Bylo nutné zjistit následující:
a) Kde se odpad, který má být z volné přírody odstraněn
nachází?
b) Jakého je typu a jak lze odhadnout jeho reálné množství?

Zcela zásadní byly informace o tom, kde se nachází nejvíce znečištěné oblasti.
To samozřejmě nebylo možné dělat automatizovaně.

Jak ale co nejpřesněji získat potřebné odpovědi, na jaké oblasti je třeba se
zaměřit? Ještě před několika lety by patrně nikoho nenapadlo využít pro tento účel
právě LBS. Tým organizátorů v rámci projektu přišel s ideou, že by pro tento účel
bylo možné využít crowdsourcingu v kombinaci s LBS. Výsledným výstupem byl
mash-up pracovně pojmenovaný „Garbage Map“.

Jeho tvorba probíhala s využitím
Jak bylo popsáno v předchozích
snadno propojit

principů

kapitolách,

LBS následujícím

díky

LBS je

způsobem:

možné

jakoukoli v informaci s mapou a to i v reálném

poměrně

čase.

Pro IT

specialisty a vývojáře bylo elegantním řešení spojení softwaru Google Earth
s vhodnými freeware programy. Toto propojení umožnilo vytvořit vlastní program
pro mapování výskytu odpadu (Country clean-up project "Lets Do It 2008", 2008).
Jediné, co bylo nutné pro využití software, který byl poté volně distribuován
na veřejnost, byl chytrý telefon umožňující odeslat data o lokaci (získanou přes jeden
z výše

uvedených

způsobů

lokačních

spolu s doplňkovými a vizuálními informacemi,

metod),

případně
na virtuální

mapu projektu (byla umístěna na webových stránkách projektu). Každý zájemce se
tedy mohl zapojit a to přímo on-line. Za vznikem tohoto čistícího programu stojí
Ahti Heinla a Rainer Nolvak, estonští internetoví podnikatelé (Teeme Ära! , 2008).
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3.1.5

K OMUNIKACE

Na základě kampaně, která patřila k nejrozsáhlejším, jež se

v estonských

médiích objevily, bylo možné oslovit celou estonskou veřejnost. Kampaň přitom
nestála organizátory žádné finanční náklady – do kampaně se zapojily známé tváře
a místní

umělci.

Dva týdny

před

samotnou akcí

bylo registrováno 10000

dobrovolníků.

Jednotlivci, kteří se chtěli aktivně zapojit, se registrovali předem do týmů.
Každý tým se měl zaměřit na jeden „garbage point“, lokovaný na mapě.

Díky

dobře

cílené

kampani (na sociálních

do mapovacího procesu zapojilo 720
pohybovali přímo v terénu a systematicky

sítích

a v televizi)

dobrovolníků.
hledali nejvíce

se

Tito se
znečištěná

místa.

Informace o jejich poloze poté zasílali ze svého mobilního telefonu s využitím
vytvořeného software. Celkově se tímto způsobem finálně podařilo namapovat 10650
bodů („garbagge points“) na celkových 42 000 km2 rozlohy státu (Teeme Ära! , 2008).
Tak byla vyřešena otázka (a), doplňující vizuální či textové informace pak poskytly
odpovědi na otázku (b).

3.1.6

Z ÁVĚR

Typickým prvkem celého projektu je dlouhodobá příprava a organizovanost.
Data se sbírala a vyhodnocovala předem. Celý projekt se připravoval od října 2007,
tedy s přípravnými pracemi a kompletní organizací nepřekročil projekt realizační
dobu 8 měsíců (Country clean-up project "Lets Do It 2008", 2008).
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Projekt Let's Do It 2008 měl zároveň sloužit jako inspirace pro další státy.
To se také stalo. Zahraniční média celou akci sledovala a zanedlouho se uskutečnily
obdobné projekty v 96 zemích světa, ve kterých proběhlo do dnešního dne 115
přímých úklidových akcí (World Cleanup, 2008).

O BRÁZE

K

22: D ÍKY STARTOVACÍM U

L ET ' S D O I T E S TONIA 2008 VZNIKLA
M AP "(M AP THE WASTE , 2013).

PROJEKTU

CELOSVĚTOVÁ

"G ARBAGGE

Jakým způsobem bylo využito LBS pro realizaci projektu?
LBS bylo v tomto případě
umožňující

vytváření

tzv.

bylo využito možnosti kombinace
systémů

využito pro tvorbu znovupoužitelného software
„garbage

maps“.

softwaru na bázi Google

Z dílčích

technologií

Earth

a pozičních

v mobilních zařízeních. To dalo vzniknout mapovacímu systému World

Waste Map, jehož současná podoba je nyní k dispozici na oficiálním celosvětovém
webu projektu na adrese www.letsdoitworld.org/wastemap. Funguje ve formě
mobilní i webové aplikace.

V čem znamenalo využití LBS zvýšení efektivity celého projektu?
Vyšší

efektivity při přímé akci, tedy samotném úklidovém procesu,

bylo dosaženo dobrou organizací
konkrétně

týmů

dobrovolníků

–

tedy

v oblasti plánování rozdělení lidských i materiálních zdrojů. Dalším

přínosem technologie bylo urychlení procesu sběru dat, jelikož bylo možné delegovat
tento úkol do řad zapojených dobrovolníků (crowdmapping).
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Jaké kauzální vazby v tomto případě fungují?
Mobilní

aplikace

umožňující

data sloužila jako mapovací

nástroj.

dobrovolníkům
Webová

získávat

aplikace

–

relevantní
interaktivní

mapa pak fungovala jako samotný výstup vytvořený na základě dat získaných
z aplikace mobilní. Ovšem i sama mobilní aplikace poskytuje uživatelům zajímavá
data – díky mapě je možné zjistit, kde se v tomto okamžiku nacházejí znečistěná
místa v mém

aktuálním

okolí. Pokud

chce uživatel

vidět

míru znečistění,

jsou jednotlivé garbage points prolinkovány se službou Flickr, která zprostředkovává
o místech i vizuální informace. Přístup k těmto informacím často zvyšuje motivaci lidí
pro zapojení do projektu, čímž se zvyšuje jeho celková účinnost.

3.1.7

D ALŠÍ PŘÍKLADY VYUŽITÍ LBS PRO EKOLOGICKÝ
AKTIVISMUS

Projekty věnující se mapování a zkvalitňování ekologických podmínek, ať již
na globální, nebo i na lokální úrovni, patří k nejčetnějším

v rámci všech oblastí

občanského aktivismu. Existují stovky mash-upů poskytující zajímavá výchozí
data a desítky aplikací, které s touto tématikou přímo souvisejí a snaží se motivovat
uživatele k akci.

Chronologicky k nejstarším projektům patří zajímavé modifikace Google
Maps, vytvářené přímo uživateli. Za všechny jmenujme projekt Global Fire Map
mapující místa přírodních požárů z roku 2006. Od tohoto roku je projekt neustále
aktualizován

(Descloirtes,

s desítkami tematických

2006).

map.

V roce

2008

Z tohoto roku pochází

již

bylo možné

a stále

funkční

pracovat
projekt

TerraPass. Dovoluje zjistit produkci CO2 před plánovaným letem. Na mapě stačí
zadat výchozí a konečnou destinaci, což stačí k přibližnému výpočtu (TerraPass,
2012).
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The Climate Change 2030 vizualizuje prostřednictvím mapy možný efekt
globálního oteplování, konkrétně jeho vliv na zvýšení hladiny moře. Lze porovnat,
jak by

mohlo vypadat

pobřeží

USA za pár

let v porovnání k současnému stavu (Mibazaar, 2013).

O BRÁZE

K

23: M APA C LIMATE C HANGE 2030 VIZUALIZUJE MOŽNÝ EFEKT GLOBÁLNÍH O
(M IBAZAAR , 2013).

OTEPL OVÁNÍ

Mezi nové mapy patří Global Forest Disturbance Alert System, který
pravidelně (jednou za 3 měsíce) zprostředkovává globální data o nově odlesněných
oblastech

naší

planet.

Systém

MODIS vytváří

mapu na základě

rozdílu mezi jednotlivými snímky určitého období za posledních 12 měsíců. Pokud
oblast

ztratila vice

než

40%

zelené

plochy,

bude

v následující

aktualizaci změněna na odlesněné území (červené značky pak zobrazují centrum
tohoto území). Systém ovšem nebere v potaz příčiny odlesňování ploch (Mongabay,
2013).
Aplikace Ride off Carbon je schopná

v reálném čase na základě dat

GPS monitorovat produkci uhlíku. Pokud se uživatel vydává na cestu, zapne sledování
trasy přes mobilní zařízení a zvolí typ prostředku, kterým bude cestu absolvovat.
Následně je lokován na trase a v závislosti na její délce a formě dopravy probíhá
výpočet

produkce

uhlíku.

Cílem

aplikace

je

motivovat

uživatele k většímu zájmu a využívání ekologických dopravních prostředků (Ride off
Carbon (beta), 2012).
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Mezi novější
hnízda ohrožených

projekty
mořských

patří

poslední

želv,

uvedený

s názvem

The

mash-up
State

mapující
of

the

World‘s Sea Turtles (The Map Room, 2013).

O BRÁZE K 24: V ÝSTUP PROJEKTU "T HE S TATE OF THE
W ORLD ' S S EA T URTLES " V P ODOBĚ MAPY S PŘEHLE DNOU VIZUALIZACÍ (T HE
M AP R OOM , 2013).
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3.2 C ASE S TUDY SE ZAMĚŘENÍM NA POLITIKU : P ROJEKT
U CHAGUZI
Ushahidi je
platforma,

celosvětově

která

umožňuje

veřejnosti zapojit

se

známá
široké
do aktivní

participace

v krizových

situacích.

Služba pomáhá

jak samotným

občanům,

ta k humanitárním

pracovníkům

rychlým

reportováním aktuálních situací spojených
O BRÁZE K 25: P RINCIP FUNGOVÁNÍ PLATF ORMY
U SHAHIDI ( I R EVOLUTION : F ROM INNOVATION
TO R EVOLUTION , 2009).

s příslušnou lokací,

a to buď

nebo přes webové

rozhraní

i přes mobilní

telefon).

formou SMS,
(dostupné

Platforma dokáže

zpracovávat real-time data jako podklad k vytváření interaktivních informačních map
(jde o technologii Crowdmap:CI umožňující vytváření ad hoc mapovacích komunit)
a vizualizací. Od počátku roku 2011 je možné se díky inovacím checkovat v reálném
čase, což zjednodušuje komunikaci informací (Watters, 2011).

