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Anotace
Práce se zabývá technikou, jež může být použita pro účely sociální práce.

Začátek  práce  je  věnován  pojmu  sociální  práce  v  České  republice  
a mezinárodně, s cílem poukázat na širší chápání sociální práce. Zbylý text se
zaměřuje  na   možnost  a  důvod  mezioborové  spolupráce  sociální  práce  
a technologie a představuje techniku – konkrétní aplikace a zařízení, jež může
zvýšit kvalitu života lidí v oblasti pohybu ve veřejném prostoru, se zaměřením
na lidi s postižením. Součástí práce je i příloha s tabulkami a obrázky, která se
pojí ke konkrétním příkladům aplikací a zařízení.
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Summary
The thesis deals with the technology which can be used for the purposes of

social work. The beginning of the text is devoted to the concept of social work
in  the  Czech  Republic  as  well  as  internationally  in  order  to  highlight  the
broader  understanding  of  social  work.  The  remaining  text  focuses  on  the
possibility and a reason for interdisciplinary cooperation of social  work and
technology – specific applications and devices that can improve the quality of
life of people aiming at public space, focusing on people with disabilities. The
thesis also includes an attachment with charts and pictures that are linked to
specific examples of applications and devices.
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Author:    @socialWorker

package all.of.human.knowledge;

import java.TheoryOfSocialWork;
import java.TheoryOfTechnology;  
import java.SocialSciences;
import java.Engineereng;

public class  TechnologyForSocialWork{

boolean sustainableWellbeing = true;

void technologyForPeopleWithDisabilities;
if (!numberOfPeopleWithDisabilities= 0) {

makeThemIndipendent ();
return true;

}

void technologyForSocialWork
if  (socialWorkOpenness > 75) {

developTechnologyForPeopleWithDisabilities;
}else{

turnOff ();
}

}
}
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Úvod
Tuto práci píšu jako člověk, který se rozhodl pro sociální práci, jako student

sociální práce, i jako student kybernetiky a robotiky.
Na konferencích v různých oblastech sociální práce v České republice jsem

si všimla, že technologie už zasáhla do smýšlení lidí, jež řeší určitý problém
klienta, zejména se jedná o sociální pracovníky pracující s lidmi s postižením,
či specifičtěji s lidmi na vozíku. Nicméně diskuze o tom, zda a jak začít s IT
odborníky  spolupracovat  je,  jak  jsem  mohla  na  konferencích  pozorovat,
prozatím velmi nejistá a zdráhavá.

Mezioborovou  spolupráci  se  zatím  nepodařilo  navázat  a  studenti
informačních technologií, profesoři či přímo programátoři se pokouší vymyslet
specifické aplikace a zařízení sami za sebe. Snaží se je pak prezentovat, někdy
i  před  sociálními  pracovníky.  Sociální  pracovníci,  které  jsem  slyšela  se  
k takovým pokusům vyjádřit,  vyčítali  takovému úsilí  zejména nedostatečný
přehled  o  terminologii,  jež  se  v  rámci  sociální  práce  již  používá,  případně
neznalost cílové skupiny, pro niž byly aplikace určeny a nedostatečný zájem 
o data, která jsou již sesbíraná (například zmapované bariéry, čímž se zabývá
Pražská organizace vozíčkářů).

Nedůvěra je směřována k programátorům jakožto necitlivým lidem,  kteří
nemají  o  daném problému  z  hlediska  sociální  práce  dostatečnou  představu.
Důvěry  se  nedostává  ani  technologii  jako  takové,  jejíž  účinnost  se  zdá
problematická a nejistá. 

Argumentace,  proč  nepodporovat  IT  odborníky  v  tom,  aby  vytvářeli
specifické aplikace (například GPS zaznamenávající bezbariérovost) je potom
koncipována tak, že autoři takových projektů přistupují k problému nelidsky 
a  necitlivě,  aniž by se snažili  nejprve vyhledat,  co všechno již existuje  pro
cílovou skupinu – tedy, že nemají znalost dalších organizací a materiálů, které
již k tomu byly zpracovány jinými organizacemi poskytující sociální služby.
Sociální pracovníci však zaměňují tuto neznalost za aroganci a nezájem o to, se
něco více dozvědět, moci spolupracovat.

Dalším  argumentem  (zaznívající  znovu  spíše  od  pracovníků,  nikoliv  
od samotných klientů) je, že techniku mnoho klientů využívat nechce a neumí,
a že je navrhována příliš složitě a nebere v potaz rozdílné schopnosti klientů.
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Mohu tedy říci, že v rámci České republiky se setkávám s tím, že velká část
sociálních  pracovníků vnímá techniku jako něco, co do práce,  kterou dělají
nezapadá a potřebám, které klienti mají, neodpovídá. 

Setkala jsem se ale i s jiným pohledem a právě to mě motivovalo k napsání
práce  věnující  se  tomuto  tématu.  Na  intenzivním  programu  o  udržitelném
rozvoji  1,  který  se konal  na  konci  března  v roce  2014 v  Madridu,  jsem se
účastnila prezentace skupiny studentů z belgického Geelu. Prezentace se týkala
příkladů dobré praxe sociální práce v jejich zemi a jedním z jejich příkladů
byla  mobilní  aplikace  (tuto aplikaci  budu ve své práci  též popisovat),  která
poskytne lidem s mentálním postižením větší jistotu k vycházení autonomně do
ulic.

Zaujalo mě s jakou samozřejmostí mluví belgičtí studenti o technice jako 
o prostředku, skrz který se může naplnit cíl sociální práce a s jakým nadšením
se pouštějí do propojování dalších oborů se svým.

Taková zkušenost mě nutně přivádí k tomu, abych se pokusila vyšetřit, jaký
prostor sociální práce pro takové propojování poskytuje, za jakých podmínek je
sociální  práce  schopna  ze  znalostí  ostatních  disciplín  čerpat  a  s  čím může
technika  lidem pomoci.  S  přihlédnutím  k  šíři  tématu,  se  ve  své  práci  chci
zaměřit pouze na skupiny lidí s postižením. Zmíním se také o odpovědnosti  
k prostředí v souvislosti se záměry sociální práce a k možnostem techniky.

Cílem mé práce tedy je poukázat na širší chápání sociální práce a představit
techniku jako činitele,  který může zvýšit  kvalitu  života lidí,  se zaměřením  
na lidi s postižením.

Celá má práce je prací teoretickou a vychází z vyhledané odborné literatury
související se stanoveným tématem. 

V první kapitole se zabývám pojetími sociální práce a probírám situaci této
profese a oboru v České republice, stejně tak i mezinárodně. Mou snahou je
poukázat na rozdílnost vnímání mezi mezinárodním a českým pojetím. Druhá
kapitola je určena pojmu techniky a technologie, pokusím se zde diferencovat
oba pojmy a popsat, jaké vlastnosti a vliv technika na člověka má a může mít.
Zodpovědět  jaké  místo  má  technika  v  sociální  práci  a  sociální  práce  
v technologii,  se pokusím v třetí  kapitole a ve čtvrté,  závěrečné kapitole se
zaměřím konkrétně  na   techniku,  která  pomáhá  zlepšit  kvalitu  života  lidí  s
postižením se zaměřením na pohyb ve veřejném prostoru. V závěru shrnu své

1 Sustainable Wellbeing Intensive Programme
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postřehy k nastudovaným dokumentům a celkovému tématu a zhodnotím, zda
jsem naplnila cíl své práce.
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1 Různá pojetí sociální práce
Abych mohla ve své práci zapojit  technologii do kontextu sociální práce,

musím nejprve  popsat  pojem sociální  práce  a  jeho  obsah,  jednak  v  jak  je
sociální práce vnímána v českém prostředí, kam se zde směřuje, ale také jak je
prezentována  mezinárodně,  případně  v  čem  spočívá  rozdíl  mezi  oběma
pohledy.

1.1 Sociální práce u nás

Jak popisuje autor a profesor Oldřich Matoušek v učebnici Základy sociální
práce, „sociální práce je jedním z nástrojů sociální politiky“.2 Podle Matouška
se v našem státě realizuje hlavně skrz poskytování sociálních služeb a profese
sociálního pracovníka směřuje k zajišťování potřeb sociálních objektů (čímž
jsou  myšleni  klienti)  zejména  pomocí  těchto  služeb  či  pomocí  sociálních
dávek. Z tohoto úhlu pohledu je tedy vnímána jako cílená profesionální pomoc
potřebným.3

O legitimitě,  koexistenci  a  komunikaci  různých  pojetí  hovoří  i  odborný
časopis Sociální práce, ve svém čísle s názvem  Různá pojetí sociální práce.
Autorka  Kateřina  Kubalčíková  zde  uvádí,  že  se  v  našem  prostředí  často
setkáváme  se  sociální  prací  jako s  administrativní  činností,  kdy se  sociální
pracovník transformuje do role úředníka, který vyřizuje záležitosti klientů, což
je spojené s poskytováním pomoci. Druhým pojetím – pojetím filantropickým,
je pak podle ní činnost, kde se pracovník přímo setkává s klientem. Často se
také  stává,  že  je  sociální  pracovník  nositelem  pouze  jednoho  pojetí  
a charakteristiky náplně jeho pracovní činnosti tvoří představy zřizovatele dané
organizace.4

 Z příspěvku Aloise Křišťana lze také vyčíst, že různorodost obrazu sociální
práce existuje, navíc dodává, že na této pluralitě závisí také identita sociálního
pracovníka. Student sociální práce by tedy podle něho měl mít možnost poznat
danou  různorodost,  pochopit  ji  a  udělat  tím  krok  i  k  budoucí  interakci  
s pojetími ostatními.5

2 Matoušek, str. 155
3 Matoušek, str. 179
4 Kubalčíková, str. 4
5 Křišťan, str. 8
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Identita sociálního pracovníka v Čechách z pohledu většinové společnosti je
stále  nejasná.  V  české  společnosti  si  mnoho  lidí  představuje  sociální
pracovníky jako úředníky, kteří rozhodují o dávkách a tak se často stane, že
obor sociální práce splývá se sociálními službami. 

