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Informační etika 

= oblast týkající se lidského 

jednání při získávání, tvorbě, 

správě a šíření informací 

 

 

 

 

 



Informace 

 Epistemologický přístup – zpráva, význam 

zprávy 

 

 Ontologický přístup – struktura, uspořádanost 

řád 



Epistemologický přístup 

 Informační mikroetika – jednání při získávání, 

vytváření a šíření informací o umělých potratech 

 



Ontologický přístup 

 Informační makroetika – umělý potrat je 

informačně-etický problém 



Informační makroetika 

 

 Každý informační objekt má minimální morální 

hodnotu právě proto, že je informační 

 



Floridiho pravidla 

0) v infosféře by neměla být 

způsobována entropie (nultý 

zákon); 

1) v infosféře by se mělo 

předcházet entropii; 

2) entropie by měla být z infosféry 

odstraňována; 

3) rozvoj informačních objektů 

stejně jako celé infosféry by 

měl být podporován 

prostřednictvím uchovávání, 

kultivace a obohacování jejích 

vlastností. 

 



Nedostatečná 

 Neřeší konflikt mezi právem na život dítěte a 

právem na zdraví ženy 

 



Rozšířená verze 0-2 
0) v infosféře by neměla být způsobována entropie, pokud 

to není nezbytně nutné (nultý zákon); 

 

1) infosféra se skládá ze čtyř vrstev (od nejnižší po 
nejvyšší): anorganické, organické, duševní a duchovní; 
nezpůsobování entropie u informačních objektů vyšší 
úrovně má přednost před nezpůsobováním entropie u 
informačních objektů nižší vrstvy (vertikální zákon); 

 

2) uvnitř konkrétní úrovně infosféry platí, že nezpůsobování 
entropie vedoucí k zániku individuálního informačního 
objektu má přednost před nezpůsobováním entropie, 
která nepůsobí zánik individuálního systému 
(horizontální zákon); 

 



Vertikální zákon – vrstvy skutečnosti 

 Duchovní vrstva 

 

 Duševní vrstva 

 

 Organická vrstva 

 

 Anorganická vrstva 



Horizontální zákon – individuum a 

vlastnost 

 

 Individuum               Vlastnost 



Vertikální a horizontální zákon 

 

      Vlastnost                     Individuum (DuchV) 

 

Individuum               Vlastnost (DušV) 

 

Vlastnost                  Individuum (OV) 

 

 Individuum                Vlastnost (AV) 



Rozšířená verze 3-5 

3) v infosféře by se mělo předcházet entropii; 

 

4) entropie by měla být z infosféry odstraňována; 

 

5) rozvoj informačních objektů stejně jako celé 

infosféry by měl být podporován prostřednictvím 

uchovávání, kultivace a obohacování jejích 

vlastností. 

 



Tato verze informační makroetiky 

 Vede k bezvýhradnému odmítnutí umělých 

potratů 

 


