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„Někteří lidé si myslí, že starší lidé 
neví, jak používat internet. Moje 
okamžitá reakce je: mám pro vás 
novinku, MY JSME HO 
VYNALEZLI…“

(Vint Cerf, 73 let, rozhovor pro Bulletin AARP 10/2016)

„There are some people who imagine that older adults don't know how to 
use the internet. My immediate reaction is, "I've got news for you, we 
invented it.„

Vint Cerf, a "father of the internet," quoted at age 73 in "Your Life: Vinton Cerf" interview by David Frank in AARP Bulletin 
(December 2016, Vol. 57, No. 10, p. 30.)
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Využití robotů v 
péči o starší osoby

(a) roboti jako pomoc při péči              
(aid in treatment); 

(b) roboti jako sociální asistenti a 
domácí společníci                                                                     

(social assistants, home companions); 

(c) roboti jako náhradní pečovatelé 
(custodial caregivers)
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Etické otázky
◦ Etika simulovaného vs. lidského zájmu                                                 

a soucítění v poskytování péče 

◦ Etika technologického řešení:
◦ otázka kontroly, 

◦ zachování soukromí,

◦ získání a evidence souhlasu, …

◦ Etičnost využití rétoriky „paniky z demografie“ 
jako hnacího motoru vývoje robotů

◦ (Ageismus)

https://www.thetablet.co.uk/UserFiles/images/coverstory/350x484/01_Tablet09Mar19.jpg

Volně dle Isabel Pedersen, Samantha Reid, Kristen Aspevig (2018) Developing social robots for aging populations: A 
literature review of recent academic sources. Sociology Compass 12(6) https://doi.org/10.1111/soc4.12585
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Typy robotů v péči & klíčové oblasti problémů: 

◦ společník

◦ manipulace s předměty

◦ vzdálený dohled

◦ rehabilitace

◦ monitoring zdraví

◦ „připomínkovač“

◦ zábava

◦ domácí pomocník

◦ prevence a detekce pádů

◦ sociální izolace

◦ nemožnost samostatného bydlení

◦ fyzická omezení a kognitivní poruchy

◦ problémy s mobilitou (pohybem)

◦ nedostatečný dohled nad zdravím

◦ nedostatek aktivity

◦ problémy s pamětí

◦ rizika pádů

https://doi.org/10.1016/j.smhl.2018.03.002Shishehgar, M., Kerr, D., Blake, J. (2018)
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