Bohužel  nevyjasněnost  pojmu  sociální  práce  není  příznačná  pouze  pro
laickou  veřejnost,  jak  současná  koordinátorka  RAROSP  (Rady  pro  rozvoj
sociální  práce)  PaedDr.  Marie  Vorlová  dodává,  nejednoznačná  očekávání  
od  sociální  práce/sociálních  pracovníků  přechází  velmi  často  i  od  odborné
veřejnosti  (z  jiných  pomáhajících  oborů).  Dále  k  tomu  doplňuje,  že  toto
stereotypní a zažité vnímání pak problematizuje i různorodost sociální práce  
a  roztříštěnost  legislativního  zakotvení,  tím  pak  mimo  jiné  poukazuje  
i na redukci sociální práce v zákonu o sociálních službách.6 

1.1.1 Zákon č. 108/2006 Sb.
„Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy

včetně  řešení  sociálně  právních  problémů v  zařízeních  poskytujících  služby
sociální  péče,  sociálně  právní  poradenství,  analytickou,  metodickou  
a  koncepční  činnost  v  sociální  oblasti,  odborné  činnosti  v  zařízeních
poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové
pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel
obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.“7

Takto  je  ukotven  pojem  profese  sociálního  pracovníka  v  Zákoně  
o sociálních službách. Podle této definice se tedy sociální práce jako profese
místně  omezuje  na  zařízení  poskytující  sociální  služby,  respektive  
na organizace, ve výjimečných případech na místo, kde klient žije. V každém
případě je činnost sociálního pracovníka podle tohoto zákona přímo vázána  
na  poskytování  sociálních  služeb,  tedy  na  zprostředkování  sociální  péče,
sociální prevence a sociálního poradenství.

1.1.2 Profesní zákon a postavení sociálního pracovníka

PKSP – Profesní komora sociálních pracovníků, je české sdružení, které se
zaměřuje na rozvoj vzdělávání, rozšiřování povědomí o oboru sociální práce  

6 E-mailová korespondence s Marií Vorlovou
7 Zákon č. 108/2006, o sociálních službách, § 109 
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a podporu dialogu mezi odborníky a „laiky“ za účelem profesionalizace oboru
sociální  práce.8 Toto  sdružení  se  v  poslední  době  mimo  jiné  zabývá  
i  připravovaným profesním zákonem o sociálních pracovnicích  – účastní se
jednání o jeho podobě, pořádá odborné konference. Na oficiálních webových
stránkách PKSP lze také nalézt Pracovní dokument pro tvorbu věcného záměru
zákona o sociálních pracovnících (profesní zákon).9 Jak uvádí MPSV na svých
webových stránkách, záměrem profesního zákona je „podpořit odborný status
sociálních pracovníků a vymezit nové a jasné pojetí profese sociální práce“.10

Pokusím  se  nastínit  posun  tohoto  pojetí  od  pojetí,  které  jsem  popsala  
v předchozí podkapitole, tedy uvést, jak je sociální pracovník a jeho profese
definován  v  návrhu  profesního  zákona  a  kde  hledat  rozdíl  oproti  zákonu  
o  sociálních  službách.  V  dokumentu,  který  MPSV  přikládá  k  návrhu
samotného  profesního  zákona  –  v  Doprovodném  textu  k  pracovnímu
dokumentu  pro  tvorbu  věcného  záměru  zákona  o  sociálních  pracovnících
(profesní  zákon),  je  formulována  problematičnost  redukce  sociální  práce  
na oblast sociálních služeb, která je aktuální i díky tomu, že neexistuje jiný
zastřešující zákon pro všechny sociální pracovníky napříč resorty.11

„Sociální práce je odborná pomáhající  profese/činnost,  jež je postavena  
na klíčových principech lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální práce
využívá  různé  metody  a  techniky  sociální  práce,  teorie  lidského  chování  
a  sociálních organizací.“12 V dokumentu je  dále i upřesněno, že na rozdíl  
od  zákona  č.108/2006  Sb.,  už  nebude  sociální  práce  vnímána  jako  pouhé
zaměstnání,  ale jako profese. Sociálním pracovníkem, také nebude moci být
označen  každý,  kdo  zprostředkovává  sociální  služby  (tedy  i  právníci,

8 http://www.pksp.cz/onas.php
9 Připravovaný  profesní  zákon  nebo-li  zákon  o  sociálních  pracovnících  byl  na  začátku

letošního roku a pak znovu v červnu Ministerstvem práce a sociálních věcí ve své pracovní
verzi  předložen  sociálním pracovníkům společně  s  možností  přispět  do  diskuze  o  jeho
konečné verzi a k připomínkám.

10 http://www.mpsv.cz/cs/17864 
11 Doprovodný text k pracovnímu dokumentu pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních

pracovnících (profesní  zákon):  Konzultační  dokument MPSV pro období červen  až září
2014, str. 3 - 4

12 Pracovní dokument pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících (profesní
zákon): Konzultační dokument MPSV pro období červen až září 2014, str. 20
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zdravotníci,  sociální  pedagogové  apod.)  a  bude  i  omezena  hojně  rozšířená
představa sociální práce jako administrativní činnosti.13

Potenciál profese sociálních pracovníků má být ideálně podpořen tak, aby
byla sociální práce nadále schopna řešit společenské a lidské problémy, a to jak
v  interakci  s  jednotlivci,  rodinami,  skupinami  či  komunitami,  ale  aby  byla
navíc aktivní co do utváření příznivých společenských podmínek, navrhování
legislativních a institucionálních změn a touto činností  působit  na celostátní
úrovni.14

1.2 Mezinárodní sociální práce a společenské změny

Pro porovnání  vnímání obsahu sociální práce jakožto profese a akademické
disciplíny  v  českém  a  mezinárodním  kontextu  bylo  nutné  najít  odbornou
definici i sociální práce mezinárodní. 

1.2.1 Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW)
Hledanou definici jsem kromě jiných webových stránek nalezla i v rámci

dokumentu s názvem Recenze globální definice sociální práce na webových
stránkách  asociace  IASSW  –  Mezinárodní  asociace  škol  sociální  práce
(International  Association  of  Schools  of  Social  Work)  a  svůj  překlad  zde
cituji15:

„Sociální  práce je  profese založená na praxi,  je  zároveň i  akademickou
disciplínou,  která  prosazuje  společenskou  změnu  a  rozvoj  společnosti,
společenskou  soudržnost,  zplnomocňování  a  zrovnoprávňování  lidí.
Principiálními opěrnými body sociální práce jsou sociální spravedlnost, lidská
práva, kolektivní odpovědnost a respekt k rozdílnostem. Podporována mnoha

13 Doprovodný  text  k  pracovnímu  dokumentu  pro  tvorbu  věcného  zákona  o  sociálních
pracovnících (profesní  zákon):  Konzultační  dokument MPSV pro období červen  až září
2014, str. 5-6

14 Doprovodný  text  k  pracovnímu  dokumentu  pro  tvorbu  věcného  zákona  o  sociálních
pracovnících (profesní  zákon):  Konzultační  dokument MPSV pro období červen  až září
2014, str. 6-7

15 „Social  work  is  a  practice-based profession and an academic  discipline that  promotes
social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of
people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for
diversities  are  central  to  social  work.  Underpinned by theories  of  social  work,  social
sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures
to address life challenges and enhance wellbeing.“
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teoriemi sociální práce, společenských a humanitních věd, se sociální práce
snaží o angažování lidí a společenských struktur v přemýšlení o společenských
změnách a v cestě za blahobytem.“16

Mezinárodní definice sociální práce s definicí českou, jež je připravována 
v  profesním zákoně,  sdílí  některé  znaky,  v  případě  té  mezinárodní  je  však
kladen  větší  důraz  na  angažování  (spolupráci  v  rámci)  společnosti,
společenskou  změnu  a  vývoj  společnosti,  méně  pak  zmiňuje  pomoc
potřebným,  řešení  konkrétních  problémů  jedinců.  Tři  klíčové  úlohy  
– společenský rozvoj, soudržnost a změnu pak také v tom samém dokumentu
označuje  za  závažná  pověření  profese  sociální  práce,  společně  
se zplnomocňováním a zrovnoprávňováním lidí. 

Recenze  globální  definice  sociální  práce  označuje  sociálního  pracovníka
jako  člověka,  který  intervenuje  na  místě  dané  situace  –  je  v  interakci  
s  jedincem,  rodinou,  skupinou,  komunitou  či  společností,  na  této  úrovni
rozpoznává  místo  ke  změně  a  vývoji  a  přijímá  výzvu  k  tomu  aby  se  stal
aktivním  činitelem  společenské  změny.  Změna  ve  společnosti  může
proběhnout,  pokud se situaci  podaří  správně posoudit,  je  úspěšně  navázána
mezioborová  spolupráce,  spolupráce  na  různých  úrovních  systému  a  mezi
různými odvětvími, která bude mít za cíl udržitelný rozvoj společnosti.17

Z dokumentů IASSW vyplývá, že sociální pracovníci jsou v rámci tohoto
systému  spolupráce  ti,  kteří  na  místě  sociálních  problémů  jednají,  situaci
posuzují a odhalují mezery,  které je třeba vyplnit, tedy dokáží si představit,  
co  je  potřeba  pro  společenský  rozvoj  a  zároveň  s  přihlédnutím  k  obecné
sociální  situaci  ví,  jaké  kroky  udělat  k  tomu,  aby  tomuto  určitému  typu
problému mohli  předejít  do budoucna. Také je na nich,  aby vyzvali  ostatní
obory ke spolupráci. Prvotním zájmem není intervence v konkrétním sociálním
problému,  ale  využití  znalostí  z této intervence k tomu,  aby učinili  důležité
kroky a změny takovým způsobem, aby další intervence už nebyla potřebná.

1.2.2 Mezinárodní federace sociální práce – Evropa (IFSW Europe)
IFSW  je  mezinárodní  organizace,  která  podporuje  sociální  práci  

a mezinárodní spolupráci za účelem podpory sociální spravedlnosti a lidských
práv  a  zároveň  tvoří  jakýsi  globální  hlas  profese  sociální  práce.  IFSW  

16 New Global Definition of Social Work / Review of the Global Definition, str. 1
17 New Global Definition of Social Work / Review of the Global Definition, str. 2
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se ztotožňuje se stejnou definicí sociální práce, jež byla popsána výše (v rámci
dokumentů IASSW). V současnosti má 116 členských států, mezi něž patří  
i Česká republika.18

Členství v ISFW se dělí na pět geografických regionů, zaměřím se zejména
na  ISFW Europe  a  na  to,  jak  Mezinárodní  federace  sociální  práce  působí  
v  Evropě,  konkrétně  na to,  co  je  specifické  pro tuto  evropskou část  a  jaká
témata mezinárodně řeší.