3.2.1

K ONTEXT

Po prezidentských volbách 27. prosince 2007 upadla Keňa do hluboké
politické krize. Mezinárodní pozorovatelé a velká část obyvatelstva označila výsledky
voleb, ve kterých zvítězil Mwai Kibaki za zmanipulované. To mělo za následek násilné
nepokoje po celé zemi, jež trvaly celé dva měsíce. O život přišlo dle odhadů uvedených
pod hlavičkou Reuters v izraelském webovém deníku Ynetnews až 1000 obětí (Israel
News, 2008).
Díky

platformě

Ushahidi a partnerům

prvního projektu byla obratem

spuštěna otevřená webová aplikace, která pro uživatele mapovala události související
s aktuální situací v zemi (dostupná z URL kenya.ushahidi.com). Keňané mohli zasílat
informace o dění

v SMS zprávách nebo mailem. Během několika dní bylo díky
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mapování možné sestavit úplnější obraz situace, což pomohlo i realizaci následných
opatření (Woods, 2012).
V roce 2010 se v zemi konalo referendum o přijetí nové ústavy. Na základě
předchozích
využito LBS,

zkušeností

bylo předem

fungujících

na stejném

rozhodnuto,
principu.

že

i pro tento účel

Projekt

byl

bude
nazván

Uchaguzi (znamenající „rozhodnutí“ ve svahilštině).

3.2.2

C ÍL PROJEKTU

Cílem

projektu Uchaguzi bylo zprostředkování

efektivního a transparentního komunikačního média pro zainteresované

občany

a média, skrze které by bylo možné sdílet informace týkající se referenda.
Toto médium mělo taktéž umožnit některým organizacím rychlé zorganizování
případných potřebných opatření.
Projekt měl přinést odpovědi na důležité otázky, jako např.:


Kde se ději (nebo by se potencionálně mohly dít) procesy, jež by mohly
nelegitimně ovlivnit výsledky referenda (zastrašování, projevy nenávisti,
korupce, násilné projevy, kupování hlasů, dezinformace etc.)?



Kde se nacházejí místa, na kterých hrozí vznik občanských nepokojů? Kde
jsou lokovány události, jež by mohly nepokoje způsobit?



Kde se nacházejí místa a kde jsou lokovány události, jež pozitivně ovlivňují
tento politický proces?

Samotní realizátoři projektu popsali své cíle následujícím způsobem (Chan,
2010, s. 6):


zprostředkovat prostor pro sdílení informací a spolupráci



zdůraznit váhu hlasů občanů



zvýšit efektivitu současného systému pro sledování průběhu referenda
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vytvořit

mechanismus,

skrze

který

by

mohli občané

aktivně

monitorovat a ohlašovat události spojené s volebním procesem

3.2.3

R EALIZACE

Celý projekt se podařilo postavit na spolupráci několika partnerských stran,
jimiž byly společnosti CRECO (dodavatel některých dat týkajících se referenda),
SODNET, Uraia, HIVOS (podpora projektu přes komunity dobrovolníků) a samozřejmě
iniciativa Ushahidi. Realizátoři měli společnou představu, že vznikající mapa bude mít
obecnou schopnost vlastnost motivovat uživatele k vyvarování se nevhodných kroků
během referenda. Zajímavé je, že dle zpětné evaluace nebylo předem definováno,
kdo bude cílovou skupinou (média, místní komunity nebo volební organizace),
ani jakým konkrétním způsobem bude dosaženo předem vytyčených cílů (Chan,
2010, s. 7).
V rámci projektu byly dobrovolníky a týmy partnerů mapovány individuální
příspěvky od občanů, které byly rozděleny podle několika kategorií. Zprávy byly
lokovány

k příslušným

zeměpisným

bodům

státu po celou dobu průběhu referenda a to téměř
čase.

na území
v reálném

V praxi to znamenalo přiřazování jednotlivých bodů na mapovou platformu.

Bylo velmi obtížné manuálně filtrovat příchozí zprávy, jelikož některé z nich nebyly
náležitě otaggovány. To poněkud ztížilo zpětnou analýzu projektových dat. Výstupem
projektu byla interaktivní

víceúčelová

mapa komplexně

informující

o průběhu referenda.

O BRÁZE

K

26: S OUČASNÁ PODOBA

VÝSTUPU PROJEKTU

(U CHAGUZI , 2013).
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3.2.4

V YUŽITÍ LBS V PROJEKTU

Využití technologie LBS v projektu spočívala na zpětném poskytování dat
a informací od aktivních občanů propojených s konkrétní lokací na interaktivní mapě.
Lokace

bohužel

nebyla definována automatizovaně,

přes poziční

systém

a to z prostého důvodu – většina obyvatel Keni nevlastní mobilní zařízení, které by
toto dokázalo. Proto bylo udání polohy vyplňováno ručně přes pole ve formuláři.
Přes to bylo možné tímto způsobem získat relevantní geoprostorová data,
která okamžitě poskytovala odpovědi na výše uvedené otázky. Navíc v přehledné
podobě díky vizualizaci na mapě.

O BRÁZEK 27: S CHEMA

INFORMAČNÍHO P ROCESU
AHIDI

3.2.5

V RÁMCI PLAT FORMY

U SH-

(M C L EAR , 2010).

K OMUNIKA CE

Příspěvky byly zasílány zprávami SMS, mailem, přes Twitter a přímé webové
rozhraní projektu. Nejsilnějším kanálem byly SMS zprávy, a to z toho důvodu, že
většina obyvatel

Keni nemá

dostačující

tak o projektu dozvěděli a mohli se

aktivně

přístup
zapojit,

k internetu.
byli obyvatelé

Aby

se

informování

předem televizní a rádiovou kampaní, ale také skrze sociální sítě.
Obecným problémem, se kterým se realizátoři potýkali, byla skutečnost, že
pouze 62% Keňanů mělo v době referenda aktivovány mobilní služby (údaj
z roku 2010) a pouze 10,2% přístup

k internet (Chan, 2010, s. 9). Proto se
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nedalo očekávat,

že

by

při těchto číslech

bylo přesně

definováno geografické

rozložení příchozích SMS zpráv. Tyto data by samozřejmě mohla ovlivnit další
informační to k a následné analýzy.
Přesto bylo přijato na 2500 unikátních informací o událostech v 1500 zprávách
(SMS,

mail,

Twitter,

webové

rozhraní).

Z toho 149

reportů

mělo za následek přímou akci zainteresovaných organizací (Chan, 2010, s. 4).

3.2.6

Z ÁVĚR

Obecně lze říci, že se realizátorům podařilo splnit všechny předem vytyčené
cíle. Není ale jisté, jak často byla pro občany, jež mají přístup

k internetu,

tato služba dostupná, ani nakolik bylo připojení spolehlivé. Je pravděpodobné, že
mnoho občanů přístup k zajímavým datům a informacím vůbec nemělo k dispozici.
Proto bylo po skončení referenda doporučeno převést webovou mapu i do klasické
papírové podoby a tím ji zpřístupnit širší veřejnosti například otištěním v novinách
(Chan, 2010, s. 8). To mohlo zajistit rozšíření dosahu úsilí, které Uchaguzi vyvíjí.
Proto nadále

zůstává

otázkou,

nakolik bylo využito potenciálu,

který

v sobě

neslo celkové řešení projektu. Skutečností je, že nyní Ushahidi zaštiťuje komplexní
“African Election Project”,

který

obdobným

způsobem

monitoruje

průběh

voleb v dalších afrických zemích.

Jakým způsobem bylo využito LBS pro realizaci projektu?
Samotné

jádro služby

stojící

na lokaci jednotlivých

událostí

s referendem spočívalo ve zpětném proudu informací směřovaných

spojených
k občanům

a organizacím. Při tvorbě interaktivní mapy není možné hovořit o využití technologie
LBS v pravém smyslu slova, jelikož nebylo využito žádného pozičního systému, ale
ručního zadávání dat, která byla spojena s mapovou vrstvou opět manuálně. Samotná
funkční interaktivní mapa dostupná přes webové rozhraní je ale plnohodnotnou LB
službou, která zvýšila informovanost v zemi.
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V čem znamenalo využití LBS zvýšení efektivity celého projektu?
Je jisté, že díky LBS se zvýšila informovanost o událostech pojících se
s referendem a pravděpodobné je, že díky dohledu samotných občanů, který byl díky
projektu zprostředkován

i touto novou cestou,

bylo zabráněno některým

nelegitimním událostem, ať již preventivně, nebo prostřednictvím přímé reakce
na zjištěné reportované události. Bez LBS by nebylo možné tyto události adekvátně
monitorovat.
Jaké kauzální vazby v tomto případě fungují?
Dle zpětné evaluace měla realizace projektu za následek větší transparentnost
referenda, což pozitivně ovlivnilo celý jeho průběh, který se obešel bez větších
občanských nepokojů. Skutečnost, že je celý proces důkladně monitorován národní
i mezinárodní

veřejností

(a to i díky

přístup k technologiím a médiím nebyl

LBS,

i přes to,

že

všeobecný

v zemi často dostačující), vedl k celkově

klidnějšímu průběhu voleb. O tom, že celkově projekt dosáhl naplnění cílů, svědčí
i jeho samotná realizace stojící na vylepšení první verze výstupní interaktivní mapy,
která byla vytvořena na základě událostí roku 2007. I pro ro k 2013 se plánuje další
využití možností, jež platforma poskytuje.

3.2.7

D ALŠÍ PŘÍKLADY

I oblast politického aktivismu se těší velkému zájmu patrně ve všech státech
světa. Politický aktivismus podle definice v kapitole 2.1.3.1 může mít mnoho podob.
Případová studie uvedená výše popisuje problém celostátního charakteru zasahující
do nejvyšších politických sfér. Existují ovšem stovky malých projektů na místní
komunální úrovni, které oblastí zájmu taktéž spadají pod ‚politické otázky‘. Bylo by
možné jmenovat mnoho případů využití LBS pro tzv. e-democracy7 nebo pro větší
zapojení obyvatel obcí a měst do veřejného dění. Za všechny několik následujících:
7 E-democracy označuje veškeré procesy, které vedou ke zefektivnění, šíření
a obecného vylepšování demokracie pomocí moderních elektronických komunikačních technologií.
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Projekt PortlandMaps se díky využití několika mobilních aplikací snaží aktivně
zapojit obyvatele města do veřejného dění. Aplikace projektu PDX reporter jim
umožňuje mapovat vandalismus ve městě. Pokud kdokoliv narazí na případ
vandalismu a má po ruce mobilní zařízení, pořídí fotografii místa, ke kterému se
automaticky přiřadí GPS souřadnice. Vizuální informaci je možné doplnit i o jiné
textové

informace.

