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V průmyslově vyspělých zemích v důsled-
ku demografického vývoje společnosti rychle 
roste počet starších lidí. Odborníci očekáva-
jí, že v roce 2035 bude v Německu více než 
polovina lidí starších 50 let, a každému třetí-
mu člověku bude dokonce již více než 60 let. 
Tento vývoj s sebou ovšem nese jeden velký 
problém: jak dosáhnout toho, aby stále větší 
počet seniorů mohl pokud možná co nejdéle 
žít samostatně a bezpečně ve svém vlastním 
domově a zachovat si vysokou kvalitu života. 
Mnoho starších lidí přitom má zdravotní po-
tíže a trpí např. srdečními chorobami, poru-
chami krevního oběhu nebo cukrovkou. Ne-
bezpečí pádu nebo náhlého srdečního infarktu 
s věkem roste a mnoho dříve běžných činnos-
tí je pro starší lidi v důsledku snížené pohyb-
livosti již obtížnějších a namáhavějších. Po-
mocné prostředky, které v nutných případech 
mohou poskytnout ochranu a pomoc, přitom 
často nejsou seniory akceptovány. Vadí jim, 
že např. klasické náramky nouzového volání 
nositele příliš nápadně a necitlivě klasifiku-
jí jako starého a chorého, a monitorovací ka-
meru či mikrofon v bytě považují za přílišný 
zásah do soukromí.

Byty vybavené téměř nepostřehnutelný-
mi senzorovými, řídicími a komunikačními 
systémy a účelnými asistenčními přístro-
ji a pomůckami, které pomáhají seniorům 
déle žít samostatně, bezpečně a plnohod-
notně ve svých domovech – to je hlavní 
cíl projektu Smart Senior, který je od roku 
2009 finančně podporován částkou 24 milio-
nů eur Spolkovým ministerstvem pro vzdě-
lání a výzkum BMBF (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung) a na němž se 
celkem podílí 28 německých průmyslových 
firem, výzkumných organizací a univerzit. 
Projekt, volně navazující na společný evrop-
ský projekt AAL (Ambient Assisted Living) 
je nyní v závěrečné fázi zkoušek v reálných 

Inteligentní náramkové hodinky 
pro pohodlí a bezpečnost

podmínkách, při kterých je po dobu něko-
lika měsíců sledováno 35 bytů starších lidí, 
které jsou takovými systémy a prostředky 
vybaveny.

Ve Fraunhoferově ústavu pro spolehlivost 
a mikrointegraci IZM (Institut für Zuverläs-
sigkeit und Mikrointegration) v Berlíně byly 
ve spolupráci s výzkumným oddělením spo-

lečnosti Siemens Corporate Technology jako 
součást projektu Smart Senior v oblasti sle-
dování zdravotního stavu seniorů vyvinuty 
inteligentní náramkové hodinky umožňují-
cí sledovat důležité tělesné funkce člověka 
obecně. Na první pohled vypadají jako digi-
tální hodinky ke každodennímu nošení, ale 
díky vestavěnému výkonnému mikroproce-

soru a integrovaným mikrosenzorům nabí-
zejí mnohem víc (obr. 1). Inteligentní hodin-
ky komunikují bezdrátově prostřednictvím 
WLAN s domácí počítačovou sítí v obydlí 
seniora a s internetem a mimoto jsou vyba-
veny dvěma nenápadnými postranními tla-
čítky pro nouzové přivolání pomoci. Senzory 
integrované v hodinkách měří přímo na těle 
důležité parametry jako tepovou frekvenci, 
obsah kyslíku v krvi atd. Naměřené hodno-
ty jsou z hodinek přenášeny do zdravotnic-
kého zařízení, které může v naléhavém pří-
padě ihned poslat pomoc. Vestavěný snímač 
zrychlení, podobně jako v některých chyt-
rých telefonech, funguje jako krokoměr ke 
zjišťování fyzické aktivity seniora. Barevný 
displej, čtyři tlačítka pro navigaci a ovlá-
dání, vibrační výstrahu a reproduktor může 
senior použít např. k dálkovému ovládání 
světel v bytě nebo ho přístroj při odchodu 
z bytu upozorní, že nechal otevřená okna, 
zapnutý elektrický sporák apod. První uži-
vatelé chválí velmi dobrou čitelnost údajů 
na displeji hodinek, uvítali by však doplně-
ní ještě dalších funkcí, jako např. kalendáře 
termínů, který by je upozornil na sjednanou 
návštěvu u lékaře nebo jim připomněl, že je 
čas, kdy mají užít léky.

Velkou předností je, že rozsah funkcí in-
teligentních hodinek lze přizpůsobením hard-
waru i softwaru snadno modifikovat podle ak-
tuální potřeby. Díky tomu lze s inteligentními 
hodinkami realizovat i mnoho dalších zají-
mavých úloh, např. monitorování tělesných 
funkcí vrcholových sportovců při tréninku, 
dohled nad dlouhodobě nemocnými pacien-
ty v domácí péči apod. Zatím není nic zná-
mo o ceně hodinek.
[Intelligente  Armbanduhr  für  Komfort  und  Si-
cherheit. Pressemitteilung Siemens Corporate 
Technology, 13. června 2012.]
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Obr. 1. Inteligentní náramkové hodinky pro 
seniory (foto: Siemens AG)
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y   Zájem o obor informační 
techniky na středních školách 
stále roste

Přestože do lavic středních škol v ČR 
usedlo první školní den o zhruba 3 800 stu-
dentů méně než loni, zájem o obor informač-
ní techniky naopak roste. O tom, že chce být 
budoucím „ajťákem“, se letos podle odhadu 
zástupců Soukromé střední školy výpočetní 
techniky v Praze (SSŠVT) rozhodlo více než 
4 000 studentů, což je zhruba o stovku více 
než loni. Vede je k tomu nejen touha praco-

vat v oboru informační techniky, pokračovat 
na vysokou školu a vydělávat „astronomic-
ké“ částky, ale mnohdy i nastartování vlast-
ního podnikání ihned po škole.

Potvrzuje to i Soukromá střední škola 
výpočetní techniky v Praze (SSŠVT; www.
sssvt.cz), která patří mezi nejvýznamnější 
školy v oboru v Česku. Co budoucí studenty 
na SSŠVT láká? Nejmodernější softwarové 
a hardwarové vybavení od společností Dell 
a Cisco, které škola každým rokem moder-
nizuje a rozšiřuje. Software pro virtualizaci 
od společnosti VMware, kdy pomocí virtu-
álních stanic a serverů na operačních systé-

mech Windows a Linux student simulu-
je úlohy z praxe. Dále grafické programy 
pro zpracování fotografií, videozáznamů 
a tvorbu animací od společnosti Adobe. 
Výrazným kladem školy je kvalita peda-
gogů, kteří jsou ve svých oborech fundo-
vanými profesionály.

Studenti jsou připraveni od teoretických 
poznatků z oblasti informatiky, přes široké 
spektrum praktických dovedností pro práci 
v nejrůznějších sférách informatiky až po 
úzce zaměřené specializace. Při studiu mo-
hou absolvovat mezinárodní kurzy Cisco 
Academy a Autodesk Academia. (ed)