V klíčových dokumentech na oficiálních webových stránkách ISFW Europe
je  mimo  jiné  i  Prohlášení  o  sociální  soudržnosti  (Statement  of  Social
Cohesion), kromě konkrétních příkladů, jak sociální práce v některých zemích
sociální  soudržnost zajišťuje,  zde také organizace řeší,  co potřebují  evropští
sociální pracovníci, jinými slovy na čem je potřeba pracovat. Vnímám to jako
zajímavý souhrn, který by mohl být vztažen i na situaci v České republice,
proto bych tu některé body ráda uvedla.

Mezi  priority  zařadila  ISFW vytvoření  prostoru  pro  sociální  pracovníky,
jako aktivní činitele při cestě za sociální soudržností, tento prostor by měl být
podle dokumentu podpořen legislativně i politicky, sociální pracovníci by ale
měli  být  uznáni  i  jako analytici,  kteří  sbírají  a  zapisují  požadavky v rámci
vlastní praktické činnosti  a praxe a měly by jim být poskytnuty prostředky,
prostor  a  čas  k  samostatné  a  odpovědné  práci  se  systémem,  společností  
a  jednotlivci.  Mezi  poslední  body  je  pak  zařazeno,  že  by  se  sociálnímu
pracovníkovi  mělo  v  rámci  jeho  povolání  dostat  uznání  a  odměna,  a  to  
s ohledem na jeho profesní cestu a kompetence.19

Sociální práce v rozvoji, tak by se dal charakterizovat stav sociální práce  
v  České  republice  v  souvislosti  s  uvedenými  českými  i  zahraničními
odbornými dokumenty. Sociální pracovníky čekají nutné změny, ke kterým je
potřeba  je sjednotit a umožnit prostot ke vzájemné diskuzi. K tomuto účelu je
směřovaná  i  (v  profesním  zákoně)  plánovaná  Profesní  komora  sociálních
pracovníků,  jež  jako  samosprávná  nepolitická  stavovská  organizace  nebude
sociální  pracovníky pouze  sdružovat,  ale  bude jim tvořit  snadnější  přístup  
k tomu, aby mohli ovlivňovat tvorbu právních předpisů, jež se sociální oblasti
týkají.  To pak dle  mého  názoru  může  být  významným krokem k rozšíření
působnosti sociální práce v České republice.

18  http://ifsw.org/what-we-do/ 
19 Statement of Social Cohesion, str. 1
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2 Technika a její proměny
Předchozí  kapitola  rozvrhuje,  s  jakými  možnostmi  sociální  práce  v  této

bakalářské práci počítám. Nyní se obdobně pokusím vymezit pojem techniky 
a  technologie,  a  to nejen po stránce hmotné,  ale  i  z hlediska toho, čeho je
nositelem.

2.1 Technologie versus technika

Jak konstatují dva autoři článků „Technologie versus technika“ (v časopise
Vesmír) a „Technika, či technologie?“ (na webových stránkách nakladatelství
technické  literatury  FCC PUBLIC),  technika  a  technologie  se  v  posledních
letech  zaměňuje,  slova splývají  a stávají  se synonymy,  a  to  i  díky trendu,  
na který má velký vliv anglický jazyk a jeho pojem „technology“. Tento termín
je totiž o něco širší a zahrnuje i to, co v České republice charakterizuje slovo
„technika“.20

Jak  pak  upřesňuje  ve  svém  článku  autorka  Věra  Vlková,  která  cituje  
z  několika  vybraných  slovníků,  existuje  zásadní  rozdíl  mezi  oběma pojmy.
Technikou  se  totiž  označuje  „souhrn  výrobních  a  pracovních  prostředků,
postupů a oborů, stejně tak jako souhrn strojů, nástrojů a vybavení pro výrobní
činnost.“,  zatímco  technologie  znamená  „vědní  obor  zabývající  se
uplatňováním přírodovědeckých, zvláště fyzikálních a chemických poznatků při
zavádění, zdokonalování a využívání výrobních postupů.“21

Abych  tedy uvedla  příklad  – technologií  rozumíme například  informační
technologii, jež je samostatným oborem a technickým odvětvím, které zkoumá
funkce počítačů. Technikou, jež funguje v rámci této technologie pak můžeme
označit  programovací  techniku  pro  vývoj  mobilních  aplikací.  Na  tomto
příkladu  se  ukazuje,  že  klíčovým  pojmem  pro  tuto  práci  je  právě  pojem
techniky.

Význam slova  technika  nastíněný  v  předešlých  větách  však  nevypovídá
mnoho o významu techniky pro člověka. Jde o nástroj neutrální, či má určitou
morální  hodnotu,  esenci?  Je určen k tomu,  aby lidi  posílil,  či  jde o nástroj
dominance a kontroly? To se budu snažit ještě zachytit, neboť mám pocit, že se
doba  euforie  a  jakéhosi  technooptimismu  překlopila  ve  skepsi.  Je  nutné  si

20 http://casopis.vesmir.cz/clanek/technologie-versus-technika 
21 http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=28718 
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zodpovědět, zda nás technika nezotročuje, zda nejsme kvůli ní kontrolováni  
a zda nás ona sama jednou nezničí.  Je technika nástrojem, který má určitou
podstatu jen ze statusu technika, či je její podstata získaná s ohledem na její
tvůrce a záměry těchto tvůrců? Následující  podkapitola  nechává promlouvat
různé autory, filozofy, jež se touto esencí či morálním statusem techniky ve své
práci zabývali. Stručně pak jejich názory popíšu se záměrem zjistit, jaké místo
může sociální práce v užití techniky mít a naopak jaké místo může mít technika
v sociální práci. 

 Mezi prvními chci interpretovat některé z myšlenek nejstaršího (a přesto
dle  mého  na  přítomnost  aplikovatelného)  díla  (rok  1953),  knihy  s  názvem
„Věda, technika a zamyšlení“ od Martina Heideggera. 

Hned na začátku pojednání Heidegger varuje před charakteristikou techniky
jako neutrálního nástroje. Říká, že pokud takto učiníme, staneme se slepými
vůči  bytnosti  techniky  (k  tomu,  co  technika  opravdu  je),  kde  technikou  je
myšlen  jak prostředek k určitým účelům,  tak samotné  lidské konání.22 Jako
správné pak považuje instrumentální  určení techniky,  kdy je technika v roli
prostředku  k  účelům,  toto  určení  však  podle  autora  ještě  neodhaluje  její
bytnost.23 K bytnosti nás dovede až odkrývání. Heidegger totiž vnímá techniku
zároveň  i  jako  směrodatný  způsob  odkrývání.  Takové  odkrývání  ukazuje
vzhled a látku, jež daný nástroj nabývá a díky tomu určuje způsob zhotovování.
Avšak v moderní technice toto odkrývání znamená podle autora  vymáhání,
kde se příroda nechala zatlačit do role ložiska a dodavatele energie, znamená
dobývání  zdrojů  přírody,  zjednávání.24 Způsoby  odkrývání  jsou  tedy
uvolňování  energie  z  přírodních  ložisek,  přetváření  této  energie  a  následné
hromadění,  rozdělování  přetvořených surovin a opětovné přetváření.  Přístroj
tudíž  nemůže  být  z  tohoto  hlediska  samostatný  ve  své  bytnosti,  neboť  byl
vytvořen  v  procesu  zjednávání,  jako  něco  zjednatelného.  Heidegger  pak
ukazuje ještě dále za tento fakt, v rámci takového procesu totiž i lidé, kteří jsou
součástí  zjednávání,  jsou zjednáváni  a  stávají  se  lidským materiálem,  a  to  
ve chvíli, kdy přistoupí k redukci přírody, jako ke zdroji zásob.25

Heidegger  se  ale  zabývá  i  tím,  jak vůbec  došlo  k  takovému zjednávání,
pokud to není pouhým lidským dílem. To co posílá lidi na cestu odkrývání,

22 Heidegger, str. 7
23 Heidegger, str. 8
24 Heidegger, str. 14
25 Heidegger, str. 17
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uděluje  lidem  směr,  je  podle  Heideggera  takzvaný  „Gestell“,  který  patří  
k údělu člověka k odkrývání. Technika tedy není osudem doby, je údělem, jež
nám může poskytnout svobodu a volnost v případě, že se otevřeme vůči její
bytnosti, že techniku nezavrhneme jako nástroj zkázy a zotročení, ale naopak
se  s  následováním  údělu  staneme  naslouchajícími  a  slyšícími  (ne  však
poslušnými).26 To  nás  však  nutí  k  obezřetnosti,  kde  v  daném  procesu  
se nacházíme,  nebezpečí  nastává v momentě kdy jsme na pomyslné hranici
mezi  někým,  kdo  zjednává  použitelnost  zdrojů  a  někým,  kdo  sám  již  je
použitelný materiál.  V takovém stádiu slepého následování se pak totiž také
může  stát,  že  jsou chyceni  chybným klamem,  že  je  člověk tvůrcem všeho.
Podle filozofa se však ale stává spíše naopak to, že jedinec svojí vlastní bytnost
nepotká nikde.27

Heidegger  tím konstatuje,  že opravdovým nebezpečím není technika,  její
démonizace  tedy  není  namístě.  Ohrožení  vzniká  již  v  bytnosti  konkrétní
osobnosti  a záchrana člověka pak v tom,  že ho k jeho bytnosti  opět znovu
přivádíme. Vztaženo na samotnou techniku – pakliže by technika a její bytnost
mohla představovat nebezpečí, je potřeba hledat v její bytnosti to, co přináší
záchranu.28

Podle Heideggera tedy bytnost techniky v sobě obsahuje obojí – nebezpečí 
i záchranu, která může lidi přivést znovu k jejich lidskosti. Záleží pak v tomto
ohledu na samotných lidech a jejich přístupu k ní, cituji:  „dokud si techniku
představujeme  jako  instrument,  zůstáváme  vězet  ve  vůli  být  jejími  pány.
Ženeme  se  cestou,  na  níž  se  s  bytností  techniky  míjíme.  Vzestup  záchrany
přichází,  zahlédneme-li  na  technice  to  bytující,  co  samo  sebe  poskytuje  
a potřebuje člověka pro účast v odkrývání.“29

Odborný  článek  na  stránkách  Standfordské  encyklopedie  filozofie
(Standford  Ecyclopedia  of  Philosophy)  s  názvem  Filozofie  technologie
(Philosophy of Technology)  se v jedné své kapitole  tímto tématem zabývá  
a konstatuje, že existují i filozofové, kteří se přiklonili k názoru, že technika je
jakožto nástroj neutrální. Tito autoři vnímají v rámci své argumentace techniku
jako pouhou fyzickou strukturu, ta pak automaticky není sama o sobě schopna
být nositelem určitého morálního náboje. Autoři článku ale taktéž uvádí, že  

