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Projekt a cíl bakalářské práce (květen 2012) 

 

 

Obecný kontext 

Pojem veřejný zájem je hojně uţívaný jak v celé řadě teoretických disciplín a vědních oborů jako 

je ekonomie, sociologie, politologie apod., přičemţ všude se na něj nahlíţí z celé řady perspektiv, tak v 

praktickém světě: je znám a pouţíván politiky i veřejností. Zároveň je to právní termín  z oblastí teorie 

práva a právní vědy. Přesto zcela nejasné a nesmírně široké vymezení. 

 

Předmět zkoumání 

Západní společnost 21. století má stále větší starost o znevýhodněné skupiny všeho typu. 

Kdybychom upozadili humánní charakter a solidaritu Evropy, jistě cítíme hmatatelné projevy 

evropských směrnic například na poli sociální ekonomiky – vytváření rovných podmínek a zapojování 

znevýhodněných do pracovního procesu. Zmíním-li sociální či zdravotní (tělesné či duševní) 

znevýhodnění a příklady skupin jako dlouhodobě nezaměstnaní, bezdomovci, etnické menšiny, 

uprchlíci, jistě jen nakousnu dosti obsáhlý výčet lidí s různou formou znevýhodnění. 

Nabízí se otázka jak, jestli, a do jaké míry a jakými prostředky se má společnost o takové skupiny 

starat. Dávat jim peníze? Zatraktivňovat je na trhu práce např. daňovými úlevami? Kdo se má starat – 

stát formou promyšlené sociální politiky? Neziskové organizace – do jaké míry skládat věc na bedra 

nestátních subjektů? Při kladení si těchto otázek a odpovídání na ně vidím souvislost s kategorií 

veřejného zájmu. 

V této bakalářské práci se nechci zabývat znevýhodněním takto široce a obecně, předmět 

zkoumání je zúţen na jednu konkrétní skupinu znevýhodněných, zdravotně postiţené. Chápou lidé či 

vybraní aktéři ve společnosti péči či podporu o zdravotně postiţené jako veřejný zájem? Pokud ano, tak 

o co opírají své názory?  

Dále nás zajímá, jestli je tato starost veřejným zájmem nebo pouze trsem soukromých zájmů1 

znevýhodněných jednotlivců. Přináší společnosti starost o potřebné něco? Co to je? 

 

Metodolgický postup je podrobně popsán v oddíle II. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 termín „trs zájmů“ pouţívá běţně M. Potůček [2012] 
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Cíl práce a motivace 

Práce z posledních let týkající se více či méně tématu veřejného zájmu jsou z velké většiny z 

oblastí práva nebo veřejné politiky, kdy je cílem zkoumání definování, prosazování a přehodnocování 

veřejného zájmu samotného a jeho podstaty. Ať uţ se pokoušíme definovat veřejný zájem jakkoli, 

zpravidla se shodneme na jeho veřejném charakteru (tedy ţe třeba nemůţe být definován výhradně 

státem) či nároku jedinců a skupin z řad celé společnosti jej spoludefinovat. Proto je na místě otázka, jak 

jej určité skupiny a potaţmo celá společnost chápou. Chci se zaměřit na velmi konkrétní výsek oblasti 

veřejného zájmu i skupinu aktérů (oblast zdravotně postiţených), čímţ se otvírá prostor pro bádání tímto 

směrem2.  

V širším kontextu mne téma vztahu veřejného zájmu a péče o znevýhodněné skupiny osobně 

začalo zajímat v souvislosti s vlnou opět zčeřené nenávisti řady jedinců ve společnosti namířené vůči 

Romům na konci léta a na podzim 2011.  