Tato informace

pak odeslána do systému městského zastupitelství,

je

kde

je

využita pro co nejefektivnější nápravu situace (Stept, 2010).
Zajímavým příkladem je pak aktivistický boj
proti korupci, která je v politice obrovským problémem,
využívající

zároveň

real-time

trackování

událostí

s použitím GPS technologie. Řeč je o globální platformě
Lets Fight Against Corruption. S použitím platformy je
možné hlasovat, sdílet názory a komentáře (Lets Fight
Against Corruption, 2013).
Pokud se vrátíme k samotné platformě Ushahidi,

O BRÁZE K 28: A PLIKACE
L ETS F IGHT A GAINST C ORRUPTION (L ETS F IGHT A GAINST
C ORRUPTION , 2013).

volby

ta poskytuje

svoji platformu pro mnoho obdobných

projektů,

Uchaguzi.

jako je

Stejného principu,

který

popisuje případová studie, zajišťuje mapová aplikace
pro mnohé další krizové děje, které provázeli například

v roce 2011. Jde o projekt U-Shahid (The Constitution: The Egyptian

Constitutional referendum, 2012).
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3.3 C ASE S TUDY SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ OBLAST :
ESRI A USTRALIAN F LOOD M AP
Esri je
software

mezinárodní

společnost

zaměřující

se

na vývoj

v oblasti GIS a geodatabází. Záběr jejích aktivit je nesmírně široký –

sama společnost prezentuje na veřejnosti své cíle jakožto snahu o „inspiraci a umožnění
pozitivního dopadu na budoucnost prostřednictvím hlubšího geografického pochopení
měnícího se světa. (Esri, c2013).“

3.3.1

K ONTEXT

Na jaře roku 2011 sledoval celý svět v televizních zprávách vývoj povodní,
které postihly území Austrálie. Zasaženo bylo minimálně 70 měst ve státě Queensland
(s významnými centry

Brisbane,

Rockhampton,

Emerald,

Bundaberg,

Dalby,

Toowoomba nebo Ipswich) a na 200 000 obyvatel. Mnoho z nich přišlo o své domovy,
někteří i o život. Škody byly odhadnuty na 5,8 miliardy australských dolarů
(Theodore, 2012). Postižení obyvatelé byli odkázáni na pomoc evakuačních center, ke
kterým je bylo potřeba si najít cestu – ulice byly často poškozené.

3.3.2

C ÍL PROJEKTU

Účelem projektu bylo poskytnout užitečné informace o vývoji a řešení krizové
situace pro 2 hlavní cílové skupiny: záchranáře a pro samotné občany postižené
touto přírodní katastrofou. Užitečnými informacemi jsou myšleny veškeré informace
vedoucí ke zlepšení situace – např. přístup k evakuačním centrům, vhodné rozložení
zdrojů, zajištění bezpečnosti potencionálně ohrožených oblastí, zajištění bezpečných
transferů

zdrojů

v rámci zasažených

oblastí

etc.

Jinými slovy,

cílem

projektu bylo zajištění flexibilního systému, který by pomohl ukázat postiženým
co nejrychlejší a nejefektivnější cestu vedoucí k potřebné pomoci.

3.3.3

R EALIZACE

Společnost

ESRI Australia reagovala na krizovou situaci velmi hbitě.

ESRI,

jakožto společnost zabývající se výrobou software, který pracuje s GIS, během
několika dnů

zprovoznila mapovou aplikaci,

dostupnou přes webové

rozhraní
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(a posléze

i přes mobilní

zařízení),

do které

se

na základě

LBS technologií

shromažďovaly veškeré dostupné užitečné informace. Na mapě bylo možné
přehledně a rychle získat odpovědi na to, kde se nacházejí evakuační centra, které
části města jsou poškozená a neprůjezdná a jak se celkově vyvíjí situace v té které
oblasti. Potřebná data dodávali jak odborné instituce, tak média (GeoRSS kanál ABC
News), ale i samotní zainteresovaní občané. Ti přispívali zprávami z Twitteru, které
poskytovaly

ty

nejaktuálnější

dostupné

informace,

a dále

pak fotografiemi a videi (GeoBusiness, 2010). Pro vytvoření mapové aplikace byl
využit interoperabilní systém ArcGIS, přímý produkt společnosti ESRI ve spojení se
systémem A-TOM. Tento systém byl vyvinut týmem záchranné služby Queensland Fire
and Rescue Service (QFRS). Původně měl být využit jako nástroj pro letecké jednotky
QFRS,

které

v roce

2006

pomocí

A-TOMu definovali lokaci požárů

skrze

GPS (Theodore, 2012).

3.3.4

V YUŽITÍ LBS V PROJEKTU

Aplikace

zahrnovala několik základních

map.

Šlo o tzv.

streetmapu (zobrazující např. silnice a další prvky na uliční úrovni), satelitní mapu,
topografickou mapu (zobrazující hranice, města, vodní plochy, parky, budovy
i dopravu) a velmi důležitou Open Street Map (OSM). OSM je volně použitelná
streetmapa celého světa.

Dovoluje

uživatelům

prohlížet,

editovat

a vkládat

geografická data z libovolného místa světa. Na tyto mapy byly promítány jednotlivé
vrstvy, které poskytovaly uživatelům důležité informace. Jednalo se o následující typy
dat (Australia Flooding Map, 2011):


News Feeds: Informační obsah vrstvy dodávala stanice ABC News.



data z platformy

Ushahidi:

Obsah

této vrstvy byl

zpřístupněn

přes Ushahidi API. Platforma Ushahidi dovoluje komukoliv libovolně operovat
s daty (formou SMS, e-mailem, přes web) a vizualizovat je na příslušné
základní mapě. S těmito daty je možné dále pracovat tím způsobem, že
skrz nástroj Yahoo Pipes je vytvořena taková forma Ushahidi GeoRSS feedu,
kterou je možno včlenit do ArcGIS API.
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YouTube: Videa je možné přidávat na mapu skrz YouTube API.

Toto API umožňuje

přiřazovat

videím

zeměpisnou šířku,

délku,

akční

rádius a samozřejmě klíčová slova. Podle těchto údajů je možné každý
video záznam

přiřadit

k mapovým

souřadnicím

a začlenit

i tweety

obsahující

ho ta k do ArcGIS API.


Twitter:

Na mapu byly

lokovány

geografickou informaci.


Flickr:

Stejně

jako v případě

tweetů

bylo možné

do ArcGIS API implementovat obrazová data ze služby Flickr.


Sdílený

obsah:

Uživatelé

mohou vkládat

na mapu informace

a data v podobě URL, jeho popisu, vizuálních podkladů (fotografie, videa).
Pokud jsou tyto data opatřena taggy

v podobě klíčových slov, jsou poté

skrz aplikaci snadno dohledatelná.
Kombinace

těchto zdrojů

se

snažila o komunikaci co nejucelenějšího pohledu na dynamický vývoj situace. Úkolem
LBS bylo definovat odpovědi především na následující otázky:


Které oblasti jsou postiženy a v jaké míře?



Které oblasti jsou ohroženy a v jaké míře?



Kde se nacházejí evakuační centra a místa, kde se
postiženým občanům dostane potřebné pomoci?



O BRÁZEK 29: M APA E SRI

Jak se nejlépe k těmto místům dostat?

SE SNAŽILA ZODPOVĚDĚT VÝŠE U VEDE NÉ OTÁZKY

(M APPERZ , 2011).
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3.3.5

K OMUNIKACE

Komunikace informací v průběhu nečekaných přírodních katastrof je vždy
problematická. Mobilní síť je většinou přetížená pod náporem datových přenosů,
stanice BTS a kabelová síť mohou být živlem poškozeny a nápor na datové servery je
taktéž

značný.

Přesto je

nezbytné

komunikovat

informace

veřejnosti co nejefektivněji a nejrychleji, včetně veškerých změn. Je proto nutné
zapojit veškerá média, jak se stalo i v případě australských povodní. Informace byly
dostupné v televizi, rádiu, ale i on-line. Webové stránky městské rady v Brisbane
byly prozíravě okamžitě přepnuty na “low bandwidth” verzi se zaměřením
na informace

o povodních

s dalšími odkazy. V Queenslandu byla zpřístupněna privátní Wi-Fi síť a taktéž byly
obratem komunikovány potřebné informace o vývoji situace (Flooding in Australia ,
2011).

3.3.6

Z ÁVĚR

Projekt ESRI znamenal nedocenitelnou pomoc při vypořádávání se s následky
australské katastrofy. Díky nové zkušenosti s využitím záplavové mapy jsou nyní
příslušné záchranářské jednotky lépe vybaveny pro budoucí obdobné případy, které
by se mohly vyskytnout. Díky znovu-využitelným zkušenostem se systémem
jsou připraveny jednat rychleji a účinněji řídit záchranné akce a akce spojené se
stavem znovuobnovení města a dalších postižených oblastí.

Jakým způsobem bylo využito LBS pro realizaci cíle aplikace?
Informace z mapové aplikace využívali jak jednotlivci, ta k záchranné složky.
Ty využily kontextové informace pro zlepšení koordinace svých činností a aktivit.
Díky interoperabilitě systému bylo možné snadno sdružovat informace získané
z různých zdrojů a organizací (meteorologická data, dopravní údaje atp.). Konkrétně
bylo LBS využito při evakuaci občanů,

strategického umístěný

zdrojů
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a identifikaci míst, které byly nejvíce zasaženy a proto byly při záchranných akcích
prioritizovány (Response and recovery without compromise, 2011).
V čem znamenalo využití LBS zvýšení efektivity celého projektu?
Nejvýznamnější efekt při evakuačních a záchranných akcích znamenal přístup
ke zdroji, který agregoval veškerá dostupná data z postižených oblastí do jediné
mapové

platformy.

To znamenalo značnou úsporu času,

který

by

jinak zabralo procházení více jednotlivých zdrojů (zprávy z oficiálních médií, zprávy
od občanů ze sociálních sítí zasílané přímo z terénu, informace od specializovaných
týmů ohledně vývoje situace etc.). Čas hraje při podobných akcích nejdůležitější roli,
proto jeho úspora znamená obrovský přínos.
Jaké kauzální vazby v jednotlivém případě fungují?
Na základě jednotlivých geolokovaných informací bylo posléze možné vytvářet
jednotlivé scénáře, což vedlo ke zkrácení reakční doby pro rozhodování a zlepšení
celkové schopnosti občanů čelit těžko předvídatelným situacím během přírodní
katastrofy.
Dále bylo možné díky mapovému zobrazení a doplňkovým informacím možné
predikovat,

které

další

oblasti budou v následujících

dnech

také

zasaženy,

a bylo možné se na tuto situaci alespoň minimálně připravit.

