
Systémové myšlení 



Systémové myšlení 

• Svět, ve kterém žijeme je složitý 

• Jeho komplikovanost neustále roste 
 

• Po staletí vědci věřili, že nejlepší cesta, jak poznat vše 
čemu nerozumíme, je rozebrat to na části a ty pak 
izolovaně prozkoumat 
 

• Naše západní civilizace ve svých představách jakoby 
spojovala fungování společnosti, lidského zdraví i stav 
planety s chováním strojů… 

 



• Stačí ale i v těchto případech „nalézt poškozenou 
součástku a nahradit ji novou“ 

 

• Svět nám poskytuje,  spousty příkladů, že tomu tak 
není namátkou: 

– náboženské války 

– fašismus 

– komunismus 

– kůrovcová kalamita 

– cenová války mezi konkurenty 

– úsporná opatření v souvislosti s naší ekonomickou krizí 

– nadměrné užívání léků tišících bolest … 

 

 



• Proč tedy řešení typu  „výměna součástky“ v 
uvedených případech dlouhodobě nefungují? 

 

• Protože skutečný svět je složen ne z jednotlivých 
součástí, ale ze složitě propojených celků např.: 

– tělo živočicha či rostliny 

– kapitálový trh 

– lidská společnost 

– počasí v konkrétní oblasti … 

• Ať vypadají součásti takového celku jakkoliv rozdílně a 
samostatně, fungují jako dynamicky propojený celek = 
systém! 



• Co je a co není systém? Určitě ne všechno, čeho je 
moc pohromadě! 

 

• Z hromady uhlí dostaneme rozdělením na polovinu 
dvě menší, ale rozdělením spolužáka na polovinu 
dostaneme mrtvolu!  



• Systém je udržován ve stabilitě opakovaným 
používáním určitých vzorců chování, kterým říkáme 
zpětnovazební smyčky. 
  

• Tzn., že pokud jedna část systému ovlivňuje systém 
jako celek a systém může zpětně ovlivňovat onu 
část 
 

• Tak vznikají nové a nové varianty systému, který 
ovšem jako celek přetrvává! 



• Jedete na kole - každé vychýlení z rovnováhy vnímá 
náš rovnovážný aparát a ten vyšle signál do mozku. 

• Mozek informaci zpracuje a dá povel svalům k 
úpravě rovnováhy. Při jízdě provádíme neustále 
opravy stability systému kolo – jezdec.  

• Čím jsme zručnější, tím jsou tyto opravy jemnější. 
Nakonec se zdá, že jedeme rovně.  

• Tento druh smyčky směřuje k rovnováze a stabilitě, 
neguje (jde proti) změny, a proto se jí říká negativní 
zpětná vazba.  



• Příklady negativní zpětné vazby: 

– Regulace velikosti populace 

– Tělesná teplota 

– Nadváha  

– A řada dalších situací … 

POZOR! NEGATIVNÍ TU NEZNAMENÁ ŠPATNÝ! 



• Vedle této stabilizační zpětné vazby známe ještě 
zpětnou vazbu růstovou a říká se jí pozitivní zpětná 
vazba.  

• Způsobuje v systému posilování účinku změn 

• Výsledkem je buď neustálý růst nebo neustálý 
pokles 



• Příklady pozitivní zpětné vazby: 

– Růst populace bakterií, kůrovce, člověka 

– Moc v lidské společnosti 

– Studijní výsledky a sebedůvěra 

• POZOR! POZITIVNÍ TU NEZNAMENÁ DOBRÝ! 



• Graficky se popis systémů vyjadřuje pomocí 
diagramů příčinných vazeb (Causal loop diagrams ) 

Složité systémy tvoří mnoho propojených 
zpětnovazebních smyček. 