Osobně povaţuji za povinnost společnosti (obvzláště vyspělé demokratické) naslouchat hlasům i 

těch nejmenších skupin a neméně pak pomáhat jedincům či skupinám zatíţeným jakoukoli formou 

znevýhodnění. Problematické skutečnosti ve střetu většinové společnosti s Romy chápu primárně jako 

problém sociálního vyloučení3. Sociálním vyloučením rozumím v jeho základním významu 

„mechanismus či strategie, pomocí nichž jedna skupina ochraňuje svá privilegia tím, že uzavře jiným 

skupinám přístup ke zdrojům, k pozicím, odměnám a možnostem, a to na základě mocensky 

saknciovaného prohlášení těchto skupin za nežádoucí nebo nevhodné“. [Petrusek 1996: 294]  Můj 

myšlenkový pochod tedy směřoval od čistě sociálního znevýhodnění ke znevýhodnění zdravotnímu. 

Samozřejmě jsem si vědom odlišných principů a faktu, ţe vůbec nemusí být samozřejmé aplikovat 

zmíněnou definici na mou oblast zájmu. Nejen v souvislosti se základními myšlenkami J. Rawlse4 jsem 

povaţoval tyto formy znevýhodnění či postiţení za sobě podobné vzhledem k odpovědnosti společnosti5 

i vzhledem k pojetí spravedlnosti, jak o něm mluví zmíněný J. Rawls [1995]. Navíc v praxi dochází k 

tomu, ţe se rozdíl mezi zdravotním a sociálním znevýhodněním stírá, protoţe znevýhodnění zdravotní s 

sebou často nese i znevýhodnění sociální. [Matoušek 2005: 93-100] 

                                                 
2
 Připadá mi přínosné zabývat se tím, jak je veřejný zájem pojímán v celé společnosti a jak se k němu přistupuje v souvislosti s 

podporou jiných znevýhodněných skupin a právě tam by se mohly případně ubírat další výzkumy. 
3
 Jsem si vědom etnického rozměru problematiky a skutečnosti, ţe na toto téma zdaleka není jednotný názor. 

4
 Při zdůvodňování volby tématu se opírám o myšlenku W. Lippmana či o teze J. Rawlse, který chápe jako spravedlivé takové 

uspořádání společnosti, kde má kaţdý právo na co nejširší systém svobod a kde jsou společenské a hospodářské nerovnosti 

přijatelné pouze pokud jsou spojeny s úřady a postaveními, k nimţ má kaţdý přístup a pokud zároveň nejvíce prospějí těm, kteří 

jsou nejméně zvýhodněni. Podle něj nelze ospravedlnit strádání jedněch větším dobrem v úhrnu [Rawls 1995]. Zmíněné 

myšlenky Rawls opírá o myšlenku do jisté míry rozvádějící princip společenské smlouvy. Pracuje s hypotetickou počáteční 

situaci rovnosti ve společnosti, ve které by se lidé neznaje své vlastní fyzické, společenské a další předpoklady svobodně rozhodli 

pro co největší spravedlnost, přes kterou by se posloupností dalších dohod dostávali k obecnému systému pravidel, potaţmo 

konkrétním institucím, legislativě atp. [Rawls 1995: 21-27] 
5
 Navíc jak připomíná Mills, některé jevy a problémy, který se jeví jako soukromé, se „vymykají čistě soukromému řešení“ 

[2002:14-15] , přesahují prostředí jedince a jeho bezprostřední vztahy (1959). Na rétoriku říkající, ţe lidé si „mají pomoct sami“, 

explicitně se objevující v názorech občanů a implicitně někdy v médiích (například právě na podzim 2011), se dá v tomto duchu 

odpovídat, ţe taková představa je nezřídka iluzorní a některé problémy právě nelze řešit na úrovni jednotlivců.  
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Na tomto místě povaţuji za vhodné zmínit, co připomíná Potůček: nediskriminace vyţaduje 

odstranění takových znevýhodnění, která ohroţují základní zájmy lidí a za něţ ti, kteří jimi trpí, nenesou 

odpovědnost. [Potůček 1995: 42] 

Úvod 

 

Jedna z otázek, kterou jsem si pokládal při brainstormingu ještě před psaním návrhu výzkumu v 