26 Heidegger, str. 24-25
27 Heidegger, str. 26-27
28 Heidegger, str. 28
29 Heidegger, str-. 32
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v  situaci,  kdy  se  většina  filozofů  shoduje  na  tom,  že  technický  rozvoj  je
účelově zaměřený proces a technika tím dostává určité funkce, které mají splnit
specifické  záměry,  není  reálné,  že  by  byla  hodnotově  neutrální.  Někteří
filozofové jdou ještě dál za tuto myšlenku a uvádí,  že technika má morální
hodnotu a dá se jí připsat určitá zodpovědnost za to, co vykonala.30

Novější  pojednání  o  technice,  které  reaguje  na  otázky  zodpovědnosti  
a o něco jiný a kritičtější pohled na věc nabízí přehled od Andrewa Feenberga 
s  názvem  „Kritická  teorie  techniky“  (Critical  Theory  of  Technology:  An
Overview).  Feenberg  zde  například  hodnotí  Heideggerovo pojetí  jako příliš
abstraktní  na to,  aby vystačilo  i  v současnosti.  Feenberg tvrdí,  že  fenomén,
který  současná  technika  přináší,  je  částečný  útěk  z  lidského  stavu,  který
umožňuje aktérovi se oddálit od objektu, na který působí a tedy i od zpětné
vazby, jež by mu jinak tváří v tvář hrozila. Jde podle něj o takový fenomén,
kde  se  setkává  provozovatel  a  objekt,  oba  jako  lidské  bytosti,  a  technické
opatření  demonstruje  určité  rozložení  síly.  Technika  tedy  vytváří  strukturu
společnosti a podle autora, díky tomuto jejímu současnému zaměření dochází 
k  jistému zúžení  šíře  použití  a funkcí  techniky.31 Jinými  slovy v rámci  své
teorie tvrdí, že technika není obecně daná, či určená, naopak je tvořena s cílem
reagovat na partikulární zájmy a ideologie v dané chvíli  vlivné společenské
skupiny.

Jelikož vnímá Feenberg takové použití  techniky jako nebezpečné,  mluví  
v rámci  případného řešení situace o takzvané „demokratizaci  technologie“.  
V prvním stupni této demokratizace je nutné rozpustit její iluzi transcendence
(myšleno zodpovědnost, za činy, která jakoby nikomu nepříslušela) a zajistit,
aby  provozovatel,  nebo-li  aktér,  od  kterého  záměr  pochází,  znovu  vnímal  
a uvědomoval si zpětnou vazbu a vlastní přímou zodpovědnost. Pokud se toto
podaří,  aktéři,  jež  techniku  určitým způsobem využívají  k  jistým záměrům,
budou více vystavováni  důsledkům své aktivity,  a díky tomu se budou více
vyvarovat destruktivním či škodlivým projektům a návrhům a to jak směrem 
k lidským bytostem, tak i směrem k přírodě.32

V této kapitole jsem popsala některé z vybraných úvah o statusu techniky, 
o její esenci, o nebezpečí jejího užívání a o možnostech, jak tomuto nebezpečí

30 http://plato.stanford.edu/entries/technology/ 
31 Feenberg, str. 48- 49
32 Feenberg, str. 55
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předcházet.  Zjistila  jsem,  že  Heidegger  i  Feenberg  poukazují  na  rozdíl  
v užívání techniky – kladou důraz na to, že nebezpečím je využívání země jako
ložiska zdrojů a lidí, jako pracovní síly, jež se dá zmanipulovat dle představ.
Varují  před  zneužitím  techniky  k  prosazení  síly  na  úkor  ostatních  lidí  
a  upozorňují,  že  technika  však  s  ničím  takovým není  spjata  automaticky,  
a že může být užita zároveň k znovu-osvobození lidí. Feenberg i Heidegger  
se také shodují v tom, že technika sama není odpovědná za to, co je skrze ni
způsobeno, avšak není ani neutrálním nástrojem.

Jsem si vědoma disproporce citací z děl jednotlivých autorů. Důvodem je,
že kniha Martina Heideggera byla nejobsáhlejší a mé práci tématicky nejbližší
ze všeho, co jsem vyhledala.  Proto jsem tedy jeho úvahy rozvedla více než
úvahy ostatních uvedených autorů.

Tato  kapitola  je  také  zamýšlena  jako  můj  vlastní  úvod,  který  předchází
setkání  sociální  práce  (v  mezinárodním  slova  smyslu)  a  techniky  (s  její
charakteristickou  esencí  v  daném momentě).  V příští  kapitole  se  pokusím  
v návaznosti na definice sociální práce a možnosti a nebezpečí techniky, které
jsem předložila navrhnout, jak by měla sociální práce zasahovat do techniky,
jakým způsobem ji  využívat  a  jakým způsobem k ní  přispívat  tak,  aby to  
ve  výsledku  bylo  v  souladu  s  potřebami  lidí  a  udržitelným  rozvojem
společnosti.
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3 Sociální práce & technika/technologie

3.1 Místo sociální práce v technologii

Předem než  nastíním důležitost  techniky pro  profesi  sociální  práce,  chci
zdůraznit  užitečný  postoj,  který  by  obor  sociální  práce  mohl  zaujmout  
k vědnímu oboru – technologii,  aneb pokusím se zjistit,  jakým způsobem je
mezioborová spolupráce užitečná pro technologii.

S  přihlédnutím k předchozím kapitolám,  zejména  k mezinárodní  definici
sociální práce a filosofii techniky, je možné uvažovat o situaci, kdy sociální
pracovníci  působí  v  roli  analytiků,  kteří  vnímají,  kde  lidé  žijí  nedůstojně,
odhalují  podmínky,  v  jakých  k  tomu  dochází  a  uvědomují  si,  kdy  se
„heideggerovsky“ řečeno  z  jedince  stává  použitelný  materiál.  Mohou  tedy
vynaložit úsilí, zasáhnout do takového procesu, a to v rámci zastání se nejen
přírody a prostředí, ale také samotných lidí za účelem situaci změnit.

Sociální  pracovníci  jako  aktivní  činitelé  společenské  změny  by  měli  
na  destruktivní  či  škodlivé projekty a  návrhy (a  to  jak směrem k lidským
bytostem, tak i směrem k přírodě) upozornit a iniciovat případný posun. Měli
by být také způsobilými osobami k navrhování konkrétních řešení kritických
prvků či nežádoucích jevů spojených s užíváním techniky v praxi.

Technika, která je užita k zotročování lidí, potřebuje intervenci, obměnu,  
či  demokratizaci  (dle  Feenberga),  společnost  potřebuje  jiný  náhled  na  její
bytnost (v návaznosti na Heideggera). Je na sociální práci, aby toto prohlédla,
našla  danou  vizi.  A  pomohla  pomocí  užití  techniky  dosáhnout  znovu-
osvobození. 

3.2 Technika pro sociální práci

Sociální  práce  může  jako  profese  navázat  spolupráci  s  ostatními  obory  
za účelem rozvoje společnosti a pomohla jakékoliv skupině lidí překonat jejich
bariéry, jež jim brání naplňovat jejich potřeby, a to tak, aby další generace lidí
je  již  nemusela  překonávat  (myšlenka  udržitelného  rozvoje).  Jinými  slovy,
sociální pracovníci mohou společně s programátory a pracovníky jiných oborů
najít způsob, jak efektivně překonat konkrétní bariéru a zvýšit kvalitu života
člověka. V širším pohledu jak jedince, skupinu osob či společnost zplnomocnit,
zrovnoprávnit, a přitom neporušit či nezničit přirozené funkce ekosystému.
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Neboť klienti sociální práce mají dle mého názoru představu o tom, kde jsou
ony bariéry, které je omezují. Sociální pracovník se v rámci své profese svých
klientů ptá, co je pro ně důležité, aby se cítili více nezávislí, a vynakládá úsilí
podpořit je v tom, že soběstačnost a nezávislost není nedosažitelná představa.

Jelikož  bych  ráda  popsala  nějaké  konkrétní,  již  vytvořené  pomůcky,
zaměřila jsem se pouze na výsek všech možných výstupů této problematiky  
– a sice na skupinu lidí s postižením a na pohyb ve veřejném prostoru. 

Než  jsem  se  začala  zaobírat  vyhledáváním  a  studiem  konkrétních
technických  aplikací  a  zařízeních,  bylo  nutno  diferencovat  kompenzační  
a rehabilitační pomůcky od technických pomůcek, kterými se chci zabývat já. 

3.2.1 Kompenzační pomůcky, asistivní technologie a design pro 
všechny

Kompenzační pomůcky mají za úkol nahradit některé tělesné funkce, které
nefungují. Neboli, jak píše Knězová ve své bakalářské práci: „jde o nástroj,
přístroj  nebo  zařízení,  speciálně  vyrobené  nebo  speciálně  upravené  tak,  
aby  svými  vlastnostmi  a  možnostmi  použití  alespoň  částečně  kompenzovalo
nedostatečnost  některé  tělesné  funkce  člověka  způsobenou  daným
postižením.“33 Rehabilitační pomůcky se dle ní pak dají specifikovat jako ty,
jež  se  snaží  rozvíjet  celkovou osobnost  člověka.34  Slouží   tedy k podpoře
prevence vzniku komplikací a nežádoucích změn zapříčiněných postižením.

