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Liberté! Credibilité! Solidarité! / Svobodu! D v ru! Solidaritu! 

      Územní celek (region, synergion) - pro nás blízký p íklad - je jednotou mnoha stránek: 
geologických, geografických, biologických, demografických, historických, kulturních, 
sociálních, ekonomických, finan ních, správních a jiných. P ímo vybízí k systémovému 
p ístupu, který klade d raz na rozmanité vztahy a souvislosti. Složitost také zde znamená 
prolínání ádu a nepo ádku, trvalého a p echodného, univerzálního a relativního, systémového 
a nesystémového, pravdy a nepravdy. Z pohledu politik , ú edník  i ob an  je tato skute ná
složitost ohromující, až d sivá, a tak si každý vybírá stránky jednoduché a podle sebe 
nejd ležit jší: moc, majetek, peníze. Dochází tím ke zjednodušení skute ného, vid ného a 
prožívaného až na neskute né, virtuální a exteritoriální, a zárove  k redukci lokálního na 
globální, odpov dnosti na pravomoc. Region se prom uje v p erozd lovací místo pro 
státní, evropské a bankovní peníze. Opouští se systémové, celistvé, bezpe né myšlení a 
up ednost uje se myšlení ekonomické, specializované, dravé (a dodejme: „akreditovatelné“).   

      Probíhající posun od spole ného k individuálnímu, od lokálního ke globálnímu, od ádu 
k chaosu podrobn ji vysv tluje mj. sociolog Zygmunt Bauman v knize The Individualized 
Society (London: Polity Press, 1999; esky Individualizovaná spole nost, Praha: Mladá 
fronta, 2004): „Nový sv tový nepo ádek, jenž sluje ‚globalizace‘, má nicmén  jeden vskutku 
revolu ní d sledek:  znehodnocení ádu jako takového. V globalizovaném sv t  se stal ád
indexem bezmoci a pod ízenosti“ ( esky, s. 46) …„na vrcholu žeb í ku dnes stojí vlastnosti 
mobility a flexibility, volného pohybu, okamžité p izp sobivosti a neustálé reinkarnace“ (s. 
23). „Moc je v naší dob  globální a exteritoriální; politika je i nadále teritoriální a lokální… 
V dohledu není nic, co by se globální demokracii by  jen podobalo“ (s. 237). 
      Tradice d sledného zjednodušování složitého je velmi dlouhá. Je nutno si p ipomenout 
jednání katolické církve již ve st edov ku, kdy na jedné stran  stála komplikovaná Bible 
s výkladem (exegezí) podle sv. Augustina, sv. Tomáše Akvinského i sv. Františka z Assisi, 
proti tomu na druhé stran  praxe papežského stolce. Snahy o unifikaci v rouky potvrdila ada
koncil , nap íklad koncil v Tridentu (1545-1563) byl svolán papežem Pavlem III., aby elil
reformaci (tehdy Hus, Luther, Zwingli), upevnil katolickou v rouku (mj. sjednotil liturgickou 
praxi a potvrdil p epodstatn ní chleba a vína p i mši) a zv tšil papežovu moc. Ducha jednoty 
m l posílit také zatím poslední II. vatikánský koncil (1962-65) za vedení papež  Jana XXIII. 
a Pavla VI., když více než pravdu zd raznil emoce, subjektivní a masovou zkušenost. Dnešní 
pontifikát Benedikta XVI. hájí jednotný a p ísný výklad duchovních dogmat. 

