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Lidstvo nedokáže řídit samo sebe. Rozpoutalo
takovou
dynamiku
nekontrolovaných
civilizačních změn, že se s nimi zavedené
způsoby vládnutí nedokážou vyrovnat. Jedním
z nejnebezpečnějších rysů vývoje je neznalost
nebo ignorování dlouhodobých důsledků
dnešních rozhodnutí. Pro jejich překonání je
určující schopnost lidstva adekvátně reagovat
na proměny způsobované jeho aktivitami a
přizpůsobovat tomu cíle, nástroje poznávání,
způsoby řízení a správy. Vstupujeme přitom
do proudu událostí, které nemáme a nikdy
nebudeme mít plně pod kontrolou a kterým
nebudeme ani schopni plně porozumět. Není
zaručeno, že nedojde ke katastrofě.
Rozhodujícím jazýčkem na vahách mohou být
dostatečné či naopak nedostačující kapacity
strategického vládnutí.
Mezinárodní zkušenosti navíc ukazují, že země
s vyvinutou kapacitou strategického vládnutí
nejen vítězí v globální soutěži o nosné
koncepty rozvoje a zdroje, ale jsou i lépe
vybaveny efektivně přispět k řešení úkolů,
které přesahují možnosti jednotlivých států.
Obecných
rozborů
podmínek
uplatnění
strategického vládnutí ve společenské praxi a
doporučení, co změnit, aby se dosáhlo jeho
zlepšení, je k dispozici řada – ať jsou autory
odborníci či jde-li o závěry reprezentativních
konferencí nebo dokumenty mezinárodních
organizací. O posilování strategické dimenze
vládnutí se v nich hovoří jako o vývojové
nutnosti, nemají-li jednotlivé státy zapadat do
každodenního bezkoncepčního politického lavírování s negativními důsledky pro obyvatelstvo a budoucí
prosperitu. Konkrétním rozborem vývoje strategického vládnutí u nás se odborná veřejnost dosud zabývala
jen okrajově. Smyslem publikace je tuto mezeru zaplnit. Autorský tým se přitom opírá o jak o zahraniční
zkušenosti, tak o výsledky řešení výzkumného projektu Strategické vládnutí v ČR realizovaného Centrem
pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha.
Rozpracováváme teoretická východiska strategického vládnutí a jeho indikátory. Zabýváme se rolí
nadnárodních a mezinárodních organizací a srovnáním role národních institucí ve strategickém vládnutí v
Evropské unii. Historická část se věnuje strategickému vládnutí v naší zemi po roce 1989. Další kapitoly se
orientují na analýzu role elit, veřejnosti, politických stran, médií a veřejných rozpočtů ve strategickém
vládnutí. V závěru analyzujeme strategické dokumenty řídící praxe na národní, krajské i lokální úrovni.
Snaha zkvalitnit strategické vládnutí naráží na překážky ideologického, kulturního i institucionálního
charakteru, na zaběhlé a proměnlivým poměrům neodpovídající stereotypy myšlení. Tato publikace může
přispět jak k prohloubení zájmu politiků, úředníků, představitelů komerčního i občanského sektoru i
občanů samotných o problematiku strategického vládnutí, tak i ke kultivaci jeho praxe. Naše země by si to
nesporně zasloužila.
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