únoru 2012 byla, jestli zaměstnanci v pomáhajících profesích (v tu chvíli se zdálo, ţe by to mohla být 

hlavní výzkumná otázka na vzorek sloţený výhradně z takových zaměstnanců) chápou smysl pomoci 

zdravotně postiţeným ve spojení s morálkou, nebo ji chápou jako veřejný zájem – ať uţ přímo nebo 

implicitně. Nebo ţe jde prostě o zaměstnání s určitými přednostmi i nevýhodami. V tu chvíli jsem 

netušil, o jakou paletu moţností myšlenek informátorů o podobách různé pomoci (a smyslu této 

pomoci) bych se připravil tímto uzavřením se do klece tří moţností. V takovém případě by moje 

tazatelské otázky vycházely právě z této hypotézy, namísto aby se snaţily otázky generovat. 

Předmětem zájmu této práce je veřejný zájem, výzkumným problémem povaha a formování 

veřejného zájmu v moderní společnosti. Samo pojetí a definování veřejného zájmu je širokým a těţko 

vyčerpatelným tématem, které při svém vymezovování naráţí na jistou neurčitost. Podle sociologa 

Winklera pojem “doplácí” hlavně na velkou diferenci a specializaci různých společenskovědních oborů, 

jeţ s ním pracují, a dále na fakt, ţe termín prolnul do běţného ţivota veřejnosti.  

[Winkler 1999: 87] 

 

Tato bakalářská práce je rozdělna do třech základních oddílů. V teoretické objasňuji různé 

přístupy k veřejnému zájmu, historické změny pojetí veřejného zájmu a také základní pojmy a stručný 

historický přehled týkající se zdravotního postiţení. Pokračuji metodologickou a následně empirickou 

částí, která má pro větší přehlednost obsah umístěný aţ na jejím začátku. 
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I. Teoretická část 

1. Veřejný zájem  

“Dospělí lidé, chce se věřit, sdílejí shodné veřejné zájmy. Veřejný zájem se však u nich 

směšuje, a někdy je v rozporu s jejich soukromými a speciálními zájmy. Je-li tomu tak, lze říci, že 

veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně, racionálně a jednali 

nezaujatě a benevolentně”. [Lippman 1955:42 dle Potůček 2005:12] 

 

Lippmanův výrok nám dává jednu z moţných odpovědí na to, jak lze k veřejnému zájmu 

přistupovat. Jak bylo několikrát zmíněno výše, veřejný zájem totiţ není jasně vymezený pojem a to 

samozřejmě ani obecně, ani v jednotlivých disciplínách, které se jím zabývají a uznávají jej,             

a zároveň je s ním dost vágně zacházeno médiích, politice i ve veřejnosti. 

Oddíl I. má vymezit některé teoretické přístupy k veřejnému zájmu. Úplně na začátku 

povaţuji za vhodné stručně popsat vývoj kategorie veřejného zájmu v dějinách Evropy. V jeho 

dalším vymezení se budu pohybovat v rovině vztahu veřejného zájmu k uplatňování základních 

práv a svobod a jeho propojení s veřejným právem. Toto rozvíjím v kapitole o právu a kapitole o 

veřejné politice. Dále nastíním ekonomický pohled. V rámci kapitoly o ekonomii se zmíním i o 

popírání existence veřejného zájmu. S jistým odstupem se dá říct, ţe právě pro odmítání veřejného 

zájmu některými ekonomickými školami je při jeho vymezování ekonomický pohled zajímavý a 

přínosný.  

Protoţe uţ na základě ekonomie, práva a veřejné politiky docházíme k poznání a pochopení 

základních přístupů k veřejnému zájmu a vychází nám jejich prostudováním vhodná definice pro 

empirickou část, povaţuji za dostatečné rozvíjet v teoretické části právě jen tyto tři disciplíny.          