Já se ve své práci zaměřuji na techniku, která má pomoci cílové skupině  
k  tomu,  aby  se  mohla  nezávisle  pohybovat  ve  veřejném prostoru,  což  se  
s  přihlédnutím  k  mezinárodní  definici  sociální  práce  pojí  přímo  k  profesi
sociální práce, neboť dochází k osvobozování a zplnomocňování lidí.  Pokud
bych tuto techniku tedy měla někam zařadit, použila bych zahraničně již více
užívaný  a širší  pojem „assistive  technology“35.  V roce  2006 rámci  Národní
konference  ARATA s  názvem „Connecting  People  & Community  Through
Technology“36 byl  uveřejněn  příspěvek  autorky  Jane  Bringolf  „Assistive
Technology  and  Universal  Design:  Language  and  Links  for  Inclusion“37.
Autorka  zde  charakterizuje  asistivní  technologii  jako souhrnný termín,  jež  

33 Knězová, str. 11
34 Knězová, str. 18
35 Překlad: Asistivní technologie
36 Volný překlad: Spojování lidí & komunit skrz technologii
37 Volný překlad: Asistivní technologie a univerzální design: Jazyk a spojka pro inkluzi
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v sobě obsahuje  všechna  asistivní,  adaptivní  a  rehabilitační  zařízení  určená
lidem s  postižením.  Hlavní  podmínkou  pro  to,  aby  pak nějaká  technologie
mohla být nazvána jako asistivní, je, že je uživatel schopen ji provozovat sám,
jde  tedy o  jakýkoliv  nástroj,  zařízení,  software,  systém využívající  znalosti
technologie  jako  oboru,  který  slouží  ke  zlepšení  kvality  života  lidí  
s postižením.38

Dalším termínem (kam by technika, ke které směřuji, když píšu tuto práci,
spadala), kterým se Jane Bringolf zabývá je tzv. „universal design“39 s ideou
vytvářet prostor a produkty a přetvářet prostředí tak, aby byly zpřístupněné  
pro všechny lidi.  Jde o bezbariérový koncept,  který se zakládá na několika
principech, kromě jiného na sociální rovnosti, jednoduchosti, flexibilitě použití,
zřetelnosti, intuitivnosti atd.40 41

38 Bringolf, str. 1-2
39 Překlad: design pro všechny
40 Bringolf, str. 4-5
41 Kvalitně jsou obě témata pospsané též na anglické Wikipedii:
Universal design. Dostupné z:http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_design 
Assistive technology.  Dostupné z:http://en.wikipedia.org/wiki/Assistive_technology 
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4 Technika & nezávislý pohyb ve veřejném 
prostoru

Z širokého spektra skupin a jedinců, na které je možné se zaměřit,  jsem
vybrala  osoby  s  postižením,  které  mají  z  jakýchkoliv  důvodů  omezenou
schopnost  samostatného  pohybu.  Hledala  jsem tedy  technická  zařízení,  jež
nějakým specifickým způsobem mohou v takových případech pomoci k větší
samostatnosti.  V  digitální  knihovně  IEEE  Xplore®42 jsem  se  po  zadání
vybraných klíčových výrazů43 dostala ke skupině výzkumných textů a studií,
jež tuto problematiku řeší. Vybrala jsem ty z nich, které se zabývaly veřejným
prostorem a společně s aplikacemi Claudina, které jsem vyhledala samostatně,
se tyto vyhledané práce v následujících odstavcích pokusím charakterizovat.

V knihovně IEEE Xplore® jsem také nalezla obecná pojednání o tom, proč
je  technika  pro  lidi  s  postižením  a  jejich  schopnost  pohybu  důležitá,  tyto
dokumenty  chci  citovat  v  následujícím  pododstavci  tak,  abych  podtrhla
důležitost konkrétních zařízení, jež budou následovat.

4.1 Obecná teorie pro pohyb ve veřejném prostoru

Britský článek s názvem „Technology for the disabled and why it matters to
you“44, jež napsal Geoff Bosby, konzultant pro sociální a ekonomickou inkluzi,
přináší jeden z důvodů, proč je technika důležitá pro lidi s postižením a obecně
pro  všechny  lidi.  Tím  důvodem  podle  autora  je,  že  umožňuje  všem  plné
občanství.  Občanství  ve  smyslu  nabývání  všech  práv  ve  své  rodné  zemi  
či  v  zemi,  kde  člověk  získal  občanství,  tato  práva  pak  znamenají  zejména
svobodu volby a přístupu.45 Bosby konstatuje, že lidem s postižením jsou příliš
často  jejich  práva  odepírána,  místo  toho  aby  jim  pomocí  techniky  byla
umožněna. Dle jeho názoru, se to děje kvůli obecně nastaveným hodnotám  
ve společnosti a hospodářství, jež je poháněno prodejem.46

Geoff Bosby dále píše, že žijeme v době, kdy dokážeme na globální úrovni
nacházet  řešení  potřebná  k  přežití  lidské  rasy.  Postižení  je  pouze  jeden  

42 Dostupné na: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
43 Disability, wheelchair, supporting independency, helping people with disabilities, universal

design etc.
44 Volný překlad: Technika pro lidi s postižením a proč je to pro vás důležité
45 Bosby, str. 1
46 Bosby, str. 2
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z  problémů,  kterým lidé  musí  čelit  a  technika  je  schopna  v  tomto  případě
aktivně působit a přinášet lidem nezávislost a sebeúctu. V první řadě je ale  
na  nás,  abychom  vyráběli  uživatelsky  přátelské  systémy,  které  dokážou
pojmout různorodé způsoby propojení člověka s počítačem.47 Další bariérou,
bariérou prostředků, kterou autor vnímá, je fakt, že velká část techniky, jež by
se  dala  použít  pro  umožnění  plného  občanství  lidem s  postižením,  je  nyní
využívána  k  závodům ve  zbrojení,  ve  zbrojním průmyslu.  Pokud  se  podle
Bosbyho  jednotlivé  národy zamyslí  nad  zajišťováním plných  práv  pro  lidi  
s postižením a vezmou v potaz cenovou efektivitu poskytnutí takových řešení,
pak  by  celé  hospodářství  mohlo  být  postavené  na  těchto  intelektuálních
hodnotách  a  vědecké  práci,  jež  byla  dříve  angažována  pro  výrobu  zařízení
zkázy.  To  pak podle autora pomůže nejen jednotlivcům,  kteří  jsou osobně
problému vystavení, ale obohatí to celou společnost, jež bude v té chvíli více
integrovaná a multikulturní48

Autor Geoff Bosby společně s Diane Whitehouse sepsali pro Technology
and  Society  Magazine  článek „Designing  for  All:  Emphasizing  Ability“49.
Autoři se zde zaměřují přímo pouze na informační a komunikační technologii 
a  pojednávají  o  tom,  jak  ji  vhodně  využít  a  aplikovat  na  případ  člověka  
s postižením, kde postižení není vnímáno jako osobní limit člověka, ale jako
společenský konstrukt.50

Aby se mohl tento společenský konstrukt měnit,  musí vzít tuto myšlenku
pracovníci IT v potaz a vytvářet nové projekty s přihlédnutím ke schopnostem
uživatelů a s tím, že tyto schopnosti nemusí mít pevné limity.51 Autoři věří,  
že IT může lidem s postižením nabídnout přístup ke vzdělávání, zaměstnání,
bydlení,  k  volnočasovým  aktivitám,  k  utváření  vlastního  životního  stylu,
kultuře,  politice,  volení  a  rozhodování  se.  Otevírá  jim  nový  demokratický
prostor.  Lidé  s  postižením  by  se  v  první  řadě  měli  sami  rozhodnout,  zda
techniku využívat chtějí a vybrat si, jaká je pro ně nejvhodnější.  Musí sami
přispět k tomu, aby tvůrci návrhů znali jejich požadavky a potřeby a začali je
ve svých plánech uvažovat jako potřebné. Návrhy a projekty by tedy měli být

47 Bosby, str.  3-4
48 Bosby, str.4 
49 Volný překlad:  Design pro všechny: S důrazem na uschopnění
50 Bosby, Whitehouse, str. 23
51 Bosby, Whitehouse, str. 24
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vytvářeny  tak,  aby  počítali  se  všemi  skupinami  lidí  a  s  variací  lidských
odlišností, pak se jedná o dobré projekty.52

Další kritérium dobrého designu pro lidi s postižením, které mohu přidat již
k  těm  výše  uvedeným,  navrhuje  Bruno  Andó,  v  článku  s  názvem
„Measurement technologies to sense "Users in the environment"“53, varuje zde
před tím, aby ve snaze poskytnout uživateli bohaté množství informací a zdrojů
výběru, tohoto člověka (někdy i nezkušeného co se týče techniky) nezahltili  
a nezmátli. Je tedy podle něj nutné veškeré informace o projektech a systémech
naplánovat a popsat tak, aby to bylo pro uživatele pochopitelné a přenášená
informace nebyla příliš dlouhá a složitá.54

4.2 Konkrétní příklady zařízení pro pohyb ve veřejném 
prostoru

Jelikož mým cílem je i představit konkrétní techniku, chci se nyní soustředit
na studie, výzkumné texty, případně manuály, již existující zařízení, aplikace 
či přístroje popisují.  Bohužel se mi nepodařilo nalézt odbornější text k sérii
aplikací „Claudina“, musím ji tedy oproti ostatním dvěma zařízením představit
méně  odborně  –  alespoň,  co  se  konstrukce  zařízení,  předcházející  práce  
a pracovního týmu, týče.

4.2.1 GPS pro lidi na vozíku
V několika městech (včetně Prahy) v České republice probíhá v současné

době  mapování  bezbariérovosti  veřejného  prostoru.  Pražská  organizace
vozíčkářů (POV) realizuje program Přes bariéry a mapuje prostory, přístupnost
objektů,  dopravu,  komunikace.  POV  sbírá  velké  množství  dat,  které
zprostředkovává  lidem  na  vozíku  pomocí  brožur  a  online  na  webových
stránkách55.

Na konferenci  „Přes bariéry III.“, která díky POV proběhla 4. 11. 2014,
proběhla diskuze o tom, jak informace nabídnout. Zda je zjednodušit tak, aby
uživatele nezahltili, či je nechat v úplné své šíři, aby si každý mohl vyhledat
informace,  které  odpovídají  charakteristikám  jeho  schopností.  Zaznělo  

52 Bosby, Whitehouse, str. 24- 25
53 Volný překlad: Měřící technika k porozumění „uživatelům v prostředí“
54 Ando, str. 45
55 Dostupné zde: http://www.presbariery.cz/
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i několik názorů, že je možné vypracovat GPS, kde si bude možno své limity
nastavit a podle toho se vyhledá možná cesta.56

Neboť  o  navigaci,  která  by  byla  nastavitelná  vhodně  k  osobním
schopnostem člověka,  již sociální pracovníci v naší zemi diskutují,  zaměřila
jsem se na to, zjistit, zda něco takového jinde ve světě existuje a vyhledávat
právě takovou techniku, aby dané idee odpovídala. Z vyhledaných jsem pak
vybrala  tu  nejnovější  a  nejpropracovanější  a  tento  projekt  bych  ráda
představila.