3.3.7

D ALŠÍ PŘÍKLADY

Aktivity s cílem humanitární pomoci, ať již v případě přírodních katastrof
nebo v důsledku „problémů

třetího světa“

lze

zařadit

do oblasti sociálního aktivismu stejně tak, jako občanské aktivity směřující ke
zlepšení úrovně vzdělání nebo zdravotní péče. Protože tento typ aktivismu zahrnuje
asi nejširší škálu oblastí, na něž se zaměřuje, mají i další ilustrativní příklady poměrně
rozmanitý charakter. Nejprve ale zůstaňme u problematiky přírodních katastrof,
které v různých formách sužují obyvatelstvo snad ve všech zemích světa.
Mobilní
přístup

aplikace

podle

jejich

Hawaii Tsunami Inko Service
adresy

nebo GPS pozice

obyvatelům

umožňuje

k interaktivní

mapě
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s evakuačními centry

a dalšími informacemi,

které

jsou k případné

přípravě

na krizovou situaci nezbytností (Hawaii Tsunami Info Service, 2012).
Platforma Ushahidi nabízí mnoho mapových mash-upů, které mají sloužit
pro zefektivnění sociální pomoci v případě přírodních katastrof. Jde například
o Ushahidi Haiti Project
interaktivních

map

z roku 2010.

obsahujících

I společnost

Esri vytvořila mnoho dalších

mnoho užitečných

informací.

Jde

např.

o službu Global Incident Viewer.
Veškeré

tyto projekty

jsou určeny

pro rychlou pomoc
situace

a zmapování

v krizových

situacích.

Z široké

oblasti sociálních otázek stojí určitě za to zmínit
ukázku LBS služeb zaměřujících se na zdravotnictví.
Tím

je

projekt

univerzitního zdravotnického centra v Nizozemí,
které

nechalo připravit

aplikace

AED4EU využívající technologie rozšířené reality,
které

umožňují

přes rozhraní

mobilního telefonu najít nejbližší defibrilátory, jež
jsou pro případ potřeby umístěné na veřejných

O BRÁZE K 30: A PLIKACE
AED4EU (M ESKÓ , 2009).

místech (Kirkpatrick, 2010).

LBS se využívají i ve školství a vzdělávaní, především jako pomocný nástroj
sloužící

k usnadnění

a zefektivnění

výuky.

Myšlenka,

že

by

se

díky

LBS mohli studenti sdílet informace se spolužáky nebo svými profesory byla v jenom
z prvních

případů

realizována na Harvardu,

který

k tomuto účelu využil

známou aplikaci Foursquare (Grove, 2010).
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3.4 C ASE S TUDY SE ZAMĚŘENÍM NA ETIKU : A PLIKACE
A PPAPA
3.4.1

K ONTEXT

Mnoho příslušníků

sexuálních

menšin,

konkrétně

homosexuálních,

bisexuálních a transsexuálních osob, se v současné době potýká s diskriminací ze
strany velké části společnosti. To dokládají realizované happeningy (známé
mezinárodní LGBT Pride, v ČR např. akce Pusa pro papeže 2009), petiční akce a další
formy

apelů

za podporu vetší

jsou často směřovány

k představitelům

i dnes na tuto problematiku hledí
Solidaridad

Internacional

se

převážně

otevřenosti a tolerance.
instituce
odmítavě.

církve,
Nevládní

Ty
která

společnost

rozhodla pro podporu této problematiky

využít

možností, jež nabízejí nová média.

3.4.2

C ÍL PROJEKTU

Jelikož se jedná o problematiku spadající do oblasti etických práv a dotýkající
se lidské sexuality, je mnohdy těžké zajistit pro podpůrné akce dostatečnou mediální
podporu. Cílem aplikace proto bylo poutavým způsobem oslovit veřejnost kampaní,
které by vedla ke zvýšení informovanosti o problematice a aktivnímu zapojení
občanů v otázce podpory sexuálních a reprodukčních práv.
Mezi další dlouhodobé cíle, které oficiálně uvádí Solidaridad International
a které obecně stály i za vznikem aplikace, dále patří (Appapa, 2011):


zajistit právo svobodně se rozhodnout, s kým a kdy chceme mít sex



zajistit právo na rozhodnutí, zda mít děti, kolik dětí mít a v jakém

časovém odstupu


zajištění práva na bezpečný potrat bez diskriminace a rizika pro zdraví



odstranění škodlivých tradičních praktik, jako je ženská obřízka,

sterilizace a nucené potraty


právo na kvalitní sexuální výchovu



zajištění přístupu k antikoncepci
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snížení šíření viru HIV



zajištění rovnosti mezi pohlavími v otázce sexuálních a reprodukčních

práv

3.4.3

R EALIZACE

Vývojářský tým, který zajistila přímo Solidaridad International se rozhodl
podpořit projekt vývojem mobilní aplikace určené pro uživatele chytrých telefonů,
která by zároveň využívala LBS. Informace se dostávají

k uživateli pomocí

následujícího mechanismu: pokud se uživatel dostane do určité vzdálenosti od
papeže, který reprezentuje obecné postoje katolické církve k etickým otázkám, jež se
týkají sexuálních práv, je uživateli tato informace odeslána. Spolu s informací
jsou uživateli komunikovány

doplňkové

informace,

které

mají

fungovat

jako incentiva pro získání uživatelovi pozornosti a podpory.
Spolu s upozorněním
a papežem

dostane

o překročení

uživatel

skrze

dělící

vzdálenosti mezi uživatelem

aplikaci informaci,

že

pokud

bude

pokračovat v pohybu směrem k papeži, bude moci slyšet např. názor typu: „Potraty
a homosexuální

partnerství

je

zákeřné

a nebezpečné

(Appapa, 2011).“

3.4.4

V YUŽITÍ LBS V PROJEKTU

Celá aplikace stojí na otevřené platformě Google
Maps. Zároveň využívá lokační systémy (pomocí sítě
i GPS).

LBS se

dvou základních

tedy

využívají

objektů:

a samotného konkrétního uživatele

pro určení

polohy

osoby

papeže

aplikace.

Tyto 2

objekty jsou ve vrstvách zobrazeny na mapě, uživatel je
lokalizován automaticky, informace o aktuální poloze
papeže jsou do aplikace vkládány centrálně manuální
O BRÁZE
PA

31: A PLIKACE A PPA(A PPAPA , 2011).
K

cestou. Dělicí vzdálenost mezi objekty, která spouští
upozornění, je přesně definována (500 m).
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3.4.5

K OMUNIKACE

Na komunikace je v tomto případě nutné pohlížet ze dvou stran. Tou první je
komunikace

v rámci propagace aplikace, tou druhou je komunikace a sdílení

informací v rámci aplikaci směrem k uživateli.
První stránka komunikace nebyla příliš dobře pokryta. O tom svědčí i počet
jejích stažení (k 31.1. jde o méně než 1000 stažení (Appapa, 2012)). Ani z druhé
strany není aplikace naplno využita. Šíře informačního obsahu je dosti malá, jedná se
řádově o pouhé desítky

unikátních

informací, které

jsou uživateli dostupné

přes funkci „ ¿Sabías que?“, (v češtině by se jednalo o sekci “Věděli jste, že?”).
Největším problémem v rámci komunikace se jeví neaktuálnost informací
a nedostatečná

podpora aplikace

ze

strany

jejích

tvůrců,

přestože

rozsah

působnosti Solidaridad International pokrývá na 20 zemí napříč Jižní Amerikou,
Afrikou a Středním Východem (Corujeira, 2011).

3.4.6

Z ÁVĚR

Aplikace Appapa je rozhodně pozoruhodným pokusem upozornit i na tento typ
občanského aktivismu, který není

v nových médiích jinak příliš viditelný. Je ale

bohužel nutné konstatovat, že aplikace se vzhledem k šíři uživatelské základny
poněkud míjí účinkem a nenaplňuje dostatečným způsobem své vytyčené cíle.
Jakým způsobem bylo využito LBS pro realizaci projektu?
Celý projekt stojí čistě na LBS, jež jsou jeho základním stavením kamenem.
Platforma Google Maps je

v tomto případě využita pro mapování objektu papeže,

symbolizujícího jisté postoje o pohledy na danou problematiku. Díky LBS je možné
monitorovat chvíle, kdy se uživatel tomuto symbolu přibližuje. Je možné ho tedy
oslovit ve vhodný okamžik a snažit se díky jeho lokalizaci upoutat jeho zájem.
V čem znamenalo využití LBS zvýšení efektivity celého projektu?
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Vzhledem k celkovému počtu stažení není možné potvrdit, že by byl projekt
sám o sobě příliš efektivní. Je ale jisté, že využití LBS je atraktivním řešením, které
osloví především mladou generaci. Je možné položit si otázku, zda motivací uživatelů
pro stažení aplikace je skutečně její primární cíl, anebo je důvodem právě technologie
LBS, která dovoluje mapovat vzdálenost od papeže, což je sám o sobě zajímavý údaj.
Bez adekvátního průzkumu mezi uživateli aplikace, který ovšem není součástí práce,
není ale možné otázku objektivně zodpovědět.
Jaké kauzální vazby v jednotlivém případě fungují?
Solidaridad International ve videu představujícím Appapu prezentuje, že
pokud

bude

uživatel

upozorněn

na blízkost

papeže

ve

spojení

s informacemi o diskriminaci sexuálních menšin, měl by se dát na útěk (Appapa,
2011) – to je samozřejmě nadsázka. Po upozornění se dá předpokládat, že uživatel
bude konfrontován s fakty a informacemi, které by ho měly donutit k zamyšlení
a případně k následujícím reakcím. Jak se ale ukázalo, aplikaci nevyužívá dostatečný
počet uživatelů na to, aby bylo možné kauzální vazby přesněji vysledovat.

3.4.7

D ALŠÍ PŘÍKLADY

Vzhledem

k velmi specifickému vymezení

bylo velmi obtížné
jakožto oblastí

najít

zájmu.

další

příklady,

Proto není

které

by

etického aktivismu,
kombinovali LBS s etikou,

v této části uvedeno tolik příkladů,

jako je

tomu v ostatních případových studiích.
Důležitým příkladem je projekt týkající se rozšíření nemoci AIDS ve Spojených
státech – tato tématika je doposud velmi citlivá, a proto svou působnosti spadá právě
do oblasti etického aktivismu. Projekt se nazývá HIV Treatment Site Locator. Jedná
se o interaktivní mapu míst, na které najdou HI V pozitivní zprostředkovatele
zdravotní péče, kteří se zároveň nacházejí v okolí místa, které přes rozhraní uživatel
zadá (HIV Treatment Site Locator, 2013).
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O BRÁZE

K

32: HI V T REATMENT S ITE L OCATOR (HIV T REATMENT S ITE L OCATOR , 2013).

Zajímavým mash-upem zaměřujícím se na oblast víry a náboženství je
interaktivní mapa Losing Religion ukazujícím změny ve vyznání obyvatel USA.
Tyto změny stojí na údajích z průzkumu ARIS (The American Religious Identification
Survey) z roku 2008 (Losing Religion Google Map, 2009).
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3.5 C ASE S TUDY SE ZAMĚŘENÍM NA EKONOMIKU : O CCUPY
W ALL S TREET
Nejvýznamnějším

aktivistickým

počinem

roku 2011

zaměřeným

na ekonomickou oblast je bezpochyby akce Occupy Wall Street. Jde o rozsáhlé protestní
hnutí, které záhy nabylo globálního rozměru.
LBS jsou v tomto případě

zastoupeny

geolokavanými tweety,

které

účastníci demonstrací zveřejňovali na svých twitter účtech. Jedná se tedy o využití
geoprostorových informací získaných ze sociálních sítí pomocí LBS.