I kdyţ je samozřejmé, ţe by teoretická část o veřejném zájmu mohla být mnohem delší. To však 

není naším cílem a ani v našich moţnostech na těchto stránkách, uţ jen pro ponechání dostatečného 

prostoru pro část empirickou. 
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1.1 Stručný nástin historického vývoje pojetí a vnímání veřejného zájmu 

Nejranější období, kdy můţeme hovořit o veřejném zájmu, je období římské republiky v 

antice. O veřejném zájmu zde můţeme hovořit aţ se vznikem veřejného práva, respektive oddělení 

jeho obsahu od práva soukromého a stanovením zásad veřejného zájmu (Utilita publica) v  zákonu 

VII. tabulí, který navíc zmiňuje výši trestu za porušování všeobecného zájmu a zlého úmyslu 

(Dolus malus). Nositeli veřejného zájmu se staly úřední moc obce a sdruţení různých skupin 

obyvatelstva. Mezi nimi nebyla vţdy v pojetí a prosazování veřejného zájmu shoda a postupně se 

původní obsahy a cíle veřejného zájmu měnily. Aţ mnohem později vznikla kategorie národního 

zájmu, která se stala mezníkem státotvornosti. [Goulli 1999] 

Veřejný zájem z pozice obce se změnil svým novým nositelem – státem, kdy se za stát 

nositeli veřejného zájmu stali prakticky vladař a úřednictvo. Ti ovšem veřejný zájem opět výrazně 

změnili na jiný druh zájmu, zájem vlastní
6
. Vzmach a nadvláda Křesťanství trvající od pádu Římské 

říše aţ po konec středověku navíc znamenaly další změny v pohledu na veřejný zájem. Sociální 

nerovnost tak například byla podle Weberovy typologie panství legitimizována upřednostňováním 

vezdejšího světa před tím fyzickým [dle Keller 2005: 30-34], veřejný zájem byl podřízen zájmům 

církve a její tradici či světskému panovníku.  

V 16. a 17. století se objevuje myšlenka státního zájmu, který je formulován mocí panovníka 

a prosazován brutálními zásahy – v první řadě tuto myšlenku rozvinuli Niccolo Machiavelli ve 

Vladaři (1532) a Thomas Hobbes v Levitathanu (1651).  Tyto myšlenky jsou zejména později v 18. 

století u myslitelů a právníků v nelibosti, potírají je stoupenci přirozeného práva jako Hugo Grotius 

či Pufendorf. V přirozeném právu je upozaďován státní zájem jako takový. Ze zásad přirozeného 

práva, jeţ formuloval jiţ zmíněný Hugo Grotius (1625), jako jsou neusilování o majetek druhých, 

dodrţování slibů či náhrada škod, vycházejí v průběhu 18. století i další práva – právo na osobní 

nedotknutelnost, spravedlivý soud, nerušené vlastnictví či nové právo na svobodu vyznání. [Im Hof: 

2001, 153-156]  

 Tento odstavec můţeme pro předmět našeho zájmu shrnout tak, ţe pro myšlení 18. stol. bylo 

klíčové, ţe se člověk vzdává části svobody ve prospěch společnosti a ta je v podobě státu vázaná 

jeho  právy, které z toho vznikají a musí je začlenit do svého systému. Tak se skutečně stalo v Bill 

of Rights v Anglii a ve Virginském prohlášení amerického státu Virginie. Jak k tomu říká historik 

Im Hof: „tyto a podobné dokumenty měly postavit hráz panovnické zvůli“. [Im Hof: 2001: 155] 

Veřejný zájem uţ nemohl být ztotoţňován s vůlí panovníka, se státem ani s náboţenskými 

                                                 
6
 Zde patrně pramení ztotoţnění veřejného zájmu se zájmy státu, v době evropského osvícenství reprezentovaného 

vládcem. Zájmy představitelů státu jsou tak do dnešních dnů repektovány jako zájmy veřejné, například v ČR někdy  

bez většího ohledu na reálné zájmy členů a skupin společnosti. 
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pravdami. Právo silnějšího ustupovalo spolu s nadřazeností zájmu silnějšího – státu. 