      Úhel pohledu, vyjad ovaný st edov kou církevní praxí, p ešel do osvícenského 
vrchnostenského (patrimoniálního) státu, který zcela negoval stanovisko demokratických 
u ení o tom, že jedinec je svobodný a sám za sebe odpov dný (Locke, Rousseau, Kant). 
Protidemokratickou z stává i sou asná p edstava, že novou vládu m že správn  ur it s ítání
hlas  nekompetentních amatér , masov  formovaných bulvárem, nebo prost  odborný názor 
politolog . Politici, ú edníci a také právníci pokládají ob any za p erostlé d ti a uvád jí
je do trvalé závislosti na celostátní mašinérii. Toto hledisko prokreslil biolog a filosof 
Stanislav Komárek v knize Spasení t la – moc, nemoc a psychosomatika (Praha, 2011): 
„Základním problémem je nahromad ní a arogance moci, která zbytek spole nosti, ´laiky´, 
infantilizuje a monopoln  ovládá, nejlépe sama v douc, co je jim  ku prosp chu a co ke škod .
V tomto sm ru je t eba vid t medicínsko-pr myslový komplex jako integrální sou ást
sociálního státu. Oproti asté domn nce není cílem medicínsko-pr myslového komplexu zisk, 
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ale primárn  moc. Holá moc a spole enská výlu nost jsou vysoko nad plným m šcem…
Vlastnoru n  si dávkovat v podstat  neškodný penicilin je ob anu zakázáno, uzav ít hypotéku 
za zcela vražedných okolností nikoli …Velkou úlohu zde hraje tradice, p ísné a p esné 
dodržování medicínských ob ad . Tato praxe vede k unifikaci celého systému, tímto zp sobem
se ze systému vypuzují všichni samostatn ji myslící jednotlivci a zbývají administráto i“
(citováno podle LN 5.11.11, s. 24). Odtud Komárek uvažuje o nutnosti reformace v medicín .
      A koli nám dosud p ipadají domn nky o spiknutích málo významné, je t eba si všimnout, 
že více než osvícenské teorie filosof  de Montesquieu, Kanta i Hegela zap sobily na masy 
brakové konspira ní pseudoteorie, které údajn  ší ili zedná i, jezuité a Židé. Tímto složitým 
fenoménem se zabývá spisovatel a sémiotik Umberto Eco (*5.1.1932) v románu Il cimitero di 
Praga ( esky Pražský h bitov, Praha: Argo, 2011, p eložil Ji í Pelán). Mimo jiného ukazuje, 
že moderní konspira ní teorie odstartoval abbé Barruel svými Zápisky k objasn ní historie 
jakobínství (1806). Odtud se dále množí dohady, že Židé už za k ižáckých válek ovládli 
templá e a rozleptávali k es anské hodnoty, pokra ovalo spiknutí jezuitské se svou 
disciplinou a nenávistnými sklony, kolovaly nepotvrzené zprávy o tajných a perverzních 
zedná ských rituálech, až se rozší ilo protižidovské lidové hnutí ve XX. století. Výrazné 
podn ty k n mu daly mj. podvržené Protokoly siónských mudrc , prvn  vydané v Rusku 
(1905), i historický román Hermanna Goedscheho Biarritz (1868), který píše též o tajemném 
setkání rabín  na pražském židovském h bitov .
      Domn nkou o spiknutí již není, nýbrž smutnou skute ností se stal Velký v decký výbuch,
jak ozna il stav eského výzkumu a vývoje po roce 2008 editel CERGE-EI Št pán Jurajda 
v LN 29.10.11, s. 25. Opírá se o záv ry mezinárodní agentury Technopolis, jejíž audit 
kritizoval, že hodnocení neprovád jí lidé, nýbrž po íta e, se ítající body. Tím se 
nezohled ují strategické priority zem , ani ekonomické a spole enské p ínosy výzkumu. 
Nejvíce je postižena oblast spole enských a humanitních v d, která mnohdy výzkum pouze 
p edstírá a hrozí tím potopení i posledních ostr vk  excelentního výzkumu. Systém 
hodnocení nesmí být od po átku svázán s financováním, nebo  jen tak se „zajistí podmínky 
pro zformování kultury hodnocení a její základy nebudou poškozeny silnými parciálními 
zájmy zainteresovaných stran. Je t eba vybudovat dnes absentující kulturu hodnocení“. 
K tomu nová Rada pro výzkum a vývoj, kterou bude jmenovat premiér, se musí p ednostn
zabývat strategickými otázkami dlouhodobého sm ování v dy a výzkumu, zatímco za 
sestavení v deckého rozpo tu má být odpov dná vláda se svým odborným zázemím. 

