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Publikace Víc než součet částí vede k zamyšlení nad novými poznatky

z oblasti systémových věd. Základními prvky systému na nejnižší úrovni

jsou signály v podobě elementárních informačních konstruktů, v další

úrovni jsou to data, která již mohou tvořit zprávu nesoucí informaci, vyšší

úroveň tvoří znalosti. Samostatnou oblastí informačních systémů jsou

emoční agencie.

Informace odpovídá na otázky: Kdy? Kde? V jakém vztahu? Jak dlou-

ho? Jak vysoko? A podobně. Vedle toho znalost odpovídá na otázky: Jak?

Proč? S jakým výhledem? V jakých kauzálních vztazích? Kde je příčina?

Jaký bude důsledek? Jak formulovat modely objektů a procesy na objek-

tech? A podobně. Právě na sdílení a tvorbě nových znalostí vyrůstá zna-

lostní společnost jako společnost s vysokou produkční, inovační a socio-

organizační schopností, s vysokou adaptibilitou na měnící se vnější

podmínky. Je však tato společnost moudřejší? Jak z pohledu shora defi-

novaných prvků systému probíhají procesy rozhodování v případě systé-

mů s vyšší moudrostí? Jakou roli hraje kvantový charakter těchto systé-

mů? Existují analogie mezi informačním a fyzikálním prostředím?

Je očividné, že všechny výše uvedené otázky lze shrnout pod jeden

pojem, jímž je globální konvergence základních znalostí z jednotlivých

vědních oborů do systémově orientovaných vědních disciplín. V tomto

pojetí mohou systémové vědy sehrávat výraznou úlohu v procesu pozná-

ní a být přínosem pro budoucí udržitelný rozvoj lidské společnosti.
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