• Pravidla uvažování o systémech kolem nás např.: 

 

1. Vše souvisí se vším (neřešit problémy izolovaně) 

2. Neexistuje „někde pryč“ (vše se nám vrací dřív či později) 

3. Nikde není „Oběd zdarma“ (pozor na levná, rychlá řešení) 

4. Příroda „ví a umí“ nejlépe (nic není bezcenné)  

5. Ublížit může i to o čem myslíme, že to dobře známe 

6. Struktura způsobuje chování (systém „nepřemluvíme“) 

7. Nic neroste do nebe (čím rychlejší růst, tím dřív narazí) 

 

 



8. Dobré úmysly nestačí 

9. Nevynucujte změnu silou (změňte pravidla) 

10. Nedělejte pravidla, která nelze splnit 

11. Není konečná odpověď (nové řešení=nový problém) 

12. Systémy se chovají cyklicky (problém lidské paměti) 

13. Pozor na prahové hodnoty (někdy rozhodne maličkost) 

14. Dlouhodobý přístup vítězí (předvídat a hledat řešení včas) 

15. Neperte se s pozitivní vazbou, podpořte negativní vazbu 

16. Volné systémy bývají lepší 

… 

… 

 



• Změny systémů kolem nás jsou ale nyní tak rychlé a 
probíhají v takovém měřítku, že mnohým z nás hrozí tzv. 
„šok z budoucnosti“ (Alvin Toffler 1970) 

 

• Změna se na nás valí a většina lidí je kuriózně 
nepřipravena se s ní vyrovnat.“ Mění se úplně všechno 
a všichni. Ke změně docházelo vždy, ale ne tak 
závratným tempem jako je tomu v dnešní 800 generaci. 

 

• „Budoucí analfabet se nepozná podle toho, zda umí 
číst a psát, ale podle toho zda se umí učit, zda se 
dokáže orientovat v rozporuplné realitě novodobého 
světa“ 

 



• Toffler vychází z následující teorie:  

• vydělil uplynulých 50 000 let lidské existence délkou 
lidského života (asi 62 let), došel k výsledku asi 800 
generací 

• Z nich: 

– 650 jsme strávili „v jeskyních“ 

– posledních 70 generací známe písmo 

– v 6 posledních generacích známe tištěné slovo 

– v posledních 4 umíme s jistou přesností určit čas 

– v posledních 2 užíváme elektrický motor 

– naprostá většina dnešních předmětů každodenní 
potřeby byla vyvinuta v nynější, osmisté generaci.  



 

• Alvin Toffler (1928-) 

• futurolog, sociální myslitel, nositel řady čestných 
doktorátů (humanitní i přírodní vědy, právo) 

• hostující profesor na Cornellově univerzitě, redaktor 
časopisu Fortune, poradce vlád, firem … 

• knihy píše s manželkou 

• zkoumá např.: 

– dopad technologií na společnost/člověka (např. zahlcení 
informacemi tzv. information overload) 

– proces změn ve společnosti 

– možnosti zvýšení adaptačních schopností člověka 

 





Pořadí ve 

světě 2010 Univerzita Region Země

1 Harvard University Americas USA

2 University of California, Berkeley Americas USA

3 Stanford University Americas USA

4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) Americas USA

5 University of Cambridge Europe V.Británie

6 California Institute of Technology Americas USA

7 Princeton University Americas USA

8 Columbia University Americas USA

9 University of Chicago Americas USA

10 University of Oxford Europe V.Británie

11 Yale University Americas USA

12 Cornell University Americas USA

13 University of California, Los Angeles Americas USA

14 University of California, San Diego Americas USA

15 University of Pennsylvania Americas USA

16 University of Washington Americas USA

17 University of Wisconsin - Madison Americas USA

18 The Johns Hopkins University Americas USA

19 University of California, San Francisco Americas USA

20 The University of Tokyo Asia/Pacific Japonsko



• Vydal mimo jiné knihy: 

 

• Future shock, 1970 (Šok z budoucnosti, česky 1992) 

• The third wave, 1980 (Třetí vlna) 

• Powershift, 1990 (Posun moci) 

• Creating a new civilization, 1995 (Nová civilizace : třetí vlna 
a její důsledky, česky 2001) 

• War and anti-war : making sense of today’s global chaos, 
1995 (Válka a antiválka : jak porozumět dnešnímu 
globálnímu chaosu, česky 2002) 



• http://www.stuz.cz/Zpravodaje/Zpravodaj011/84.htm 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler 

• http://www.park.cz/alvin_toffler_necekaji_nas_krvave_revoluce 

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Diagram_kauz%C3%A1ln%C3%ADch_smy%C4%8Dek 

• http://www.dokoran.cz/recenze/1056469403.pdf 

• http://lin.skl.sweb.cz/toffler.pdf 

• Caha Milan, Systémy pro všední den, vydal Základní článek Hnutí Brontosaurus EVANS, 1999 
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