      P itom sama problematika složitosti je dnes ve sv t  pom rn  dob e propracována, 
vzpome me alespo  desetitisíci stránkovou encyklopedii Meyers R.A. (ed.) Encyclopedia of 
Complexity and Systems Science (NY-Berlin: Springer, 2009), zasahující do mnoha obor . Ve 
složitých systémech malé zm ny mívají dramatické ú inky, vlastnosti se náhle vyno ují, celky 
jsou nep edvídatelné, plné logických paradox  a podivných smy ek, hra se vyvíjí. 
      Rozpor mezi složitým a „redukovaným“ bychom mohli ilustrovat i na dalších p íkladech. 
Stejn  jako p estává být možné vytvá et excelentní v decká díla („ erné labut “), vyu ovat
ob any hlubokým myšlenkám politické filosofie i vyžadovat od politik  ústup od arogance 
moci, je nesnadné p ekro it ekonomický rámec ve ejné správy sm rem ke správ  systémové. 
A koli se jedná o strategický sm r, jako složitý úkol si ho u nás snad nikdo ani nep eje. P esto 
v již tém  padesátiletém p sobení systémových inženýr  si klademe otázku: jaké škody 
respektive p ínosy p sobí náhrada složitých systém  systémy zjednodušenými?  Na tuto 
klí ovou otázku se zam uje také kolektivní monografie, p ipravovaná Ústavem systémového 
inženýrství a informatiky na Fakult  ekonomicko-správní Univerzity Pardubice od ervna
2012.

B ezen 2013 
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      V kapitole se z tém  nep ehledného množství literatury vybírají poznatky systémové 
v dy, dovolující rozlišit mezi ú elným a škodlivým zjednodušením složitosti sou asných
systém , zejména organizací jako systém  sociokulturních a vícenázorových. P ipojuje se 
výb r relevantní literatury pro následnou diskusi mezi odborníky z r zných disciplin.
      P ipomíná se zde osv tlení pojm : poznání, odraz, zobrazení, teorie, systém, prom ny
teorií. Ty vystupují  v paradoxu jednoduchosti a složitosti tak, že úplnost lidského poznání 
z stává ideálem a zatím nedosažitelným cílem. Proti vln  moderny se upozor uje na hlubší 
ko eny kultury. Vyzývá se k návratu k humanitní demokracii od sou asné zúžené 
pekunokracie. Shrnují se mnohaleté výzkumy a výsledky systémové pedagogiky. 
      Upozor uje se na pror stání systémových p ístup  se spole enskými a politickými d ji ve 
dvacátém století. Tak nelze p ehlédnout využití systémového myšlení ve snahách o v decké
ízení v Sov tském svazu (SSSR) od dvacátých let, ani rozmach systémových metod v 

souvislosti s druhou sv tovou válkou a to na obou stranách fronty. Tento vývoj pokra oval ve 
spolupráci USA, SSSR a dalších zemí nap . v Mezinárodním ústavu pro aplikovanou 
systémovou analýzu (IIASA), který stále p sobí hlavn  ve sm ru ešení globálních úloh. Tak 
nelze systémovou teorii považovat za módní vlnu, která již skon ila. Naopak, da í se 
systémovou v du propojovat se širokým proudem syntetických u ení od výklad  Bible p es
projektování sociáln  ekonomických organizací po moderní fyziku. 

Klí ová slova: Demokracie; dynamická rovnováha; filosofie; holismus; IIASA; jednoduchost; 
spolupráce v systémových výzkumech; modelování; poznání; projektování; redukcionismus; 
ízení; složitost; systém; systémová pedagogika; systémové inženýrství; systémová v da; 

teorie systém ; u ení; úplnost; výchova; vzd lávání.

