Nová kniha prof. Milana Zeleného

HUMAN SYSTEMS MANAGEMENT

Nová, pětisetstránková kniha prof. Milana Zeleného,
s názvem Human Systems Management
(Řízení lidských systémů a lidské řízení systémů),
právě vychází ve světovém nakladatelství World Scientific.
Podtitul knihy: Integrating Knowledge, Management and Systems (Integrace znalostí, řízení a systémů) vyjadřuje ambiciózní záběr globálně renomovaného autora: řízení podniků je o integrovaných podnikových soustavách a systémech, nikoli o metodách, technikách a dílčích „vzorečcích“ některých konzultačních kultur.
Není divu, že se v knize objevují i základy slavného Bata Management System.
Kniha je rozdělena do pěti základních, nosných sekcí:
1.
2.
3.
4.

Produkce znalostí: posun od dat a informací ke znalostem a moudrosti
Řízení systémů: paradigma Globální soustavy řízení
Řízení sítí: management a sebe-produkce v sítích
Produkce rozhodnutí: vícerozměrná kriteria, rozhodovací kompenzace a řešení
konfliktů
5. Dosažení moudrosti: o moudrosti v soustavách řízení

Kniha je navíc doplněna rozsáhlým Appendixem, který obsahuje formální a softwarové modely, obsahující technické „lahůdky“ pro zasvěcené: jako např. autopoiesis,
de novo programming, risk in portfolio analysis, consumer attitude measures a dokonce fuzzy sets v lidském rozhodování.

Tato práce (v angličtině) prof. Zeleného není obvyklou kompilací či překladem, ale
originálním příspěvkem k teorii i praxi globálního řízení.
Po světově úspěšném kompendiu Information Technology in Business a nedávné,
české knížky Cesty k úspěchu, se tak světovému čtenáři dostává do ruky vskutku originální kniha, která bezesporu ovlivní globální management budoucnosti.
Nadcházející autorův magnus opus: Organization as a Living Organism: Biological
Perspectives on Business Action (Organizace jako živý organismus: biologické perspektivy na podnikatelskou akci) je již v současném svazku výrazně avizovaný a jeho
základní teze dobře viditelné.
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Integrating Knowledge,
Management and Systems
by Milan Zeleny
(Fordham University, USA)
Human Systems Management is an important work that integrates knowledge,
management and systems into a uniﬁed world of thinking and action in business,
decision-making and economics. It presents a modern synthesis of the ﬁelds of
knowledge management, systems science and human organization. A biological
rather than mechanistic perspective pervades the text. New and original ideas
and approaches are presented with the simplicity and clarity typical of the wellknown author.
Contents: Production of Knowledge; Producing Decisions; Optimizing Corporate
Resources; Self-Production of Networks.
Readership: Business managers, management scientists, business &
management students, and business & management consultants.
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