3.5.1

K ONTEXT

Iniciátory celého hnutí se stali členové kanadské skupiny Adbusters. Jádrem
protestního hnutí byla nespokojenost se systémem přerozdělování bohatství ve
společnosti a se

všudypřítomnou korupcí.

Hlavním

sloganem

účastníků

bylo prohlášení „We are 99%“, které poukazovalo na skutečnost, že existuje
neakceptovatelná

nerovnost

mezi jednoprocentní

menšinou tvořící

nejbohatší

vrstvu a zbytkem populace USA. Mezi další problémy, na které chtělo hnutí upozornit,
patří nepřiměřený vliv korporací na vládu (Berret, 2011).

3.5.2

C ÍL

Prvotním cílem bylo získat na stranu hnutí dostatečný počet dobrovolníků,
kteří by se do akce aktivně zapojili. Čím více účastníků získalo hnutí na svou stranu,
tím se zvyšovala šance na zavedení požadovaných opatření. První zmínka o chystané
demonstraci se objevila 13.7.2011.

V ní Adbusters deklarovali, že

v pro den

protestu chtějí získat 20000 účastníků. Samotných cílů, kterých chtělo hnutí
s tímto vysokým počtem zúčastněných dosáhnout, nebylo málo. Mezi ty obecnější
patří zmenšení vlivu korporací na vládní sféru, efektivnější rozdělování příjmů
a větší a kvalitnější nabídka práce na trhu (#OCCUPYWALLSTREET, 2011). Dalším
cílem

obecnějšího charakteru bylo dohnat

k zodpovědnosti ty,

kteří

způsobili světovou ekonomickou krizi. Jelikož se jedná o poměrně vágní definice,
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média,

která

o protestech

průběžně

informovala,

často hovořila o protestech

proti kapitalismu jakožto systému. Některé cíle ale byly definovány konkrétněji,
jako např.

požadavek bankovní

reformy,

odpuštění

dluhů

studentům,

nebo zřízení „prezidentského výboru pro oddělení peněz od politiky“. Konkrétní
podoby cílů ve formě jednotného dokumentu ovšem nebyly přijaty valnou hromadou,
která představovala formální orgán zaštiťující celou akci (The New York City General
Assembly) (Wikipedia: Occupy Wall Street).

3.5.3

R EALIZACE

Během

měsíce

srpna pak spustila skupina Adbusters kampaň,

která

významným způsobem využívala nových médií, zejména sociálních sítí v popředí
s Facebookem (dále byly využity platformy Twitter, YouTube, MeetUp, Livestream
aj.). Bylo předem avizováno, že protest bude veden formou přímé akce, jež začne 17.
září 2011 v newyorském distriktu Wall Street v Zuccoti Park. Nešlo tedy o spontánní
protest, ale o organizovanou a předem plánovanou akci. Během srpna se k podpoře
akce přidala svým prohlášením i hactivistická skupina Anonymous.

O BRÁZEK 33: O CCUPY W ALL S TREET (I LUSTRAČNÍ OBRÁZEK – C OUTS , 2011).

Účastníci byli vyzváni, aby se připravili k dlouhodobému protestu a proto se
zaopatřili i potřebným vybavením (stany, potraviny). 17. září na místo dorazilo dle
odhadů okolo 1000 demonstrantů (Kaddet, 2011). Mezi nimi i několik významných
amerických osobností.
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O akci se

již

od

To v kombinaci s využitím

počátku aktivně
dalších

kanálů

zajímala i veškeré

(jakožto právě

média.

sociálních

sítí)

mělo za následek získání širší podpory a hnutí se ze svého epicentra začalo šířit
i do dalších měst. Následovaly pochody (5. října se dle odhadů účastnilo 5000-15000
lidí).

15.

listopadu 2011

byli demonstranti donuceni opustit

původní

lokalitu Zuccoti parku, což ale samotnou akci neukončilo (Wikipedia: Occupy Wall
Street). Ta se postupně přesouvá dále do jiných lokalit a v jiných formách, společným
rysem je ale strategie nenásilí, peticí a přímých akcí.

3.5.4

V YUŽITÍ LBS V RÁMCI PROJEKTU

LBS jsou v tomto případě
Jak bylo uvedeno výše

využity

formou geolokavaných

tweetů.

v popisu realizace projektu, sehrála sociální média včetně

Twitteru při organizaci demonstrujících významnou roli. Díky funkci geolokace je
možné díky GPS nebo lokalizaci přes Wi-Fi síť automatizovaně propojit každý tweet
s aktuální pozicí uživatele (jde o tzv. technologii opt-in) (Kirkpatrick, 2010).
Tyto geoprostorové informace pak mohly pomoci zodpovědět následující
otázku:


Kde se uživatel tweetující o tématu relevantním k akci Occupy
Wall Street momentálně nachází?

Odpovědi během protestů umožnily přesně lokalizovat místa s nejvyšší
aktuální

sociální

aktivitou,

vyvinutou právě

v souvislosti s protestní

akcí.

Tato data mohla být nadále volně interpretována a využívána k rozličným účelům, ať
již ze strany aktivistických skupin, které se podle nich mohly lépe organizovat,
nebo ze

strany

bezpečnostních

policie.

V obou případech

Data se

tedy

složek,

které

reprezentuje

např.

bylo LBS využito pro optimalizaci následujících

využívala pro organizaci a odhady

dalšího vývoje,

akcí.

v případě

bezpečnostní složky za účelem potlačení protestu.

3.5.5

K OMUNIKACE
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Celé hnutí Occupy Wall Street se stalo jednou z nejvýznamnějších událostí
roku.

Proto byla komunikace

informací

v rámci akce

výborně

zvládnuta –

bylo využito veškerých dostupných komunikačních kanálů a médií. O celou akci byl
obrovský

zájem,

do celého světa.

došlo k rychlému rozšíření

Mnoho protestních

akcí

obdobných

výzev k protestům

mimo USA bylo skutečně

realizováno,

i s opětovným využitím Twitteru, jakožto silného komunikačního kanálu.

3.5.6

Z ÁVĚR

Kombinace

informací

ze

sociálních

zeměpisnými souřadnicemi a s mapou jakožto médiem

umožňuje

sítí

se

nový

pohled

na události a mechanismy, které probíhají. Proto mohou být využity pro zefektivnění
aktivit přímo v reálném čase během přímé akce (Burn-Murdoch, 2012). To umožňuje
technologie real-time trackování relevantních tweetů, která je pro mapování
obdobných projektů vhodným řešením, přestože nemá v tomto konkrétním případě
přímý vliv na naplnění vytyčených cílů.
Jakým způsobem bylo využito LBS pro realizaci projektu?
LBS v podobě

geo-tweetů

bezpečnostními složkami,

ale

byly

hlavně

sledovány

a analyzovány

samotnými uživateli,

kteří

médii,

si na základě

sledování mohli utvořit celkový obraz situace. LBS byly využity jak při samotném
průběhu demonstrací pro odhalení trendů, ta k i pro zpětnou analýzu dat.
V čem znamenalo využití LBS zvýšení efektivity celého projektu?
Díky

monitorování

geo-tweetů

bylo možné

odhalit

skrytý

potenciál

konkrétního místa, jak tomu bylo v případě Zuccoti Parku, kde se demonstrace
odstartovaly.

Obsahová

i geoprostorová

analýza relevantních

twettů

umožnila predikovat, jakým směrem se budou účastníci hnutí ubírat a na kterých
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místech je možné očekávat shlukování dalších zúčastněných skupin. Tyto informace
byly nepostradatelné pro zvládnutí celé akce, paradoxně jak ze strany účastníků,
ta k i odpůrců hnutí.
Jaké kauzální vazby v jednotlivém případě fungují?
Zajímavé

možnosti dalšího využití

dat

získaných

přes LBS vytanuly

i po samotném ukončení aktivních protestů. Pro účely této případové studie výborně
poslouží data zpracovaná Josefem Eckertem a jeho týmem v SoMe Lab. Ten využil 175
geolokovaných tweetů #occupy, které se na Twitteru objevily od 19. října do 5.
listopadu a ty
umístil

k příslušným

souřadnicím
na mapu světa (důleži
té

ale

je,

že

tyto tweety
nejsou analyzovány ze
sémantického hledisk
a – není proto možné
určit,

zda se

O BRÁZEK 34: V IZUALIZACE U DÁLOSTÍ O CCUPY W ALL S TREET V ANALÝZE S O M E
L AB (G EOLOCATING THE #O CCUPY MOVEMENT , 2012).

jednalo o podporu nebo naopak vyjádření
byla provedena analýza a závěry
2012).

V globálním

nesouhlasu k celému hnutí).

(Geolocating

the

měřítku nešlo o překvapivé

#Occupy

výsledky.

Posléze
movement,

Ohniska zájmu se

potvrdila být v místech, ve kterých se nespokojenost lidí projevovala již dříve, tedy
USA (především

východní

pobřeží)

a západní

Evropa.

Zároveň

jde

o místa s vysokou hustotou zalidnění a dobrým přístupem obyvatel k informačním
technologiím.

Zajímavější se proto ukázaly být mapy zobrazující tweety na lokální úrovni,
kde je možné sledovat dynamiku celé akce, pohyb účastníků a trendy, které se skrze
off-line aktivity promítají do obsahu těchto tweetů a naopak.
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SoMe Lab samozřejmě nebyli jediní, kdo vytvořil na základě geolokavaných
tweetů interaktivní informační mapu. Dalším tvůrcem je například společnost
ESRI (Occupy Wall Street Social Media Map, 2011).

3.5.7

D ALŠÍ PŘÍKLADY

Praktickou aplikací věnující se ekonomické
oblasti je tzv. Fair Trade Finder. Hnutí Fair Trade je
iniciativa usilující

o pomoc

zemím

třetího světa formou spravedlivého obchodování
a odpovídajících
vyhledávat
přidávat

cen

zboží.

produkty
k nim

taggy

Aplikace

umožňuje

Trade

v okolí,

Fair

i doprovodné

vizuální

informace (Fair Trade Finder, 2012).
Užitečným mash-upem je Google Maps Of
Govt Spending and Cuts, který uživatelům dovoluje
sledovat, která místa ve Velké Británii byla nejvíce

O BRÁZE K 35: F AIR T RA DE F IN DER
(F AIR T RA DE F IN DER , 2012).

postižena rozpočtovými škrty,
nebo naopak podpořena tzv. stimulačními balíčky, obojí ze strany vlády (Google Maps
Of Govt Spending and Cuts, 2010).
Systémy
přepravních

LBS jsou využívány
společností

i pro zefektivnění
(např.

