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Formulace a vstupní diskuse problému, cíl práce:
Žijeme ve 21. století – v informačním věku, který je charakteristický velkým rozmachem
digitálních technologií.
Digitální technologie pronikají do všech oblastí našeho života, využíváme je v zaměstnání,
při vzdělávání a stále více vstupují i tam, kde bychom je zatím nečekali - do oblasti
sociálních a zdravotních služeb.
Mezi tyto technologie řadíme např. Telemedicínu – tedy vyšetření pacienta lékařem na
dálku přes internetové nebo jemu podobné rozhraní. Dále například pravidelné a
automatické zaznamenávání zdravotních ukazatelů (krevní tlak, spánek, pohyb). V práci se
seniory je to například tísňová péče- pokud se senior dostane do ohrožení, přivolá pomoc
tlačítkem umístěným na těle. Velkou pozornost můžeme věnovat také práci seniorů na
tabletech (dotykových zařízeních), které poskytují velmi všestranné využití s jednoduchým
ovládáním.
Cílem mé práce je zmapovat možnosti využití IT v sociálních a zdravotních službách, tak
aby vznikla příručka, případně internetová stránka, která bude poskytovat informace o
současných trendech, možnostech využití a potenciálu, které informační technologie
přináší. Informace budou určeny s větším důrazem na sociální služby a budou je moci
využít manažeři zařízení, pečující i samotní klienti.
Obsah práce
V první části práce představím programy tzv. e-Health (digitální zdravotnictví) a popíšu
současné trendy v tomto odvětví.
Druhou část věnuji tzv. Asistivním technologiím a alternativní komunikaci. Mezi ně patří
rozmanité komunikátory a pomůcky, které umožňují lidem s hendikepem nebo seniorům
bezbariérovou komunikaci. Umožňují přístup k počítači nebo internetu jejich
prostřednictvím se spojují s ostatními lidmi, vyhledávají informace a vzdělávají se. Chtěl
bych zmapovat, jaké technologie a pomůcky se dnes objevují, nebo v nejbližší době budou
objevovat a ulehčovat práci pracovníkům v sociálních a zdravotnických službách a jejich
klientům. Informace k této kapitole využiji z vlastní praxe – sociální poradny pro asistivní
a alternativní komunikaci.
V diplomové práci se chci s větším důrazem věnovat využití nových technologií v
aktivizaci a péči o seniory. Nové technologie tzv. dotykové tablety skrývají opravdu velmi
všestranné využití pro všechny generace. Ve speciálních školách se dnes stávají
nepostradatelnou pomůckou. Tablet a jeho aplikace si však hledají cestu i k seniorům.
V Británii již proběhly výzkumy, které referují o velmi pozitivním dopadu využívání
tabletu pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou. Výstupy z těchto výzkumů bych chtěl ve
své práci také využít.
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Součástí práce bude také sběr rozhovorů s pečovateli, vedoucími i samotnými klienty, ve
kterém budu zjišťovat zkušenosti se zaváděním nových technologií na pracovištích
v sociálních službách. Rozhovory následně utřídím do jednotlivých kategorií - Jak se daří
technologie prosazovat. Jakým způsobem s nimi pracují. Jak je přijímají pečující a jak je
přijímají klienti.
Výstupem práce bude přehled informací a trendů společně s argumenty pro využití nových
technologií (v oblasti IT) v sociálních službách a péči o seniory. Poslouží tedy jako
příručka pro management a pečující, kteří se tak budou moci lépe zorientovat v současných
možnostech a trendech.
Časový plán
červenec - srpen
Zpracování základního konceptu práce a jeho konzultace.
září
Analýza a sbírání podkladů, orientace v problematice, vyhledávání odborné
literatury, legislativní požadavky, sběr rozhovorů
říjen
Zpracování rozhovorů a závěrečné zprávy
listopad
Korekce práce dle připomínek vedoucí diplomové práce
prosinec
Finální verze diplomové práce
Odevzdání diplomové práce
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