
Nanotechnológia sa využíva na výrobu bohatej škály oblečenia pre deti, ktoré obsahuje systém 

globálnej pozície (global positioning system - GPS). Hlavnou myšlienkou toho je, aby sa deti 

nikdy nemohli stratiť, ak majú oblečené nanovyvinuté oblečenie. Tento nápad sa uplatnil u dospel-

ých, ktorí radi lyžujú osamote alebo sami sa vyberú na turistiku do vysoko položených oblastí. Ak 

zablúdia alebo sa zrania, je určite jednoduchšie zachrániť ich.

GPS je satelitný navigačný systém, ktorý udáva presnú pozíciu a čas na hodinkách hľadanej 

osoby. Robí to na základe vysielania signálu, ktorý zachytí jeden z mnohých satelitov obie-

hajúcich okolo Zeme. Tieto signály sú mikrovlnné žiarenie, podobne ako svetlo a rádiové vlny. 

Každý signál má jedinečnú frekvenciu a vlnovú dĺžku, takže osoba, ktorá tento signál vysiela sa 

dá okamžite identifikovať. To znamená, že ak sa stratíte, budú vás môcť veľmi rýchlo vystopovať 

a nájsť. Potešili by ste sa, keby ste vedeli, že vás môžu vždy vystopovať bez ohľadu na to, kam 

pôjdete, alebo mali by ste pocit, že ste stratili svoju slobodu?

Dilemou je:

Mali by sme si kúpiť bundy so zabudovaným GPS systémom?

NANO - Rolová hra
GPS Bundy
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Dilemou je:
Mali by sme si kúpiť bundy so zabudovaným GPS systémom?

Aktér: Výrobca

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Zastupuješ spoločnosť, ktorá vyvinula „GPS bundu“ a snaží sa uviesť ju 
na  trh. Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Poskytnúť zákazníkom hodnotný výrobok.
• Vyprodukovať zisk pre akcionárov.

Smutnou pravdou je, že deti sa strácajú a rodičia chcú urobiť všetko 
preto, aby tomu zabránili. Vytvorili sme bundu, ktorá dá rodičom istý 
pocit istoty, že ak sa ich deti stratia a majú oblečenú našu bundu, rodičia 
majú najvyššiu šancu znovu ich nájsť. Ktorý rodič by to nechcel?

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
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Dilemou je:
Mali by sme si kúpiť bundy so zabudovaným GPS systémom?

Aktér : Aktivista za ľudské práva

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Zastupuješ organizáciu, ktorá sa zasadzuje za ochranu ľudských práv.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Ochraňovať základné právo na súkromie osôb.
• Zvýšiť povedomie o právach detí.

Značkovať deti takýmto spôsobom je útokom na ľudskú slobodu. Medzi 
ľudské práva patrí právo voľne sa pohybovať bez toho, aby nás niekto 
sledoval. Tento produkt predstavuje narušenie hodnoty slobody; ak to 
prijmeme za normálnu vec v našej spoločnosti, kde to potom skončí?

Je nesprávne označiť si niekoho takýmto spôsobom. Tento typ produktu 
by sa nemal dostať na trh.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
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Dilemou je:
Mali by sme si kúpiť bundy so zabudovaným GPS systémom?

Aktér: Rodičia

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Zastupuješ rodičov.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Ochrániť deti pred stratením sa. 
• Mať duševný pokoj, pretože kedykoľvek vieš, kde sú tvoje deti.

Tento svet je bohužiaľ nebezpečný a na každom rohu číhajú rôzne 
nebezpečenstvá. My, ako rodičia, sme zodpovední za ochranu našich 
detí, ktoré budú v bezpečí len vtedy, ak budeme zakaždým vedieť, kde 
sa nachádzajú. To ma však súčasne aj znepokojuje, pretože uvažujem o 
tom, akú predstavu o svete budú mať moje deti: budú mať vôbec niekedy 
zmysel pre skutočnú slobodu?

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
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Dilemou je:
Mali by sme si kúpiť bundy so zabudovaným GPS systémom?

Aktér: Vláda

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Zastupuješ vládu, ktorá môže vytvoriť zákony brániace určitému 
používaniu GPS a môže ich aj presadiť. 
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Ochrániť súkromie a slobodu občanov.
• Presadiť nové technológie, ktoré zlepšia bezpečnosť a kvalitu života. 

Sme si vedomí toho, že nie každý rodič by si mohol dovoliť kúpiť takúto 
bundu. Nezaslúžia si všetky deti rovnakú úroveň ochrany?
Údaje získané pomocou GPS by sa mohli použiť na sledovanie 
obyvateľstva. Mohli by sa tieto informácie dostať do nesprávnych rúk, 
napr. k nepriateľským krajinám/špiónom iných krajín, ak sa nabúrajú do 
monitorovacieho systému GPS?

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
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Dilemou je:
Mali by sme si kúpiť (alebo mali by nám naši rodičia kúpiť) bundy 
so zabudovaným GPS systémom?

Aktér: Deti

Aký je váš názor?