Mobilní navigace EasyWheel
Na osmé Mezinárodní konferenci informační technologie: Nové generace,

která se konala v roce 2011 v Las Vegas57, byl prezentován projekt s názvem
„EasyWheel“  –  mobilní  sociální  navigace  a  podpůrný  systém  pro  lidi  
na  vozíku.  Tento  projekt  vychází  z  uvědomění  si,  že  v  současném  světě
existuje ve veřejném prostoru příliš mnoho bariér, které brání lidem na vozíku
ve svobodném a nezávislém pohybu. Navigace, která byla vyvinuta by měla
pomoci  člověku na vozíku získat  informace o přístupnosti  libovolných míst
(budov, cest, dopravy) a zároveň ho skrz město provést tam, kam potřebuje.58

Autoři konstatují, že je důležité do map a navigace zapojit informace jako je
sklon  komunikace,  povrch,  kde  jsou  obrubníky a  podobné  parametry  stavu
ulice.  Zároveň  konstatují,  že  jejich  činnost  má  sociální  hodnotu,  neboť  její
hlavní priorita je podpora a pomoc lidem na vozíku stát se více nezávislými  
ve svém pohybu po městě. Tím se zvýší kvalita jejich života. Projekt se také
snaží podpořit sebejistotu těchto lidí v případech, kdy cestují na místa, které
ještě neznají. Informace a pomoc budou pak směřovat nejen k cílové skupině,
ale budou také volně přístupné organizacím a institucím, a to z důvodu, aby
mohli do databáze nahlížet, uvědomovat si zmapované nedostatky a provádět
případné změny směrem k větší bezbariérovosti prostoru.59

56 Přes  bariéry  III.:Profesionalita  v  mapování  přístupnosti  veřejného  prostoru,  sjednocení
metodických pokynů 

57 Eighth International  Conference  on Information  Technology:  New Generations  (ITNG),
2011

58 Menkens, Sussmann a kol., str. 859
59 Menkens, Sussmann a kol., str. 859
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Přístup k datům, přesnosti měření a aktualitám je dosažen pomocí mobilního
uživatelského  rozhraní60,  díky  Facebooku  se  jednotliví  členové  zapojují  
do interaktivní  komunity,  jež se  neskládá pouze z  lidí  na vozíku,  ale  také  
z těch,  kteří  tyto lidi  podporují,  rodiny,  organizace ad. Uživatelské rozhraní
slouží také k tomu, aby  data uživatelé vkládali a hodnotili přístupnost. Vytváří
se tak systém reputací  a  hodnocení  a názorů,  do kterého je každý přes své
rozhraní  a  přes  komunitu  zapojen.  Uživatel  je  tedy  zároveň  ten,  kdo  data
produkuje.61

K testování  této  navigace  použila  skupina  autorů  počítačovou  platformu
určenou pro mobilní zařízení – Android společně s několika online službami.
Autoři nejprve provedli šetření, jaké skupiny uživatelů existují a jaké potřeby
tyto skupiny mají. Základna uživatelů byla rozdělena do tří skupin: „aktivní“
(až atletičtí lidé, kteří jsou i přes své postižení schopni dělat nějaký sport, jsou
nezávislí  a  zvládnou samostatně  cestovat  i  na  delší  vzdálenosti,  překonávat
některé  z  bariér,  užívají  mechanický  vozík),  druhou  skupinou  jsou  lidé
„částečně odkázaní na pomoc“ (jejich postižení jim brání dělat sport, cestování
skrz  město  samostatně  je  lehce  unaví,  potřebují  pomoc  při  větších
vzdálenostech,  překonávání  bariér  apod.,  užívají  mechanický  i  elektrický
vozík), třetí skupina lidí je nazvána „závislí na pomoci“ (i krátké vzdálenosti
jsou  pro  ně  problematické,  užívají  elektrický  vozík  a  kvůli  tomu  sami
nepřekonají žádné bariéry).  Z každé uvedené skupiny pozvali autoři  několik
zástupců  a  zjistili,  jaké  největší  problémy  ve  městě  mají  a  co  jsou  jejich
potřeby. Díky tomu si vytvořili tabulku s parametry62, kde si vyznačili únosné
hranice (sklon, výška obrubníku, šířka vchodu či  ulice,  kvalita povrchu, čas
cesty), ale také požadavky zúčastněných lidí na vozíku. Zjistili tedy, že každý
člověk na vozíku má jiné potřeby a limity.63

Aplikace obsahuje tři hlavní charakteristiky: Geo-Tagging na navigaci POI,
osobní  bezbariérový  routing,  sociální  komunitu.  Geo-Tagging  umožňuje
uživateli označit přímo v navigaci POI místo (ulici, vchod, atd.), kde je bariéra,
vložit  fotografii  bariéry,  uvést  informace  o  měření.  Pomocí  routingu64 je
navigován skrz  město  na cílové  místo  cestou,  která  je  vybrána  s  ohledem  

60 Jak vypadá uživatelské rozhraní přibližuje příloha 1.3
61 Menkens, Sussmann a kol., str. 860
62 Tabulka s parametry a požadavky je přiblížena v příloze 1.1
63 Menkens, Sussmann a kol., str. 860
64 Nastavení osobních parametrů pro routing je přiblíženo v příloze 1.2
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na jeho vlastní parametry. Komunita umožňuje sdílet informace o místech mezi
jednotlivé uživatele, také slouží jako sociální opora pro své členy. V procesu
tagování míst, je uživatel podrobně aplikací naváděn tak, aby to pro něj bylo co
nejsnadnější. Ve chvíli, kdy uživatel místo označí, se celý systém zaktualizuje
tak, že nové informace mají všichni uživatelé, ti pak kvalitu informace mohou
zároveň hodnotit.65

Navigování skrz město tedy ve výsledku vypadá následovně – uživatel zadá
místo, kam chce jet, jakmile je jasná jeho současná lokace a toto místo, systém
automaticky zobrazí vybranou trasu. Pokud se člověk na vozíku setká na cestě
s  něčím  neočekávaným,  či  chybně  označeným,  může  použít  Geo-Tagging,
místo označit a aktivně tak pomoci ostatním v komunitě, varovat je.66

4.2.2 Veřejná doprava pro lidi s postižením
Zhruba  před  rokem  jsem  se  sešla  s  jedním  zaměstnancem  Pražské

organizace  vozíčkářů,  architektem  Janem  Tomandlem,  který  se  zabývá
mapováním  bezbariérovosti.  Ptala  jsem  se  na  to,  jaká  technická  zařízení,
aplikace,  operační  systémy a pomůcky si  myslí,  že lidem na vozíku schází.
Kromě celkové přístupnosti do jednotlivých budov mi také řekl, že má pocit,  
že hodně z těchto lidí by ocenilo, kdyby se zlepšila a zkvalitnila přístupnost
veřejné  dopravy,  konkrétněji  zmínil  vhodnost  vývoje  aplikace  pro  mobilní
telefon,  která  by byla  spojena se systémem veřejné  dopravy a sloužila  by  
k tomu, aby člověk na vozíku věděl, zda bezbariérový autobus či tramvaj mají
určený prostor pro lidi na vozíku již obsazený či je tam místo a mohou tedy
tímto spojem jet.

Popsanou  aplikaci  se  mi  nepodařilo  najít,  ale  našla  jsem systém,  jež  je
tomuto nápadu podobný v tom, že umožňuje komunikaci mezi nástupištěm  
a dopravním prostředkem k tomu, aby člověku s postižením byla poskytnuta
nějaká služba.

Interaktivní bezdrátový systém MobiPlus
Skupina  odborníků  z  francouzské  univerzity  vyvinula  v  rámci  svého

projektu interaktivní bezdrátový systém „MobiPlus“67, který má neadekvátnost

65 Menkens, Sussmann a kol., str. 862
66 Menkens, Sussmann a kol., str. 862
67 Celý interaktivní bezdrátový systém MobiPlus přibližuje příloha 2

30



veřejné dopravy pro lidi s postižením řešit. Design tohoto systému popisují  
v  dokumentu  z  roku  2006  nazvaným  „An  Intelligent  Wireless  Bus-Station
System  Dedicated  to  Disabled  Wheelchair  and  Blind  Passengers“68.  Tento
systém kombinuje  několik  bezdrátových  technik  – WiFi  a   GPS69,  ale  také
RFID70 (identifikace na rádiové frekvenci) a ZigBee (bezdrátová komunikační
technologie pro osobní sítě –  PAN71) a skládá se ze tří podsystémů – detekce,
bezdrátové komunikace a podsystému autobusových služeb. 72

Autoři sami uvádějí, že projekt uskutečnili s myšlenkou toho, že současný
systém veřejné dopravy je až příliš uzpůsoben pouze lidem bez postižení, jejich
záměrem  tedy  je  zajistit  inteligentní  systém  autobusových  zastávek,  který
automaticky poskytne lidem s postižením různé služby s ohledem na to, jaké
charakteristiky má jejich postižení. Díky tomu se pak budou cítit jako svobodní
pasažéři a budou nezávislí na pomoci ostatních.73

Vyvinutý systém funguje tak, že RFID identifikace je přizpůsobena tak, aby
rozpoznala již zmíněné charakteristiky postižení, WiFi a ZigBee jsou použité 
k  bezdrátové  komunikaci  mezi  autobusem a  zastávkou,  GPS sleduje  dráhu
autobusu. Jde tedy o bezdrátovou síť senzorů, skrz tuto síť se předávají data  
až ke zdrojovému místu s tím, že nedochází k velké spotřebě energie, není to
cenově náročné a očekávaná je i dlouhá životnost takového systému.74

Prototyp hardwarového systému MobiPlus obsahuje dvě bezdrátové síťové
karty – zastávky a autobusu. MobiPlus podporuje pouze dva druhy datových
souborů – řídící rámec (control frame) a datový rámec (data frame), v datovém
rámci  se  nachází  informace   o  pasažérovi  –  zde  autoři  projektu  rozlišují
pasažéra na vozíčku, člověka s postižením a nevidomého člověka (s tím, že do
budoucna plánují vytvořit více skupin). Řídící rámec je zodpovědný za spojení
– přeposlání požadavku a informací.75

Projekt je koncipován tak,  že lidé s postižením budou u sebe mít  svoji
speciální  ID  kartu,  pomocí  které  se  identifikuje  jejich  typ.  Tento  typ  se

68 Volný překlad:  Inteligentní  bezdrátový systém autobusových zastávek určený pro lidi  s
postižením, pasažéry na vozíku a nevidomé pasažéry