UPS),

ekonomiky
kdy

soukromých
je

díky

inteligentnímu plánováni tras možné ušetřit ročně miliony dolarů (Stept, 2010).
Toto jistě není příklad ekonomického aktivismu, ale jelikož s ušetřenými náklady
na palivu klesá i zátěž pro ovzduší a silnice, které pak nevyžadují ta k časté opravy,
které jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků. Proto je i tento příklad “šetření
zdrojů” zařazen do případové studie.
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3.6 A NALÝZA A ZÁVĚR
V podkapitolách uvedených výše bylo definováno celkem 5 příkladů využití
LBS pro občanský

aktivismus v různých

kontextech

bylo uvedeno i mnoho sekundárních

a formách,

příkladů

dále

pro vytvoření

komplexnějšího pohledu na problematiku.

Účelem této případové studie není reflektovat konkrétní vybrané příklady
do nejmenších podrobností, ale ve srovnání zjistit, co mají vybrané příklady
společného. U všech příkladů jsme v závěru kladly 3 otázky, které měly za cíl odhalit
přínosy,

výhody

a nevýhody

využití

LBS jako média a zhodnocení

jejich

vlivu na vybrané oblasti. V závěrečné analýze ze vzájemného srovnání vyplynuly
následující odpovědi:

Jakým způsobem bylo využito LBS pro realizaci projektů?
LBS ve

všech

případech

představovaly

výchozí

společnou základnu technických nástrojů, které byly
rozdílně

využívány.

Ve

všech

příkladech,

platformu,

tedy

v jednotlivých příkladech

kromě

aplikace

Appapa,

bylo využito crowdmappingu, který se ukázal být nejefektivnější cestou pro sběr dat
využitelných v občanských aktivitách.
Geoprostorové informace na mapách, jež jsou dostupné kdekoli v díky
chytrým

telefonům,

jako příjemci informací.

umožňují

větší

LBS zasloužily

účast

o fakt,

občanů.
že

se

více

Ti mohou fungovat
oddalujeme

od

aktivního hledání informací směrem ke stavu, kdy je sdělováno pouze to, co by
pro nás mohlo být

zajímavé.

Crowdmapping

pak znamená,

že

informace

jsou získávány opět od uživatelů – veškeré informace, které sdílíme,

v sobě

nesou určitý druh geografického taggu. To umožňuje tvorbu specifických tematických
map (často v režimu real-time), které jsou na rozdíl od jazyka univerzálním médiem
a proto vhodným nástrojem pro podporu sociálních aktivit.
V čem znamenalo využití LBS zvýšení efektivity projektů?
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LBS jako médium značně zvyšují efektivitu při organizaci aktivistických skupin
a dosahování cílů, které si tyto skupiny vytyčily, což je jasně patrné na zpětné vazbě
samotných uživatelů (nejméně markantní byl tento efekt v případu mobilní aplikace
Appapa, kdy využití LBS neznamenalo žádný větší přínos).

Tato skutečnost je zapříčiněna samotnými atributy LBS: propojení dat
s mapou přináší nové inspirativní náhledy na danou situaci, real-time tracking
informací

umožňuje

flexibilní

Data jsou uspořádána přehledně

rozhodování

na mapě

a urychluje

a uživatel

tak není

reakční

dobu.

odkázán

pouze

na klasické textové vyhledávání.

Jednoduchost, rychlý přístup k informacím, jejich sdílení a přehledná vizualizace
motivuje uživatele k většímu zájmu o problémy a nastolené otázky. Pro získání větší
podpory

skvěle

fungují

(ve

spojitosti s LBS)

sociální

sítě,

jak se

ukázalo na příkladu geolokovaných tweetů v případu Occupy Wallstreet.

Jaké kauzální vazby v jednotlivém případě fungují?
LBS a jejich

využití

za následek několik významných

v oblasti občanského aktivismu mají
skutečností,

které

mají

nezanedbatelný

vliv na celou společnost a nakládání s informacemi.

První je snaha o transparentnost veškerých dat, která je ve veškerých uvedených
příkladech klíčovým požadavkem.

Druhou skutečností je změna přístupu k informacím a následné zacházení s nimi.
LBS na rozdíl od klasické mapy dovolují nejprve lokovat sebe a teprve poté
analyzovat okolí – u klasických map je tento postup obrácený. To znamená, že se
obecně mění i pohlížení na Zemi, které bylo vždy založené na technologii získávající
příslušné informace, jež je možné transformovat do mapy.
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A za třetí, tato technologie je v současnosti v rukou uživatelů – občanů, kteří
díky ní mohou okamžitě monitorovat problémy, pokládat otázky nebo přijímat výzvy
ze svého okolí, které mohou mít pozitivní vliv na celkovou kvalitu společnosti8.

Jednou z možných obecných nevýhod LBS se jejich nedostupnost v některých
oblastech a společenských skupinách, oddělených tzv.

digital devide. Další

problematickou oblastí je otázka ochrany soukromí. Ta ovšem svým obsahem
nespadá do rámce práce, proto se jí nebudeme dále blíže zaobírat. Jen uvedeme, že
z výzkumů Bug Battle Basics provedených společností uTest vyplývá, že naprostá
většina uživatelů je přesvědčena, že LBS mají vliv na jejich osobní soukromí
a bezpečnost a 49% respondentů uvedlo, že právě obavy z narušení bezpečí
jsou důvodem, proč LBS nevyužívají častěji (The “Check-In” Challenge, 2010).

8 V souvislosti s přijímáním výzev by bylo v rámci práce vhodné upozornit na trend
zvaný Micro-volunteering, nové formy občanského aktivismu, kdy jednotlivci nebo celé
týmy
vykonávají
práci pro neziskové
organizace
či charitu,
a to bez nároku na finanční odměnu. Důležitým charakteristickým prvkem je, že se
ta k často děje přes internet nebo mobilní zařízení. V některých případech, jako např.
u projektu Sparked (Sparked, 2011) je ke každé výzvě připojena i informace
o lokalizaci a tudíž se jedná o plnohodnotnou LBS zaměřenou na občanský aktivismus.
Typologicky ovšem tento obecný trend nespadá do jedné kategorie, pokrývá mnoho oblastí zájmu, a proto je zmíněn zde v oblasti poznámky.
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4 T EORETICKÝ KONCEPT APLIKACE PODPORUJÍCÍ
UMĚLECKÝ AKTIVISMUS PŘES LBS
Jednou z forem občanského aktivismu je umělecký občanský aktivismus. Jde
o vyjádření názoru, apelu nebo komentáře formou uměleckého objektu. Při tvorbě
multicase study

v části 4 se během shromažďování dat a podkladů ukázalo, že

umělecká forma aktivismu se ve spojení s LBS prozatím využívá pouze sporadicky.
To vedlo k aktivní rešerši webových a mobilních aplikací využívajících umělecké
objekty jako prostředek k dosažení konkrétních cílů.
Existuje několik aplikací, věnujících se tématice mapování umění. Dvě
nejvýznamnější

se

nazývají

StreetArtLocator

(dostupný

z http://www.streetartlocator.com/), který je dostupný i jako mobilní aplikace
pro iPhone a Big Art Mob (dostupná z http://bigartmob.com/), taktéž mobilní
aplikace. Ani jedna z nich ovšem nepropojuje mapování umění na veřejných místech
s jakoukoli formou o
bčanského aktivismu
.

Stejně

tak je

tomu i u dalších
mapových mash-upů
zaměřujících

se

na téma umění,
jako např.

Google

Art
O BRÁZE

K

Project,

Geocoded

36: S TREET A RT L OCATOR (S TREET A RT L OCATOR , 2013)

Art

nebo ArtAround.

Jelikož

výsledky

rešerše

nebyly

příliš

uspokojivé,

vedla tato skutečnost k vytvoření druhé praktické části práce, která si klade za cíl
vytvoření

konceptuálního návrhu mobilní

aplikace,

která

by

spolu s LBS tuto formu aktivismu využívala.
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Návrh aplikace bude prezentován pouze

v konceptuální rovině. Komplexní

postup návrhu aplikace dle metodiky vodopádového modelu by měl obsahovat
následující body (Bruckner, 2012, s. 108):






Požadavky: Analýza požadavků, Specifikace úlohy
o

Určit, co má program dělat.

o

Jaké údaje bude mít počítač k dispozici? (tj. vstupní údaje a data)

o

Jak bude s těmito údaji pracovat?

o

Jaké bude program dávat výsledky?

Návrh: Architektura, Design
o

Určit způsob a metody řešení úkolu.

o

Ujasnit způsob, jak budou znalosti o problému reprezentovány.

Implementace: Návrh datové struktury
o

Musí být vytvořen na základě existujících datových typů.

o

Nenumerické úlohy je nutné matematizovat (najít matematický
postup řešení problému).



Verifikace: Testování



Nasazení a údržba

Praktická část práce si klade za cíl obsáhnout bod 1 výše uvedeného postupu.

4.1 A NALÝZA PROBLEMATIKY
Umění nabývá mnoha forem a podob. Velmi výstižná je následující atypická
definice pojmu umění:
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O BRÁZE

K

37: P OJEM UMĚNÍ ZAH RNUJE TA

K OBROVKÉ MNOŽSTVÍ FOREM A ZPŮSOBŮ , ŽE JE PRO ÚČELY

PRÁCE NUTNÉ SPECIFIKOVAT BL ÍŽE POUZE JEDNU JE HO OBLAST

S přihlédnutím

(M C C LOUD , 2008, S . 164-165).

k obrovskému záběru škály

uměleckých

při návrhu zaměříme pouze na jednu specifickou část
na street-artová
sémantickým

díla a objekty,
obsahem

která

odkazují

zároveň

výtvarného umění,

splňují

na problematiku,

forem

podmínku,
která

je

že

se
a sice
svým

spojena se

zájmem v libovolné oblasti občanského aktivismu.
Street Art lze
formu graffiti vedla nová
a sochami dělala stopu,

definovat jako „explozivní nové hnutí. Tuto hybridní
generace,

která

kdekoliv chtěla.

samolepkami,

S příchodem

šablonami,

plakáty

internetu tato dřív okrajová

díla byla sdílena miliony diváků (Banksy, 2010).“
Volba tohoto stylu nebyla náhodná:
velkými výhodami pro využití v aplikaci je to, že street-artové objekty se nacházejí
z drtivé většiny

v exteriérech ve veřejných prostorách. Jsou proto přístupné

mnoha potencionálním

divákům.