Dnes, ve 21. století v prostoru Západní Evropy jsme v pojetí veřejného zájmu dědici 

výsledků osvícenství. I dnes se předpokládá, ţe stát není hegemonem, který veřejný zájem 

automaticky zná, určuje a prosazuje, ale manaţerem hledání veřejného zájmu. Jeho hledání stojí na 

diskuzi, ke které je připuštěn kaţdý, kdo je ochoten ji vést. [Špidla 2012, Potůček 2005] 

 

1.2 Právní pojetí veřejného zájmu 

I kdyţ právní předpisy s pojmem veřejný zájem celkem hojně zacházejí, konkrétně jej 

nedefinují. Odborná právní literatura veřejný zájem sice definuje, ale většina učebnicových titulů 

nebo právních slovníků nabízí svou vlastní definici, tyto se od sebe navzájem liší. Podle jednoduché 

klasifikace souvisí veřejný zájem s veřejným právem. Nabízí se pak otázka, čím veřejný zájem je. 

Souvisí-li s prospěšností, lze namítnout, ţe prospěšné jsou veškeré právní normy – soukromoprávní 

i veřejnoprávní. 

 Prozkoumání příslušných hesel v několika českých právních slovnících nabízí průnik jen ve 

velmi obecných aspektech, které se velmi volně dají shrnout, činím tak ve čtyřech bodech:  

1) veřejný zájem není zájmem čistě soukromým a je potaţmo jeho opakem, 2) jde o zájem 

obecně prospěšný, 3) není jako právní pojem dost dobře specifikován, má neostrý význam             

(či dokonce patří mezi neurčité právní spisy), 4) přesto je to významná kategorie a platná právní 

úprava, která má v tvorbě, interpretaci a aplikaci práva svůj velký význam. [Madar 2002: 1654, 

Hendrych 2009: 1236] 

Bod, který říká, ţe se veřejný zájem z principu odlišuje od zájmu soukromého, se dá rozvést 

do myšlenky veřejný zájem jako pospolitost společnosti jako celku (nějaký zájem jiný, vyšší neţ 

zájmy soukromé nebo jejich shluk) a z toho vyjít k tezi, ţe “každá právní norma reprezentuje 

veřejný zájem, protože přijetí a platnost jich všech a každé z nich jednotlivě jsou veřejným zájmem 

podmíněny (...) ve filosofickém nebo sociologickém smyslu slova je v něm možno vidět legitimitu 

řádu“. [Eliáš, Ad Notam 1998: 103] Veřejný zájem představuje jeden ze zdrojů materiálního 

pramene práva
7
. Výše zmíněné ilustruje, jak široce můţeme veřejný zájem chápat, ale zároveň jak 

zásadní roli v právním uspořádání (a to nejen v něm, ale i v legitimitě státněprávního uspořádání) 

zastupuje: k veřejnému zájmu je třeba přihlíţet při interpretaci i těch norem, jeţ se na nutnost jeho 

respektování neodvolávají. Principielně to chápejme tak, ţe by se veřejný zájem neměl brát v potaz 

                                                 
7
 pramenem práva rozumíme formy, v nichţ je platné právo obsaţeno – například normativní smlouvy jako v případě 

veřejného zájmu, např. [Madar 2002] 
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pouze v případech jeho prosazování, v případech tvorby a interpretace norem, jeţ s ním explicitně 

souvisejí, ale je vetkán do celého právního řádu. Podstatné je dále pochopit, ţe veřejný zájem není 

principielně a obvykle ani v praxi v opozici vůči zájmu soukromému, naopak bývají v reálném 

ţivotě v souladu, coţ „odpovídá principu, že základní funkce práva je v zajišťování rovnováhy 

společnosti a tím i její stability, která zas jako taková je i v zájmu individua“ [ Eliáš, Ad Notam 

1998: 104]. 