69 Global Positioning System 
70 Radio-frequency identification 
71 Personal area network 
72 Chanet, Zhou a kol., str. 1
73 Chanet, Zhou a kol., str. 1
74 Chanet, Zhou a kol., str. 1
75 Chanet, Zhou a kol., str. 3
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následně  zaznamená  RFID  detektorem,  zatímco  bude  tento  člověk  čekat  
na zastávce na autobus (tento RFID detektor zvládá načíst ID kartu člověka,
pokud se nachází ve vzdálenosti do 10 metrů), tato data jsou následně odeslána
do datového rámce přes dvě možné bezdrátové spojení. Síťová karta autobusu
pak tato data přijme, zpracuje a na základě nich budou poskytnuty konkrétní
služby.76

V podsystému  autobusových  služeb,  jakmile  síťová  karta  přijme  data  
s typem, rozsvítí se v autobuse LED dioda a zazní hlasový signál. Pokud je
typem  pasažéra  člověk  na  vozíku,  automaticky  se  po  zastavení  vysune
platforma,  která  překoná  mezeru  mezi  nástupištěm  a  autobusem.  Pokud  je
detekován  typ  pasažéra  jako nevidomý člověk,  tato  třída  se  přepošle  zpět  
na autobusovou zastávku a po příjezdu autobusu se ozve hlasový signál, že
autobus je již na stanici.77

MobiPlus byl na testování implementován ve Francii na lince 2 ve městě
Clermont-Ferrand . Dle autorů je tento systém možno použit na další  dopravní
prostředky veřejné dopravy.78

4.2.3 Aplikace pro lidi s omezenou autonomií
V předchozích  dvou podkapitolách  jsem popisovala,  jak pomocí  zařízení

překonat  některé  hmotné  bariéry,  které  musí  lidí  s  postižením  ve  městě
překonávat. Nyní se zaměřím na skupinu lidí, kteří přestože teoreticky pohyb
ve veřejném prostoru zvládají, mají problém autonomně cestovat. Myslím tím
tentokrát  hlavně  skupinu  lidí  s  mentálním  postižením,  komunikačními  
či kognitivními poruchami. Vybrala jsem tedy aplikace, jež charakterem svých
služeb,  této  konkrétní  skupině  pomáhá  překonat  ty  nehmotné  bariéry  
k samostatnému pohybu.

Série aplikací Cloudina
O  něco  jednodušší,  ale  účinná,  je  série  aplikací,  která  rovněž  slouží  

k  nezávislejšímu  pohybu  různých  skupin  lidí,  tato  série  je  užívaná  již
mezinárodně a nazývá se Cloudina. 

76 Chanet, Zhou a kol., str. 3
77 Chanet, Zhou a kol., str. 4
78 Chanet, Zhou a kol., str. 4

32



Jak  jsem  již  uvedla  výše,  nepodařilo  se  mi  najít  odborný  text  k  těmto
aplikacím, tudíž nedokážu lépe popsat jak je zařízení konstrukčně a technicky
řešeno a kdo jej vyvíjel.  Na oficiálních stránkách této série se uvádí, že má
Claudina působit jako profesionální trenér a pečovatel, a každý, kdo Claudinu
používá, může ji nastavit podle svých vlastních potřeb79. Jde o sérii určenou
lidem s omezenou nezávislostí, za účelem pomoci jim při denních aktivitách  
a zabránit sociálnímu vyloučení těchto jedinců.80

Přizpůsobování  tohoto  zařízení  probíhá  bezdrátově,  každá  aplikace  je
zastupována jednou ikonou, odděleně, ovládání a výběr z nich je tedy velmi
jednoduchý. Výběr špatné možnosti je ošetřen tak, že nezpůsobí uživateli nic
zlého.81

Claudina obsahuje celkem čtyři aplikace – „Calendar“ (kalendář v podobě
displeje, který obsahuje obrázky a názvy činností,  pomáhá uživateli  vykonat
všechny  naplánované  denní  činnosti82),  „BlueAssist“,  „Telephone“  a  „Photo
album“ (album fotografií,  do kterého lze ukládat fotografie,  které jednoduše
pořídil v průběhu dne, pečující osoba a další jeho přátelé tak mohou na svém
zařízení  vidět,  co  uživatel  Cloudiny  právě  dělá,  jde  tedy  o  způsob
komunikace83).  Jelikož  jsem  se  ve  své  práci  zaměřila  na  téma  pohybu  
ve veřejném prostoru, budu se více zabývat pouze dvěma z nich – aplikací
BlueAssist a Telephone.84

Aplikace BlueAssist
BlueAssist  je  aplikace  určená  pro  lidi,  kteří  mají  problém  s  běžnou

komunikací  či  problém se  vyjádřit  a  díky  tomuto  problému potom i  strach
účastnit se normálního společenského života. Aplikace by měla zvyšovat jejich
sebedůvěru a zamezit tomu, aby zůstávali se svým strachem doma v izolaci.
BlueAssist je zároveň i logo85, podle kterého ostatní kolemjdoucí rozpoznají,  
že konkrétní člověk potřebuje opravdu pomoci. Záměrem je, aby se uživatel

79 Jak vypadá výběr aplikací je přiblíženo obrázkem v příloze 3.1
80 http://www.cloudina.eu/en/about-cloudina
81 http://www.cloudina.eu/en/about-cloudina
82 Vizuální strana denního rozvrhu činností a časové upomínky je přiblížena v příloze 3.2
83 Praktický příklad sdílení fotografií z denních činností je vidět v příloze 3.5
84 http://www.cloudina.eu/en
85 Logo se zprávou uživatele je přiblíženo v příloze 3.3
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cítil více sebevědomý při jízdě veřejnou dopravou, cestování z místa na místo,
nakupování apod.86

Práce  s  aplikací  vypadá  prakticky  tak,  že  si  uživatel  společně  se  svým
trenérem  přidá  do  aplikace  zprávy  a  obrázky/symboly,  které  souvisí  
s plánovaným denním programem a s problémy, jež mohou hypoteticky nastat,
až se uživatel vydá na svou cestu. Na stránkách je uveden i příklad, kdy se
uživatel  vydá do metra  a k dispozici  může mít  připravenou zprávu (cituji)  
– „Dobrý den, potřebuji vystoupit z metra v zastávce Waterloo. Mohli byste mi
prosím ukázat, až budeme v této stanici? Děkuji.“87

Autoři projektu ve svém příspěvku na webových stránkách ještě dodávají,
že  pod  každou  zprávou  se  nachází  zelené  tlačítko  pro  volání88.  Pokud  si
oslovený  člověk  neví  rady,  může  toto  tlačítko  zmáčknout  a  dovolá  se
trenérovi89 daného člověka. S ním se pak může poradit, jak v dané situaci dále
pokračovat.90

Aplikace Telephone
Druhá aplikace, Telephone, je zásadní pro větší sebejistotu člověka, jehož

autonomie  v samostatném pohybu po městě je omezená. Tato aplikace má dvě
funkce  –  co  nejvíce  zjednodušit  schopnost  někomu  zavolat  –  uživatel  vidí
pouze  fotografie  svých  kontaktů  a  stačí  mu  pouze  na  ně  kliknout91,  druhá
funkce je ještě o něco významnější a sice poslat svoje GPS souřadnice těmto
kontaktům92.  Stejně  tak,  pak  mohou  i  kontakty,  které  to  mají  od  uživatele
povolené, získat polohu tohoto člověka zasláním textové zprávy „get location“
(získej polohu). V případě nouze se tedy dozvědí, kde se člověk právě nachází
a ví, kam pro něj dojet.93

Uvedené aplikace patří mezi ty, jež pomáhají lidem s postižením překonávat
nehmotné bariéry ať už uvnitř v rámci jejich sebedůvěry, nebo vně na straně

86 http://www.cloudina.eu/en/applications/blueassist
87 http://www.cloudina.eu/en/applications/blueassist
88 Zelené tlačítko pod zprávou je k vidění v příloze 3.3
89 Trenérem  je  myšlen  ten,  který  s  uživatelem s  postižením pracuje,  motivuje  ho  k  větší

samostatnosti, v případě potřeby ho jistí (v České republice by šlo osobního asistenta, či
odpovědného rodinného příslušníka)

90 http://www.cloudina.eu/en/applications/blueassist
91 Vizuální řešení adresáře přibližuje příloha 3.4
92 Vizuální řešení zasílání GPS souřadnic kontaktu je přiblíženo v příloze 3.4
93 http://www.cloudina.eu/en/applications/telephone
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společenského očekávání. Podle autorů se pak řadí k těm, které pomáhají lidem
nezávisle  cestovat,  tím  se  zařadit  do  společnosti,  získat  větší  sebevědomí  
a pevnější denní řád a hlavně dojem, že mohou svoje věci dělat osamotě, sami
za sebe a autonomně.94

94 http://www.cloudina.eu/en/benefits_for_the_user
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Závěr
Cílem této práce bylo, poukázat na širší chápání sociální práce a představit

techniku, jež může zvýšit kvalitu života lidí, se zaměřením na lidi s postižením.
Pro naplnění  tohoto  cíle  bylo  nutné nejprve zjistit,  jaká je  situace  profese  
a oboru sociální práce v České republice a jak se liší od mezinárodního pojmu
sociální práce.

Sociální práce u nás je prozatím často redukována na poskytování sociálních
služeb, náplň práce sociálních pracovníků má tedy těžiště v zprostředkovávání
sociální  péče,  podpory  a  poradenství.  Připravovaný  profesní  zákon  už  ale
nabízí  možnost  do  budoucna  v  podobě  profesionalizace  sociální  práce
a vymezení jejího nového pojetí, neboť dal sociálním pracovníkům možnost se
k pojmu sociální práce vyjádřit.

Dle  mého  názoru  je  nutné  vynaložit  úsilí,  aby  byla  odbornou  i  laickou
veřejností uznána kompetence sociálních pracovníků jako aktivních činitelů co
se  týče  utváření  společenských  podmínek  a  ovlivňování  legislativních  
a institucionálních změn.

Myslím si, že aby si sociální pracovník uvědomoval své kompetence, věřil
svým schopnostem, dělal zodpovědná rozhodnutí o změnách ve společnosti  
a cítil  se pohodlně ve své profesní identitě, je nutno posílit celkovou prestiž
sociální  práce,  zvýšit  její  finanční  ohodnocení,  klást  větší  nároky  
na vysokoškolské studenty sociální práce.