1.1. JEDNODUCHÉ,  SLOŽITÉ,  ZJEDNODUŠENÉ

 „I think the next century will be the century of complexity.“ 
Stephen Hawking (Complexity Digest, March/2001) 

      V západní v d  se definice složitého (complex) hledá t eba ve Websterov  slovníku, kde 
se za složité ozna uje „to, co sestává ze dvou nebo více ástí, co je t žké odd lit, analyzovat a 
ešit, co není chybné, ale pouze obtížné pro porozum ní, ešení a vysv tlení“. Jednoduchým

(simple) pak je z ejm  nesložené, stejnorodé, analyzovatelné, srozumitelné a vysv tlitelné. 
asto se složitost posuzuje délkou nejkratšího popisu daného jevu; jednoduché v ci lze tedy 

popsat velmi stru n , zatímco složité v ci pot ebují nezbytnou délku výkladu. P itom z stává
otev ena možnost volit r zné podoby zápisu a „pronést slovo do pranice“. 
      Za platnou v du (science matters), poskytující uspokojivý popis, se pokládá spojení 
p írodních v d a v d humanitních/spole enských. Prakticky jsme ve výstavb  jednotné v dy
p íliš nepokro ili a tak r zné rady i komise dbají na dodržování hranic mezi tradi n
vymezenými disciplinami, p i emž p ekra ování hranic se pokládá za projev nedostate né
v deckosti až ledabylosti. Argumentuje se, že z hlediska rozmanitosti (diversity) je žádoucí, 

1. Vymezení problémové oblasti 
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SYSTÉMY SLOŽITÉ A ZJEDNODUŠENÉ 
Ve složitých systémech malé zm ny mívají dramatické ú inky, vlastnosti se náhle vyno ují
a cesty jsou nep edvídatelné. Ve vztahu k nim jsou systémy zjednodušené bu  uzav ené
(poskytují únik p ed složitostí) nebo otev ené (jsou stupínky ke složitosti). Kolem nás asto 
vznikají zjednodušené systémy, které se vymykají samoregulujícímu ádu kapitalistického 
života a ocitají se tím v situaci slum  s jejich gangy a kriminalitou. P íkladem je on-line 
kultura, která p ecenila víru ve vynalézavost a podnikání. Stále více literát , hudebník
a filma  se ocitá v kariérní slepé uli ce, když peníze odtékají jen k n kolika š astlivc m. 
Nezda ené návrhy amerických zákon  SOPA a PIPA i evropských ACTA byly namí eny
nejen proti serveru Wikipedia a hacker m skupiny Anonymous, ale ší eji proti tzv. 
internetovému pirátství, bezpracn  si p isvojujícímu plody cizího úsilí. Naše kniha p istupuje 
k duševnímu bohatství z pohledu systémové teorie a systémového inženýrství. Se z etelem 
k praktickým zkušenostem, vznikajícím hlavn  mimo akademickou oblast, sm ujeme 
k pravd  celistvé a paradoxní, která neponechává stranou duchovní, estetické a etické 
systémy. Uvádíme p íklady chyb a omyl  pro konkrétní systémy. 

Klí ová slova: Ekonomie; informatika; jednoduchost; kybernetika; právo; psychologie; 
složitost; systémové inženýrství; systémový p ístup; teorie systém ; výchova; zjednodušení 
pozitivní a negativní.

SYSTEMS COMPLEX AND SIMPLIFIED 
Small changes in very complex systems can have dramatic consequences, features emerge 
suddently and roades are not predictible. In comparison with them are simplified systems 
either closed (they escape from complexity), or open (they are degrees towards complexity). 
We often find reduced systems beyond the self-regulating order of capitalist life which fall 
in the situation of slums with their criminality, e.g. the on-line culture overestimating its hope 
in originality and enterprise. Ever more information specialists, journalists and film producers 
fall into a career blind alley when money flows only to a few fortunates. Bad proposals 
of laws SOPA and PIPA (US) or ACTA (EU) were oriented not only against Wikipedia and 
Anonymous,  but also against the internet piracy, appropriating unearned fruits of foreign 
effort. Our book considers spiritual wealth from the point of view of Systems Theory and 
Systems Engineering. With regard to practical experience outside of academic area we 
proceed to the truth integral and paradox without neglecting spiritual, aesthetical and ethical 
systems. Examples of reduction errors are shown. 

Key words: Complexity; Cybernetics; Economics; Education; Informatics; Law; Psychology; 
Reductions Positive and Negative; Simplicity; Systems Approach; Systems Engineering; 
Theory of Systems;.
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