Dále povaţuji za důleţité zdůraznit, ţe pojmové okruhy zájmu individuálního se soukromým, 

kolektivního s veřejným se vzájemně kryjí, ale ne bezpodmínečně a zcela. To formuloval v jednom 

nálezu i český Ústavní soud: “ne každý kolektivní zájem lze označit za zájem veřejný“, dále 

“uspokojování kolektivních zájmů může být v mnoha případech s obecnými zájmy společnosti v 

naprostém rozporu“ [Eliáš 1998]. Nejinak se k věci vyjadřuje F. A. Hayek: “v mnoha případech 

může být uspokojování kolektivních zájmů jistých skupin s obecnými zájmy společnosti v naprostém 

rozporu (...) dějiny vývoje demokratických institucí jsou dějinami boje za to, aby se jednotlivým 

skupinám zabránilo ve zneužití aparátu vlády ve prospěch kolektivních zájmů těchto skupin“. 

[Hayek 1991: 14] 

 

 

Státoprávně vzato je znakem funkcí státu (regulačně normativní funkce, organizace sluţeb 

veřejného zájmu, ochrana pořádku, výkon spravedlnosti) to, ţe jsou tyto funkce vykonávány ve 

veřejném zájmu a stát je jejich garantem. [Klíma 2003: 114-125] Funkce státu tady chápejme jako 

podoby veřejného zájmu. 

 

 

Závěrem tedy můţeme říct, ţe z pohledu práva není veřejný zájem jednotná ani absolutní 

kategorie, byť je to podstatná kategorie, která má v právu a zákonodárství velký vliv.  Jak připomíná 

v disertační práci Horáček [2011: 10]: „veřejnému zájmu jako právnímu pojmu chybí jeho právní 

vymezení, definici v právním řádu nenajdeme.“ 
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1.3 Veřejná politika 

Jakkoli veřejný zájem není v některých disciplínách či některými autory vůbec uznáván
8
, 

právě veřejná politika s ním explicitně pracuje. Začněme tedy stručnou charakteristikou samotné 

veřejné politiky, zrozené v 60. letech 20. století z politologie, sociologie a ekonomie jako hlavních 

oborů. Dluţno dodat, ţe svoje jednoznačné vymezení nemá. 

Známe řadu přístupů k veřejné politice, které říkají, ţe jde například o „souhrn činností vlády 

přímo či nepřímo působících na občany operující na třech úrovních: politická rozhodnutí, produkty 

politiky a důsledky politiky“ (Peters), či zkoumání toho, co je vymezeno jako „veřejnost a její 

problémy“ (Dewey) nebo chápou veřejnou politiku ještě v širších kontextech jako „produkt širších 

společenských faktorů, zvláště dominantního postavení podnikatelů v demokratickém kapitalismu,“ 

kdy jsou vládní činitelé pouhými „zprostředkovateli“ (Lindblom)  

[vše dle Potůček 2005: 9-10, 29-31] . 

 

Podle Potůčka se různá vymezení parametrů a předmětu zkoumání veřejné politiky shodují na 

dvou základních charakteristikách. Tou první je interdisciplinární povaha veřejné politiky, coţ 

chápe jako přednost i závazek. Druhou charakteristikou je význam aplikační dimenze, tj. praktické 

uplatnění při řešení konkrétních sociálních problémů, coţ je opět přednost (legitimizace praktickou 

relevancí) i problém (aplikační povaha přispívá ke slabosti výchozích teorií, kterýţto obraz můţe 

být zneuţit k prosazování ideologických jednostranných zájmů). [Potůček 2005: kap. 1] 

Je také důleţité chápat rozdělení veřejné politiky jako vědní disciplíny a společenské praxe. 

1.3.1 Veřejný zájem a veřejná politika 

Nejen Martin Potůček připomíná, ţe „veřejný zájem má popisnou sílu, ale i silný hodnotový 

náboj. Jeho vymezení je předmětem diskuze, sociální a politický proces“. [Potůček 2005: 12]          