Jednotlivé kroky pak mohou být regulovány společnou diskuzí sociálních
pracovníků. Myslím si, že k tomuto účelu bude sloužit i plánovaná Profesní
komora  sociálních  pracovníků,  jež  jako  samosprávná  nepolitická  stavovská
organizace nebude sociální pracovníky pouze sdružovat a dávat jim tedy tento
prostor  k  diskuzi  a  společnému  rozhodování,  ale  bude  jim tvořit  snadnější
přístup k tomu, aby mohli ovlivňovat tvorbu právních předpisů, jež se sociální
oblasti týkají.

Hlavní rozdíl  mezi českým vnímáním sociální  práce a tím mezinárodním
(dle mého názoru širším) pohledem je, že ten mezinárodní klade větší důraz  
na aktivitu směrem ke změně ve společnosti. Sociální pracovník je zde vnímán
jako činitel, který zkouší nevhodné společenské podmínky posunout, upozornit
na ně, oslovit další lidi, aby se připojili a společně vyvolali větší tlak na aktéra,
jež  je  způsobuje.  Profese  sociálního  pracovníka  tedy  vypadá  následovně  
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–  intervence  v  místě  problému,  tam,  kde  klient  přichází  do  konfliktu  
s prostředím, vyšetření příčin (od těch nejviditelnějších až po ty společensky
vytvořené, nenápadné, ale zásadní), vyhledávání vhodných prostředků, kterými
je možno situaci změnit, snaha o změnu.

Sociální  pracovníci  jsou  kompetentní  k  tomu,  aby  iniciovali  spolupráci  
s jinými odborníky cizích – ať už méně či více vzdálených oborů. Technologie
pak je jedním z takových oborů. 

Z  textů  Heideggera  a  Feenberga,  jejichž  některé  myšlenky jsem popsala
výše, se dá říci, že pokud lidé redukují přírodu na zdroj zásob, sami se stanou
lidským  materiálem  –  přicházejí  o  své  lidství.  Technika  není  pouze
instrumentem,  není  možno  ji  pouze  podmiňovat  a  využívat,  musíme  k  ní
přistupovat se zájmem a touhou ji zkoumat.

Nebezpečí tkví podle Feenberga též v užití  techniky k prosazování moci,
taktéž dochází k oddalování jedince z lidského stavu a ztrácení odpovědnosti
za své činy. Je nutné takovým jevům předcházet a reflektovat aktéry s ohledem
na to, co vykonali.

Sociální pracovník je významnou osobou, neboť tam, kde člověk přichází  
o své lidství a důstojnost, musí on(a) zakročit. V té chvíli se pak nesmí dívat
pouze na jednoho klienta a vnímat jeden problém vytržený z kontextu, ale musí
hledat příčinu v širším horizontu a na té úrovni vynaložit snahu ke změně.

 Tedy  pokud  přichází  člověk  o  své  lidství  v  momentě,  kdy  je  příroda
vykořisťována kvůli zdrojům energie, logicky z toho vyplývá, že je nutno nejen
vrátit  lidem jejich lidskou důstojnost,  ale  také zabránit  vykořisťování  země.
U  oboru technologie se pak může zasadit o její demokratizaci i tím, že jí dá
nový, zrovnoprávňující účel. 

Představila  jsem  ve  své  práci  tři  vybrané  zařízení,  systémy  a  aplikace,
jejichž cílem je pomáhat různorodým lidem s postižením k samostatnějšímu
pohybu ve veřejném prostoru. Jde o mobilní navigaci EasyWheel, interaktivní
bezdrátový systém MobiPlus a sérii aplikací Cloudina. V rámci mého studia
článků, jež jednotlivé konstrukce a charakteristiky systémů popisovaly, jsem se
musela často ovládat, abych autorům automaticky neopravovala jejich chybná
označení,  či  některé  terminologické  nedostatky,  které  směrem  k  lidem  
s postižením měli. Často jsem za ně i domýšlela, co je v aplikaci nevhodné pro
uživatele, jež si vybrali, co schází a co bude problematické.
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Například  u  mobilní  navigace  EasyWheel  vidím  jako  student  sociální
práce, jaké další možnosti by měla navigace mít. Že není člověk na vozíku jako
člověk na vozíku. Je tedy nutné udělat jiné charakteristiky, ještě více zaměřené
na schopnosti,  než na skupiny,  do kterých pasažéři  patří.  Přestože oceňuji,  
že  autoři  podnikli  nejprve  šetření  a  ptali  se  přímo  lidí  na  vozíku,  co  by
potřebovali změnit, tři skupiny mi stále nepřipadají dostatečné. Další věcí je,  
že někteří z lidí na vozíku mají omezenou schopnost jemné motoriky, ovládání
na dotykovém telefonu pro ně tedy bude obtížné. Proto by bylo efektivnější
udělat ještě jedno šetření, zaměřené na to, jaký způsob ovládání je pro uživatele
nejvhodnější.

Bezdrátový  systém  MobiPlus  a  řešení  komunikace  mezi  nástupištěm  
a autobusem má mnoho dalších možností, o kterých autoři nepsali. Například
se dá využít i u metra, kde je problém s časem, který řidič nemá na vystoupení
a vysouvání platformy. Pokud by systém sám identifikoval člověka na vozíku,
mohl by i automaticky vysunout platformu hned po příjezdu u vagónu, jež by
tomu byl určen. To by vyřešilo problém, jež lidé na vozíku v pražském metru
mají a mohli by tak nezávisle nastupovat a vystupovat z vozu. Také by tento
systém  mohl  řešit  problém  s  místem  pro  vozík  v  dopravním  prostředku,  
o kterým jsem se zmiňovala v úvodu podkapitoly o veřejné dopravě pro lidi  
s postižením95.

Nedostatečné shledávám u systému MobiPlus taktéž rozdělení na tři typy
pasažérů – na vozíku, s postižením a nevidomé. Toto rozdělení je ještě více
redukující  než  rozdělení  u  navigace  EasyWheel,  neboť  ani  neuvažuje  jiné
schopnosti  lidí  na  vozíku,  případně  užívání  elektrického  či  mechanického
vozíku. Také skupina pasažérů s postižením je velmi záhadná, neboť ani sami
autoři nemluví o tom, jaké přesné charakteristiky má či jaké služby jí budou
poskytovány.

Diskutabilní  je  i  nutnost  ID  karty,  podle  které  bude  typ  pasažéra
identifikován. Myslím, že by bylo nevhodné vyřadit z těchto služeb všechny ty
jedince, jež nebudou souhlasit s tím, aby je systém identifikoval. Napadá mě
jiné, ohleduplnější řešení, kdy by (dávám teď příklad jež jde aplikovat v Praze)
v případě zájmu pasažéra bylo možné nahrát  data se specifikováním služby
přímo na kartu Opencard, kterou vlastní téměř každý.

95 Podkapitola 4.2.2
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Série aplikací Cloudina mi naopak po stránce sociálních termínů a znalostí
cílové skupiny  přišla propracovaná velmi dobře. Mám pocit, že důvodem je,
že se na jejím vývoji účastnilo také několik sociálních pracovníků. Líbí se mi,
jak  řeší  nehmotné  bariéry,  jež  mohou  lidé  s  mentálním  postižením  mít.
Domnívám se,  že  další  výhodou  BlueAssist  zpráv  je,  že  ve  chvíli,  kdy se
dostatečně  budou  propagovat,  zmírní  to  strach  nejen  uživatelů,  ale  i  lidí,  
ke kterým jdou pro pomoc. Bude tedy docházet ke zmírňování společenského
strachu z rozdílnosti a to by mohlo vést k pozvolné sociální změně.

Myslím, že se mi nejen podařilo prezentovat místo, které v současné době
již technika může mít v oblasti zrovnoprávňování lidí, ale hlavně jsem ukázala,
že  sociální  práce  a  znalosti  sociálních  pracovníků  je  nutnou  součástí
navrhování technických řešení konkrétních problémů lidí.

Mým názorem je, že technika a jednotlivá zařízení, aplikace a přístroje by
měla být k dispozici k tomu, kdyby ji někdo ke své větší nezávislosti využívat
chtěl.  Pokud by spolupráce mezi  sociální  prací  a IT odborníky byla o něco
méně nedůvěřivá (a to i ze strany technické, ne pouze sociální), mohly by se
technologické pomůcky vyvinout  tak,  aby klientům sociální  práce pomohly,
byly přijatelné, jednoduché a pochopitelné, aby měly možnost pomáhat lidem 
k nezávislejšímu životu.

Otevřenost využívat prostředky,  naslouchat ostatním ať už profesionálům,
tak samotným klientům, kteří svoje limity a veřejné bariéry vnímají nejlépe, je
jediným  krokem,  který  se  musí  vykonat,  aby  pomoc  mohla  být  účinnější.
Znesnadňující  je  však  skutečnost,  že  sociální  pracovník  nadále  očekává  
od technika znalosti a rozhled z oboru sociální práce a naopak technik nechápe,
proč sociální  pracovník něčemu specificky technologickému nerozumí.  Toto
chybné očekávání pak vede k tomu, že se spolupráce vůbec neuskuteční, či je
zatěžována vzájemným ponižováním.

Mým odhadem je, že nás čekají změny,  ke kterým bude potřeba sociální
pracovníky  pobídnout  ke  vzájemné  diskuzi,  ta  pak  nesmí  proběhnout  jen
jednou,  ale  probíhat  pravidelně,  neboť  je  nutné  brát  neustále  v  potaz  nové
okolnosti,  tak  jak  se  společnost  mění,  tak  by  se  měli  sociální  pracovníci
informovat,  diskutovat,  školit.  Věřím,  že  k  tomuto  účelu  je  směřovaná  
i (v profesním zákoně) plánovaná Profesní komora sociálních pracovníků, jež
jako  samosprávná  nepolitická  stavovská  organizace,  nebude  sociální
pracovníky  pouze  sdružovat,  ale  bude  jim  vytvářet  lepší  podmínky  pro
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možnost  ovlivňování tvorbu právních předpisů, jež se sociální oblasti týkají.  
V  momentě,  kdy  budou  mít  sociální  pracovníci  silnější  jistotu  svých
kompetencí, bude dle mého názoru i jejich mysl otevřenější k tomu, využívat
všechny  možné  a  dostupné  prostředky  k  tomu,  aby  zajistili  lidem,  a  teď
nemluvím pouze o klientech, kterým jsou poskytovány sociální služby, větší
nezávislost. Budou i otevřenější k tomu, aby navázali spolupráci s obory, které
se nyní zdají být sociální práci vzdálené.
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