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Udržitelnost: Integrace environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti podniku

Sustainability: Integrating environmental, social and economic performance of the company

KOCMANOVÁ, A. a kol. Udržitelnost: Integrace environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti 
podniku. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2010. 125 s. ISBN 978-80-7204-744-4.

Na knižní trh se dostava monografie doc. 
Aleny Kocmanové a kol., která chápe komplexní 
udržitelný rozvoj o třech pilířích: společnosti, 
ekonomice a životním prostředí. Problematikou 
udržitelného rozvoje se zabývá mnoho význam-
ných zahraničních i českých autoru. Tato nova 
odborná kniha usiluje o vyzvednutí tří základ-
ních stavebních kamenů vztahujících se ke zvo-
lené problematice a to: sociálním, ekonomickým 
a environmentálním.

Komplexní přístup představuje novou di-
menzi v chápání udržitelného rozvoje. Eko-
nomický pilíř vychází z nutnosti zachovat 
při hospodářské činnosti základní kapitál                          
a využívat jej k vyprodukování zisku. Sociální 
pilíř představuje činnost lidí jako jednotlivců       
a následně společnosti. V publikaci je charak-
terizován lidský rozvoj představující odstranění 
chudoby, zlepšování zdraví, delší průměrný věk 
a také zvyšující se vzdělanost. Environmentální 
pilíř zaměřuje svou pozornost na oblast och-
rany životního prostředí za předpokladu jeho 
zlepšování a zabránění vyčerpání omezených 

přírodních zdrojů.
Udržitelný rozvoj je v monografii chápán jako proces, který spojuje minulé události s naší současnou 

činností, jež zase ovlivňuje a bude ovlivňovat budoucí možnosti a výsledky Hlavní myšlenkou 
udržitelného rozvoje je propojení prosperity současné generace s blahobytem budoucích generaci.

Hnací motor udržitelného rozvoje není vyvolán pouze environmentálními limity, ale rovněž limity 
ekonomickými a sociálními, které jsou ovlivněny zvyšujícími se konkurenčními tlaky globální ekono-
miky. Lisabonský proces má svou současnou podobu zdůrazňující potřeby dalšího rozvoje a vzájemné 
rovnováhy sociálního, ekonomického a environmentálního pilíř za předpokladu, že jeden nebude prefer-
ován před druhým.

Strategie udržitelného rozvoje České republiky se stejně jako strategie Evropské unie opírá o 
soubor principu, z nichž nejvýznamnější je princip úcty k lidskému životu (etický princip), k přírodě                     
a civilizačním a kulturním hodnotám.

Monografie je vyústěním specifického projektu zaměřeného na Integraci environmentální, ekonomi-
cké a sociální výkonnosti podniku (zadaného MŠMT ČR) prováděného na základě empirické analýzy u 
českých malých a středních podniků.

Odborná kniha podle mého názoru poslouží k rozšíření odborných znalostí manažerům, studentům, 
pedagogům vysokých škol, účastníkům MBA studijních programů a také široké odborné veřejnosti.
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