V demokracii se vede a má vést neustálá diskuze o tom, co je a není ve veřejném zájmu. Na 

vymezování, uplatňovaní a ochranu veřejného zájmu existují pravidla. Zájmy jednotlivců v rámci 

společenství generují veřejné zájmy, které ale můţou jít proti jednotlivcům, menšinám či skupinám 

s protikladnými zájmy. V momentě, kdy se veřejné zájmy dostávají do konfliktu
9
 nebo se stávají 

předmětem vyjednávání, se dostáváme na pole veřejné politiky, která se „zabývá procesy 

identifikace, formulace, prezentace, uznávání a uspokojování veřejných zájmů.“  

                                                 
8
 např. Kinkor: 1996 

9
 Konflikt veřejných zájmů automaticky vůbec nemusí znamenat, ţe některý z nich je špatný. Na několika 

přednáškách kurzu Budoucnost demokracie přednášející i studenti v diskuzi připomínali, ţe často můţe při konfliktu 

veřejných zájmů jít o konflikt více jasně dobře míněných zájmů. Namátkou přednáška Dvořákové či Potůčka [2012] 
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[Potůček 2005: kap.1] 

 

Souhrnnou charakteristiku je moţné abstrahovat od F. Ochrany. Veřejný zájem je 

normativního obsahu. Nositelem veřejného zájmu je sociální (ne individuální) subjekt, těmito 

sociálními subjekty jsou aktéři veřejné politiky. Veřejný zájem je činitel skupinové integrity 

sociálního subjektu, který je zájmem zainteresován na řešení urč. společenských problémů, „věcí 

veřejných”. [Ochrana, 2005: 29]  

 

Ze státněprávního hlediska popisuje ve své diplomové práci pojem veřejného zájmu velmi 

dobře ze třech rovin Ondřej Rút. [2008: 14–18] Veřejný zájem tak můţeme vidět z tradičního 

pohledu, ve kterém je definován zákonodárnou mocí. Dále jej můţeme vymezovat vůči 

soukromému zájmu. V třetí rovině není nositelem veřejného zájmu jen stát, ale například profesní 

skupiny, obce atp. - nositelem veřejného zájmu můţou být v obecné rovině nespecifikovatelné 

skupiny osob. 

 

 

 

1.4 Ekonomický pohled 

Aţ učebnicově vyhlíţející vymezení ekonomie v dnešní době (neoklasická teorie) nám říká, ţe 

ekonomie je věda zkoumající způsoby, jakými jednotlivci a společnost vyuţívají omezených zdrojů 

s cílem uspokojit své potřeby.  

Ekonomové se tradičně zaměřují na zkoumání chování a rozhodování jednotlivců, protoţe 

skupina jedinců nemůţe důsledně vzato pociťovat potřeby. To ale neznamená, ţe nemůţe mít stejný  

zájem a potřeby více či dokonce všichni členové společnosti. Goulli připomíná, ţe nejen v rámci 

klasické a neoklasické ekonomická teorie
10

 můţeme kategorii veřejného zájmu nějak vymezit. 

[Goulli 1999: 12] Jak také připomíná a jak uvidíme později, například v normativní neoklasické 

teorii a neoliberalismu takové vymezení v rámci ekonomie moţné není. V kaţdém případě není 

pojem veřejný zájem tak častý jako například v právu, veřejné politice nebo některých jiných  

společenských vědách neţ ekonomii. Bývá spíše dáván do souvislosti s veřejným statkem. 

Vycházím z koncepce Ivana Malého [1999], který připomíná, ţe kategorie veřejného zájmu 

má význam pro ekonomy zkoumající ekonomické funkce státu. Připomíná, ţe pojem veřejný zájem 

se celkem automaticky pojí s představou obecného prospěchu, uţitku či obecného zájmu [1999: 21] 

                                                 
10

 ale i řada dalších, jako například kyesiánská, institucionální, socialistická [Goulli 1999: 12] 
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a rozvádí myšlenku, do jaké míry je moţné se dobrem či zlem v ekonomii zabývat. Je to dost dobře 

moţné určit na úrovni jednotlivce (podle zásad utilitární filosofie J. S. Milla) a je také alespoň 

teoreticky moţné ekonomickou analýzou vypočítat efektivitu realizace toho kterého veřejného 

zájmu. Není ale moţné hodnotit: „A už vůbec neumí ekonomie odpovědět na to, zda je více ve 

veřejném zájmu jedno nebo druhé. [22] 

Podle Malého chápu veřejný zájem ve veřejné ekonomii jako něco, o čem ekonomie ví, s čím 

můţe popřípadě analyticky pracovat, ale není zde od toho, aby veřejný zájem určovala. 

