
Technologie tu mají být od toho, aby nám 
mnohé ulehčily – v  zaměstnání, domác-
nosti či komunikaci. Měsíc karanténních 
opatření de� nitivně odhalil, jak moc na 
nich naše každodenní životy závisejí. Pra-
covní schůzky v  kancelářích se přesunu-
ly na Zoom či Skype, týdenní nákup nám 
přivezl Rohlík.cz až do domu, oběd z bistra 
jsme si naklikali na Woltu a učební látku si 
žáci vyzvedli v online aplikaci.

Za vším tím zdánlivým pohodlím, kte-
ré technologie umějí zabezpečit, se však 
skrývá práce – skutečná práce se všemi 

svými nešvary: špatně placená, nejistá, ri-
ziková, nedostatečně právně ošetřená… 

Robotizace, automatizace, digitalizace. To 
jsou fenomény, jež vyvolávají naději na 
změny podobně převratné, jako bylo před 
sto lety zavedení osmihodinové pracovní 
doby – naději na odbourání fyzicky na-
máhavé a  nedůstojné práce, na zkrácení 
pracovní doby a možná i na to, že připraví 
půdu pro nepodmíněný základní příjem, 
tedy dávku garantovanou všem bez ohle-
du na to, zda pracují, či nikoli. Zkrátka že 
umožní všem lidem dělat smysluplnou 

práci se smysluplným příjmem a  dostat-
kem volného času. 

Stojí před námi jedna z  největších výzev 
dnešní doby: jak využít všechny tyto tech-
nologie ve prospěch celé společnosti? 
Technologie jsou nástroj a je jen na nás, jak 
s ním naložíme. Pokud si nezačneme klást 
ty správné otázky, hrozí, že nás tyto tech-
nologie opanují. Prvním krokem je uvědo-
mit si rizika a nezamýšlené důsledky, které 
již nyní technologická revoluce přináší. Jak 
dobře je na ni česká společnost připrave-
na? A dopadne na všechny z nás stejně?

PRÁCE
(bez) budoucnosti

Výstava vznikala v roce 2020 krátce po karantén-
ních opatřeních spojených s nemocí covid-19.

Veškeré fotogra� e jsou inscenované, neboť cílem 
výstavy je upozornit na rizika, která mohou být 
jinak neviditelná.

 www.vystavanastromech.cz  www.nazemi.cz
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Tato výstava vznikla za 
� nanční podpory Evropské 
unie. Její obsah je zcela na 
zodpovědnosti NaZemi a jako 
takový nemůže být považován 
za stanovisko Evropské unie.

Spolu� nancováno Evropským sborem 
solidarity Evropské unie.

4. 10. 2020 - 9. 10. 2020

Park před Střední školou řemeslnou, Studničkova 260, Jaroměř




