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česky
Strategické řízení bezpečnosti území a organizace
Strategic safety management of territory and organisation
Kniha vychází ze současného poznání a zabývá se aspekty, které jsou dle
současných poznatků důležité pro bezpečný svět s udržitelným rozvojem, a které
sleduje OSN, EU a většina vyspělých států. Proto se neorientuje jen na jeden
chráněný zájem, a to životy a zdraví lidí či jen životní prostředí nebo jen stát, jak to
činí většina současných českých prací z předmětné oblasti, ale sleduje celý
komplex chráněných zájmů v systémovém pojetí, protože na základě dnešních
znalostí a zkušeností hlavní priority, kterými jsou životy a zdraví lidí lze ochránit
jen tehdy, když životní prostředí a klima v lidské společnosti jsou kvalitní a když je
k dispozici potenciál k ochraně a dalšímu rozvoji, tj. majetek, základní technologie
a základní infrastruktury. Strategické řízení se zaměřuje na dlouhodobou
udržitelnost. Jeho cílem je integrita systémů, protože systémové služby podporují
život podporující funkce. Považuje člověka za součást systému, integruje lidskou
činnost s ochranou přírodního prostředí a reaguje citlivě na potřeby lidí v kontextu
ekosystémů.
v angličtině The book goes from present cognition and it deals with the aspects that are from
present knowledge important for safe world with sustainable development and that
are followed by UN, EU and most of developed countries. Therefore, it does not
only concentrated to one asset, namely human lives and health or environment or
state, as most present Czech works from present domain, but it follows whole set of
assets in system concept, because on present knowledge and experiences the main
priorities, i.e. human lives and health is possible to protect only, if environment and
social welfare are high quality, and if it is available potential for protection and
further development, i.e. property, basic technologies and basic infrastructures.
Strategic management is directed at long-term sustainability. Its aim is system
integrity because system utilities functions supporting the life. It considers human
as a part of system, integrates human activity with environment protection and
sensitively reacts on human needs in ecosystem context.
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