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Posudek
na diplomovou práci Ondřeje Ruta „Veřejný zájem v rozhodovacích procesech“
Diplomová práce byla vypracována na Katedře sociální a kulturní ekologie na Fakultě
humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Má 93 stran včetně seznamu literatury.
V úvodní části jsou stanoveny dvě výzkumné otázky a hypotéza. Následuje stručný úvod a
vlastní práce, která je členěna do 3 částí. V první části autor analyzuje na obecné rovině
pojem veřejný zájem. Snaží se objasnit jeho původ a význam, jak jej chápou právní věda,
politologie, sociologie a ekonomie.
Ve druhé části je věnována pozornost tématu veřejného zájmu v rozhodovacích
procesech. Obsahem třetí části je případová studie schvalování výstavby dálnice D8 přes
České středohoří.
Diplomová práce se věnuje zajímavému a aktuálnímu tématu, které analyzuje
z pohledů různých vědních disciplin i zkoumá na konkrétním případě významného a
komplikovaného rozhodovacího procesu. Teoretická část (první dvě kapitoly) vycházejí ze
základní literatury, která je dobře zvládnuta. Případová studie je pojata poněkud příliš
popisně, nicméně závěry jsou podány jasně, i když se nemohu zbavit dojmu, že přece jen do
nich proniká ideologicky motivovaná predeterminace. Kapitola 1.2. nazvaná Ekonomický
přístup se věnuje vztahu mezi pojmy veřejný zájem a veřejný statek. Jde o zajímavý text,
avšak nejsem si jist, že je možno jej považovat za dostatečné zdůvodnění úzké vazby mezi
oběma pojmy. Ano, ekonomie (a zejména moderní politická ekonomie) jistě má co říci
k analýze veřejného zájmu, avšak nikoliv na základě rozboru pojmu veřejný statek; zde jde o
jiný problém.
Celkově hodnotím diplomovou práci známkou velmi dobře. Autor prokázal dobrou
znalost literatury, ve složité a multidisciplinární problematice se úspěšně orientuje. Určitou
limitou práce je poněkud velká šíře teoretického úvodu, jehož závěry byly jen z menší části
použity při zpracování případové studie.
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