Mnoho z těchto objektů

je
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přímo motivováno určitým typem aktivismu, alespoň v mnohem větší míře, než je
tomu u umění klasického.
Výběr sebou nese i nevýhody. Mezi ně patří především další charakteristický
rys street-artových objektů: nestálost.
“Většina umění vydrží staletí buď odlitá z bronzu, nebo jako olejomalba. Ale
street art má krátkou životnost a je třeba ho dokumentovat (Banksy, 2010).”
Hlavním důvodem je, že ne všechna street-artová díla byla vytvořena legálně –
proto mohou také

velmi rychle

zmizet

a jedinou zanechanou stopou po nich

pak zůstává právě foto nebo video dokumentace.
Právě dokumentace je jedním ze sekundárních cílů aplikace. Cílem primárním
je ale motivovat uživatele

k aktivnímu zapojení do řešení celospolečenských

problému a k participaci, jež by mohla vést k pozitivním společenským změnám.
Obecná funkce aplikace je tedy informační, motivační, edukační
a svou podstatou také navigační.
Předpokládanou cílovou skupinou jsou uživatelé – aktivisté zajímající se
zároveň o umění a mající přístup k mobilním technologiím. Z těchto podmínek je
možné usuzovat, že se bude jednat o mladší publikum, pravděpodobně studenty.
Aplikace

by

neměla být

vzhledem

ke

svému motivačnímu a edukačnímu účelu být placenou službou.

4.2 A NALÝZA POŽADAVKŮ
Na aplikaci je od počátku kladeno mnoho funkčních a technických požadavků.
Základními požadavky na aplikaci jsou:
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a)

upozornění

uživatele

streetartového objektu a zobrazení

na blízkost

relevantních

textových

a obrazových informací
b)

umožnění zasílání informací směrem od uživatele

přes jednoduchý formulář
c)

umožnění aktivního zapojení neziskových a nevládních

organizací přes jednoduchý formulář
d)

poskytnutí informací o aplikaci

Sekundárním požadavkem je
e)

4.2.1

vytváření databáze uměleckých street-artových objektů

U POZORNĚNÍ UŽIVATELE NA BLÍZKOST STREET ARTOVÉHO OBJEKTU A ZOBRAZENÍ RELEVANTNÍ CH
TEXTOVÝCH A OBRAZOVÝCH INFORMACÍ

Aplikace

by

měla uživatele

upozornit,

pokud

se

dostane

do určité

vzdálenosti street-artového objektu, který by mohl motivovat pro aktivní zapojení
do současného politického,

ekonomického,

ekologického nebo sociálního dění.

Aplikace proto musí mít přístup k získání uživatelovi polohy a samozřejmě plný
přístup k síti internet.
Aplikace by dále měla poskytnout doplňující vizuální a textové informace
o objektu (data získaná z databáze těchto objektů) a také informaci o sémantickém
obsahu díla s relevantními odkazy (viz požadavek c). Uživatel by měl být stejně
tak upozorněn, pokud se dostal do blízké vzdálenosti místa, kde se dříve nacházel
umělecký objekt, který ale byl již odstraněn. Zdrojem těchto informací je opět
databáze,

dílo by

mělo být

reprezentováno vizuálními podklady

obsaženými v databázi, anebo je možné zvážit i použití Augmented Reality
pro zobrazení díla touto formou pro reprezentaci jeho dřívější podoby.
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4.2.2

U MOŽNĚNÍ ZASÍLÁNÍ INF ORMACÍ SMĚREM OD
UŽIVATELE PŘES JEDNODUCHÝ FORMULÁŘ

Zároveň

by

měla aplikace

mít

i vlastnosti,

které

se

ve

vlastním

výzkumu v předchozí části ukázaly být vysoce užitečné a efektivní – měla by být
transparentní,

pro sběr

dat

o street-artových

objektech

by

mělo být

využito crowdmappingu jako metody pro získávání a rozšiřování obsahu aplikace.
S crowdmappingem je pak spojen požadavek na formulář, přes který je možné
odeslat

informace

o objektu spolu s přiřazením

jeho souřadnic

(ať

již

automaticky nebo manuálně).
Tento bod
slouží

je

velmi důležitý

z hlediska použitelnosti.

Formulář,

který

k zasílání informací o jednotlivých objektech, musí být jednoduchý,

srozumitelný

a přehledný.

Bližší

představa v podobě

wireframu bude

konkretizována v podkapitole 5.4.
Kromě zasílání informací o konkrétních objektech, vedoucích k budování
databáze primárních informací – tedy vizuálních a textových informací o objektech
spolu s jejich

přesnou lokalizací,

by

mělo být

umožněno zasílat

komentáře k jednotlivým objektům a to opět přes jednoduchý formulář.
Cílem aplikace by měla být výzva akci, jež by měla uživatele navést k zapojení
se do aktivního řešení daného společenského problému nebo otázky.

4.2.3

U MOŽNĚNÍ AKTIVNÍHO ZAPOJENÍ NEZISKOVÝCH
A NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ PŘES JEDNODUCHÝ
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Bylo již

řečeno,

komunikována i stručná

že

spolu s vizuální

informací

o objektu by

informace

o konkrétním

měla být

společenském

problému nebo otázce spolu s dalšími odkazy na užitečné informace. Tyto informace
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by mohly přímo či implicitně podporovat snahu neziskových a nevládních organizací,
které by měly zájem se přes aplikaci, jakožto komunikační médium, prezentovat.
Není

žádoucí,

přímo v terénu přiřazoval

aby

uživatel

k objektu relevantní

odkazy

mapující
vedoucí

objekt
na weby

neziskových a nevládních organizací.
To by mělo být umožněno přes webové rozhraní zástupcům neziskových
organizací, které by projevily zájem o zapojení se do projektu.
Konkrétně by měla aplikace u vybraných objektů spolu s informacemi o nich
zobrazovat uživateli i odkazy na jednotlivé weby spolupracujících organizací, jejichž
pro

klik by

měl

být

motivován

účinnou výzvou k akci.

Pro lepší

představu o tomto požadavku viz wireframy.

4.2.4

P OSKYTNUTÍ INFORMACÍ O APLIKACI

Na první pohled méně významným požadavkem je přítomnost informací
o aplikaci a nápověda,

jak s aplikací

pracovat,

a k čemu ji je

možné

využít.

Z hlediska použitelnosti jde ale o prvek velmi podstatný. Měl by obsahovat jak obecné
informace, tak nápovědu.

4.2.5

V YTVÁŘENÍ DATABÁZE UMĚLECKÝCH STREET ARTOVÝCH OBJEKTŮ

Jedná se o sekundární cíl aplikace. Databáze je vytvářena přímo uživateli, kteří
shromažďují informace o objektech. Čím větší počet uživatelů, tím větší databáze.
Databáze je zdrojovým pramenem informací, se kterými aplikace operuje.
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4.3 O BECNÁ SPECIFIKACE AP LIKACE
Výchozí bází dat pro fungování aplikace je digitální mapa, tedy digitální
mapová základna.
Na mapě se ve vrstvách lokují 2 typy objektů, které mají podobu jednoduchých
mapových bodů. Objekt typu 1 reprezentuje uživatele aplikace, objekt typu 2
představuje umělecké objekty.
Objekt “uživatel aplikace” představuje vždy jednoho konkrétního uživatele,
reprezentuje na mapové základně osobu, která skrze aplikaci přes své mobilní
zařízení přistupuje k informacím, pro každého jednoho uživatele je tento objekt
viditelný na mapě pouze jednou. Objektů typu “umělecký objekt” může být na mapě
zobrazeno libovolné množství. Jde o reprezentace skutečných uměleckých objektů,
které se nacházejí nebo nacházely v reálném prostředí. Typologicky jde tedy o stejný
druh objektu (tedy „umělecký objekt“), každý jeden objekt ale reprezentuje jiné
umělecké dílo.
Objekty

obou typů

musí

mít

přiřazeny

přesnou zeměpisnou lokaci,

získanou přes GPS nebo komunikační síť. Poloha objektu „uživatel aplikace“ se mění,
poloha u objektů
jsou uloženy

druhého typu je

stálá

(jednotlivé

polohy

objektů

v databázi aplikace). Na základě těchto dat je možné algoritmem

určovat změny vzdálenosti mezi objektem 1 a objekty typu 2. Pokud vzdálenost
zmenší na přesně definovanou hodnotu (není třeba pro účely práce nyní vymezovat
konkrétně), je uživateli zasláno upozornění (viz požadavek a).
Objekty

2.

typu reprezentující

díla jsou spolu s příslušnými doplňkovými informacemi uloženy

umělecká
v databázi, tvořící

zdroj informací, se kterými aplikace pracuje.
Dalším

typem

dat,

uživateli (viz požadavek b)

se

kterými aplikace

přes formulář

–

operuje,
zde

by

jsou data zasílaná
bylo využito právě

principu crowdsourcingu,

jehož

efektivita byla dokladována v části výzkumu (otevřené mapování, které podléhá
crowdsourcingu je významným příspěvkem do moderní kartografie).
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Jedná se o data o objektech 2. typu, která se ukládají do databáze. Zda by
ukládání

bylo realizováno automaticky,

práci s daty, není

nebo mi bylo nutné

v rámci požadavků definováno.

využít

manuální

V databázi by ale mělo být

obsaženo co nejvíce rozličného typu informací, které uživatelé zašlou. Především se
jedná o název objektu (je-li znám), jeho souřadnice, autora (je-li znám), vizuální
data (fotografie, videa) a komentáře. Ke každému objektu by měly zároveň být
přiřazeny relevantní taggy a klíčová slova (např. název místa, kde se objekt vyskytuje
a oblast občanského aktivismu, které se umělecký objekt svým významem dotýká).
Eliminování

nepřesnosti a zbytečných

či nepravdivých

informací

by

fungovalo na principu “wiki kontroly”. Tedy obsah vytvářejí uživatelé a zároveň
ho mohou i editovat, čímž se opravují vzniklé chyby.
Opět se tak dostáváme k problematice duplikace. Jde o to zajistit, aby se
hromaděná data zbytečně neduplikovala. I zde se vhodným řešením zdá být
wiki princip,

kdy

tohoto problému ale

deduplikaci provádějí
opět

spadá

nad

taktéž

uživatelé.

rámec

práce,

Konkrétní

i když

je

řešení

nezbytné

na něj v rámci specifikace upozornit.
Aplikace by měla k již zaznamenaným místům na mapě dovolit zasílat dalším
uživatelům komentáře a recenze obdobně, jako to umožňuje aplikace Google Maps.
To by mělo být umožněno opět přes formulář, ale poněkud jiného typu – tentokráte
by

celý

formulář

obsahoval

pouze

jediné

pole

pro textovou informaci (omezenou určitým počtem znaků, není třeba v rámci práce
definovat).
Posledním typem formuláře je kontaktní formulář určený pro zástupce
neziskových a nevládních organizací (viz požadavek c), které by měly zájem se
do projektu zapojit.

