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Já osobně si myslím, že technologie, o kterých zde budu vyprávět, velmi usnadňují a
vylepšují náš všední život.
Ptala jsem se prarodičů i rodičů, jak to vidí oni. Moje prababička Věra (91) ani pořádně nevěděla,
co je to notebook, tablet či dotykový mobil. Pokusila jsem se jí tyto zázraky dnešní doby zkráceně
představit a vysvětlit, k čemu a jak se používají. Úžas v jejích očích mě opravdu potěšil, ale i
překvapil. Také jsem ji vysvětlila, co je to centrální vysavač a robotický vysavač.
„Na takové vymoženosti už si přeci ve svém věku nemohu zvykat, ale určitě je to zajímavější a
jednodušší, než to bylo za mých mladých let,“ byla její reakce.
Naopak moje babi Věra (68) vše vidí jasně. Zrovna když jsme u ní byli na návštěvě,
vzpomínala na to, jak si právě před 28 lety koupila svou první automatickou pračku, a také
konstatovala, že si vaření nedokáže představit bez kuchyňského robota, který jí zjednodušil
a zrychlil přípravu pokrmů pro celou rodinu. Babička se ve svém věku naučila bez potíží používat
mobilní telefon, počítač i čtečku knih. Ve svém každodenním životě se spoléhá na pro ni užitečnou
meteostanici, mikrovlnnou troubu s grilem, barevnou televizi, satelitní přijímač a další technické
vynálezy moderní doby.
Můj otec (43) si velmi chválí navigaci, díky které se vždy dostane včas a přesně na místo,
kam chtěl dojet. „Dle mého názoru je dnes telefon nutností, stejně jako internet, bez těchto věcí se
člověk moc nechytá, bez mobilu si dnes nic nesjednám ani se nezeptám přátel z daleka, jak se mají.
Když si vzpomenu na svůj první mobilní telefon- no vypadal jako krabice na boty s obrovskou
anténou. Ale velmi užitečné mi přijdou i různé lasery a biolampy ve zdravotnictví.“
Nakonec jsem se zeptala maminky (41). Velmi si chválila napařovací žehličku, protože si
pamatuje žehlení přes vlhký kapesník. Máma denně vaří a tvrdí, že její nejlepší kamarádi jsou
kuchyňský robot, multifunkční hrnec a domácí pekárna. Protože ale netráví čas jen v kuchyni, často
bere do ruky například tablet nebo dotykový mobilní telefon. Přes internetové stránky třeba hledá
rodinnou dovolenou, objednává speciální potraviny nebo nakupuje vánoční dárky. V zaměstnání je
její hlavní náplní práce na počítači. Moje matka má ale i názor, že kdyby její děti neobjevily kouzlo
počítačů a mobilů, hlavní naše zábava by v tomto období bylo bruslení, zimní sporty nebo nějaké
procházky.
Jsem přesvědčena, že moderní technologie nacházejí uplatnění v každém oboru lidského
snažení. Například ve zdravotnictví, kde lékaři provedou každý den stovky vyšetření na moderních
přístrojích jako je sonograf, magnetická rezonance nebo počítačová tomografie. Postupy při
operacích jsou také v souladu s nejmodernějšími a nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu. Ale i ve
stavebnictví je využíváno množství strojů a nástrojů, o kterých se lidem před padesáti lety mohlo
jen zdát. I ve školství je znát pokrok, vím, že v první třídě na základní škole byla interaktivní tabule
náš sen a nyní je skoro v každé třídě. Čipová kartička na obědy v naší jídelně je příklad toho, s čím
se rodiče v mém věku setkat nemohli. I v našem malém venkovském obchodě s potravinami je už
několik let moderní pokladna s váhou a bezpečnostní rám u dveří.
Podobných příkladů moderních technologií bychom na každém našem kroku nalezli mnoho.
Naprosto automaticky bereme do rukou dálkové ovladače od televizí, aniž bychom si uvědomovali,
že televizní vysílání je mladší než naši prarodiče. Neumíme si dost dobře představit, kolik práce
dalo třeba vyprat prádlo, které dnes jednoduše dáme do pračky a jen zapneme správný program.
Rychlovarné konvice nebo toustovače, dnes používané v každé domácnosti, jsou také pokrokem
poslední doby. Jsem však pevně přesvědčena, že velká většina těchto přístrojů je velmi užitečná a
potřebná pro lidstvo. Věřím, že další pokrok v technologiích bude více než důležitý a potřebný.
Kdybych vyrůstala bez mobilu a počítače, aniž bych je kdy poznala, jistě by mi nechyběly.
Pokud by mi ale někdo tyto věci dnes vzal, nedokázala bych se s jejich absencí v mém životě smířit,
protože jsem na těchto věcech závislá podobně jako moji vrstevníci.