Tento formulář

by

obsahoval

více

polí,

některá

by

byla pravděpodobně řešena nabídkou defaultního výběru, aby bylo snazší zjistit,
na jaké společenské jevy se organizace zaměřuje – zda je jejím cílem např. boj
proti chudobě, nebo ochrana ohrožených druhů zvířat. Další pole by byla určená
pro získání kontaktních informací.
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Každý z výše popsaných 3 typů formulářů by měl na konci uživateli nabídnout
2 možnosti: buď jím zadané informace odeslat ke zpracování, nebo celou akci zrušit
a ukončit.
Základní

funkcí

zůstává

upozornění

uživatele

na blízkost

streetartového objektu a zobrazení relevantních textových a obrazových informací.
To by

mělo být

nejprve

zobrazeno uživateli v jednoduché

podobě

‚vizitky‘

objektu s možností následného rozšíření a umožnění prolinkování na další weby.
Pro ilustraci viz níže:
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4.4 W IREFRAMY
Pro doplnění obecné specifikace aplikace a přehlednější a pochopitelnější
definování požadavků je v této kapitole přiloženo 10 wireframů, které mají za úkol
vizuálně popsat následující aspekty aplikace:


Funkce „Main Menu“



Funkce „Mapa“



Funkce „Alert“



Funkce „Vizitka objektu“



Funkce „Přidej nový objekt“



Funkce „Pro neziskovky“

Wireframy definují rozložení jednotlivých prvků na stránkách aplikace,
grafické řešení je ale pouze ilustrativní.
Pro vytvoření wireframů byl použit volně dostupný nástroj Balsamiq
Mockups.

4.4.1

F UNKCE „M AIN M ENU “
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4.4.2

F UNKCE „M APA “

4.4.3

F UNKCE „A LERT “
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4.4.4

F UNKCE „V IZITKA OBJEKTU “

4.4.5

F UNKCE „P ŘIDEJ NOVÝ OBJEKT “
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4.4.6

F UNKCE „P RO NEZISKOVKY “
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5 K ONCEPCE A VIZE – BUDOUCNOST LBS
LBS jsou dnes běžně

využívanou technologií

a silným

médiem,

které

bez nadsázky řečeno, změnilo chápání a interpretaci informací ve společnosti. Je
proto přirozené, že se tento nástroj nadále vyvíjí a zdokonaluje. V současné chvíli je
možné vysledovat 3 zajímavé směry, kterými se vývoj LBS ubírá: jde o tzv.
Augmented Reality, koncepce Internet of Things a vývoj tzv. sémantického webu.

5.1 A UGMETED R EALITY
Augmented Reality (AR), neboli rozšířená realita je technologie, která dovoluje
skutečné prostředí obohatit o data, jakými může být video, audio, grafika,
nebo data GPS (Augmented Reality, 2013). Typicky se jedná o doplňkovou vizuální
informaci nahlíženou přes display telefonu, speciální brýle atp. Je možné říci, AR
není v podstatě nic jiného, než přesná mapa v měřítku 1:1, kterou je možné propojit
s dalšími informacemi a to opět real-time. AR je
sama o sobě formou LBS, jelikož pro přesné
vyobrazení

dat

týkajících

se

bezprostředního okolí je nutné využít dostupné
souřadnice mobilního zařízení. AR je možné
využít rozličnými způsoby, kdy je možné např.
informace

o objektech

přímo překrýt

přes obraz reálného světa.
Pro účely občanského aktivismu je možné
AR

a LBS využít

pro zobrazování

informací

o okolním prostředí přímo v místě, kde se
uživatel nachází. Je možné nově nahlížet
a interpretovat
politice

data o životním

nebo ekonomii pojící

se

prostředí,
s objekty

jako jsou parky, správní budovy nebo banky
a obchodní centra. Funkčním příkladem je

O BRÁZE

K

38: A PLIKACR S POT C RIME PŘEDAR

STAVUJE JEDEN ZE ZPŮ SOBŮ VYU ŽITÍ

PRO OBČANSKÝ AKTIVISMUS BUDOUCNOSTI

(L AYAR B LOG , 2010).
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mobilní aplikace SpotCrime, mapující místa, kde se odehrály zločiny.

5.2 I NTERNET OF T HINGS
Internet of Things, (IoT), česky Internet věcí je vize připojení různých
elektronických objektů se sítí internet. To je možné přes Wi-Fi, mobilní síť, RFID
nebo třeba bezdrátovou technologii ZigBee (Privat, 2012, s. 1). Tyto objekty a zařízení
mohou sbírat a komunikovat data, která se dále dají využít pro rychlé a efektivní
reagování. IoT

v kombinaci s LBS tvoří silný nástroj pro trackování objektů, lidí

i zvířat a zprostředkovává doplňkové informace pro navigační systémy (Presser,
2011, s. 19). Jinými slovy jde tedy o rozšíření internetu do světa skutečným objektů.
IoT by měl v budoucnu pomoci optimalizovat procesy, jež se dějí v reálném světě.
Zároveň by měl zvýšit obecnou míru incentivy, což přímo souvisí s občanským
aktivismem.
IoT

a LBS jsou dobře

využitelné

pro urbanistické

plánování

např. v souvislosti s místním měřením splodin ve vzduchu, ale i pro mnohé formy
sociální

aktivismu,

O BRÁZE

K

např.

v oblasti zdravotní

péče,

kde

IoT

může

39: U DRŽITELNÉ MĚSTSKÉ PR OSTŘEDÍ (P RESSER , 2011, S . 19).
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pomoci i při prevenci závažných onemocnění (Couturier, 2012, s. 1).

5.3 S ÉMANTICKÝ WEB
Sémantický web, nebo taktéž web 3.0 je koncepce nového strukturování
informací

v síti.

Informace

jsou navzájem

propojeny

přesně

definovanými vazbami a popsány identifikátory, takže je možné je i počítačem
interpretovat. Technologie sémantického webu stojí na tzv. ontologiích, které
představují “formální specifikaci sdílené konceptualizace (Fensel, 2004, s. 3)”,
respektive na ontologickém jazyku OWL a systému RDF.
Sémanticky je pak možné propojovat různorodé typy dat – dokonce
i data geoprostorová. Geoprostorový sémantický web je tedy dalším trendem LBS.
Měl by se zaměřovat na řešení problematiky správy a sdílení dat pocházejících
z heterogenních zdrojů.

Sémantické LBS by pak byly jako platforma obohaceny

o vyhledávací služby POI (Points of Interests) – místa, produkty, nebo služby
s pevnou pozicí (Jong-Woo, 2006, s. 2).

Velký objem geoprostorových dat v síti, která mohou být využitá pro občanský
aktivismus v mnohých formách, nabízí nebývalé příležitosti přístupu a sdílení dat.
Aby byla zajištěna interoperabilita, je nutné, aby geoprostorové aplikace byly schopny
lokovat datové zdroje a sladit svou syntaxi a sémantiku dat. Zajímavým teoretickým
příkladem, dotýkajícím se problematiky ekologického aktivismu je tzv. Semantic Web
for Earth and Environmental Terminology (SWEET), který zprostředkovává
ontologii pro výzkum systému planety Země, tzv. Earth System Science (Breitman,
2006, s. 265).
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6 Z ÁVĚR
Mapy ve všech dějinných obdobích zprostředkovávaly vědění a porozumění,
které vedlo ke zlepšení následných úsudků. Je velmi důležité vědět, co se
děje v našem okolí, i ve vzdálených koutech planety. Pro učinění správných závěrů
a rozhodnutí jsou často potřebné co nejpřesnější informace. Ty nám přináší
geoprostorová

technologie,

která

je

dnes ve

formě

LBS dostupná

kdekoli v a kdykoli v přes chytrá mobilní zařízení. Téma geoprostorové technologie,
neogeografie a jejího využití pro nové formy občanského aktivismu bylo stěžejním
pilířem této práce.
Nejprve, tedy

v první části práce definuje občanský aktivismus a popisuje

jeho historii, možné projevy a formy.
technologickým

principům

Druhá část práce se věnuje teorii LBS,

a komunikaci geografických

dat.

Obě

počáteční

části jsou teoretické, v dalších částech je práce orientována prakticky.
Konkrétním cílem praktické části bylo ve formě multi-case study analyzovat
použití LBS – tato studie je obsažená
LBS

jsou v současnosti nenahraditelným

v kapitole 4. Analýza prokázala, že
nástrojem

nejen

pro komerční

a marketingové účely, ale pro velmi závažné celospolečenské otázky, jako je
monitorování klimatických změn, prevence před hladověním, trackování nemocí,
vytváření sociálních map a dalších oblastí, ve kterých se z vlastní iniciativy angažují
zainteresovaní občané, aktivistické skupiny nebo velké nevládní a neziskové
organizace – zkrátka veškeré subjekty účastnící se občanských aktivit souvisejících
s těmito významnými událostmi a problémy.
V rámci multicase

study

bylo vybráno pět

příkladů,

ve

kterých

je

propojena technologie LBS s občanským aktivismem. Šlo o projekt Let’s Do It 2008,
projekt Uchaguzi, ESRI Australian Flood Map, mobilní aplikaci Appapa a hnutí Occupy
Wall

Street

(z pohledu využití

geolokačních

služeb

v sociálních

sítích).

Z následného srovnání daných příkladů, které se zaměřovalo na jednotlivé způsoby
využití LBS a jejich přínos dále vyplynulo, že LBS představují nový efektivní způsob
využití informací o okolí pro libovolné aktivistické cíle. Jde o technologii, která mění
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současný způsob nahlížení světa – je možné zkoumat, kde se věci nacházejí,
a jak jsou vzájemně propojeny. Data lze studovat simultánně a vytvářet na jejich
základě významné funkční modely pro lepší pochopení a organizaci. Neustále se
objevují nové způsoby využití map a dalších kartografických dokumentů, které
vedou k rozšiřování stávajících možností.
V návaznosti na tento fakt byl
konceptuální

návrh

aplikace

v druhé praktické části práce prezentován
využívající

streetartové

umělecké

objekty

pro podporu aktivistických záměrů. Tyto objekty, svým obsahem přímo spojené
s určitým typem občanské aktivity, by byly v rámci aplikace mapovány a informace
o nich
do dění

dále

komunikovány

uživatelů

aplikace,

spolu s výzvou k zapojení

se

v konkrétních společenských otázkách a problémech. Princip fungování

aplikace byl

představen

za pomoci obecné

specifikace

a analýzy požadavků

a několika vybraných wireframů.
Aplikace by tedy mohla v reálu sloužit jako motivační nástroj a informační
pramen pro uživatele, kteří by rádi participovali na libovolných formách aktivismu,
jehož cílem je dosažení pozitivní společenské změny nebo alespoň zpětné vazby.

Slovy prezidenta ESRI, Jacka Dangernoda “Geografie a věda umožňují vládám činit
lepší rozhodnutí, zprostředkovávají nové způsoby vzdělávání a díky nim mohou občané
lépe porozumět vládám a stát se sami významnou součástí systému sociálních změn.
Geografie a věda pomáhají zachránit svět (Stept, 2010).”

O BRÁZEK 40: P ŘÍKLAD STREET - ARTOVÉHO

AKTIVISTICKÉHO DÍL A OD

B ANKSYHO (F LICKR : B ROKEN B UDDHA ,

2010).
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