 Jakémukoli určování zájmů celé společnosti se vyhýbá i klasická politická ekonomie, 

pracující s pojmem společenský zájem, který se významově s veřejným zájmem shoduje. V trţní 

ekonomice ekonomie ţádný společenský či veřejný zájem nehledá, protoţe je ho dosahováno 

pomocí dobrovolné směny, jak připomíná Adam Smith: „Není to laskavost řezníka, sládka nebo 

pekaře, které vděčíme za to, že máme svůj oběd, nýbrž jejich zřetel na vlastní zájem. Nespoléháme 

na jejich lidskost, ale na jejich sebelásku a nezdůrazňujeme jim naše potřeby, ale výhody, které z 

toho plynou jim... I když mají na zřeteli jen svou vlastní výhodu, jsou vedeni neviditelnou rukou 

trhu, a tak, aniž by to zamýšleli, napomáhají zájmu celé společnosti.“ [dle Holman 2001: 7] 

„Kouzlo neviditelné ruky trhu spočívá podle teorie Adama Smithe a následovníků právě v tom, ţe 

sledováním těchto čistě sobeckých zájmů prospívá kaţdý z egoisticky se chovajících jedinců 

společnému blahu.“ [Potůček 2005: 88] 

Individuální zájmy se tak transformují ve společenský zájem pomocí trţních principů směny. 

Veřejný zájem ve smyslu společenského  je v ekonomii tím, co nazýváme Paretovo optimum. Tento 

společenský zájem má ten význam, ţe jakýkoli jedinec zvyšováním svého uspokojení nesniţuje 

uspokojení jiného jednotlivce. [Holman 2001: 7-9] Ekonomie veřejný zájem neumí určovat. 

 

Ve vztahu k veřejnému zájmu zastává specifickou pozici neoliberalismus. 

Neoliberalismus vidí společnost, které vládne trţní řád, jako spontánní mechanismus, který 

koordinuje jednání všech členů společnosti, ve které kaţdý z nich sleduje své soukromé zájmy. Je-li 

stát pro jednotlivce prostředkem k dosaţení soukromých zájmů, je třeba ekonomickou teorii očistit 

od kategorií jako je například veřejný zájem, blahobyt, etika apod. [Goulli 1999: 13] 

Příklad popírání existence veřejného zájmu 

V neoliberální ekonomii se objevuje nejvíce názorů na neopodstatněnost existence veřejného 

zájmu, na jeho neexistenci.  

Opravdu důsledně bere takové odmítání Jiří Kinkor. V titulu Trh a stát píše o všudypřítomnosti 
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spojení „veřejný prospěch“ v politice i médiích. Daněmi přicházíme o svůj majetek, ale altruistická 

mentalita nám našeptává, ţe jsme sobečtí, myslíme-li jen na své cíle. Většina lidí se zmítá v 

pochybnostech o tom, co ještě je veřejně prospěšné a co uţ není. „Téměř nikoho nenapadne, že 

žádný rozpor mezi osobním a veřejným zájmem, mezi individuálním a společenským zájmem 

neexistuje, protože pojmy veřejná prospěšnost a veřejný zájem jsou iracionální.“ Pojem společnost 

povaţuje za logický abstraktní pojem a zdůrazňuje, ţe společnost proto nemůţe sledovat či volit 

hodnotu a společenská hodnota, společenský blahobyt a společenský prospěch nemají smysl. 

Všechny tyto atributy
11

 mohou mít jen jednotliví lidé, každý člověk zvlášť. [Kinkor 1995: 68-73] 

Na zmíněná Kinkorova tvrzení můţeme mít několik námitek. Za prvé můţeme napadnout 

Kinkorovo lpění na tom, ţe nemůţe-li společnost sledovat nějakou hodnotu [11], neexistuje veřejný 

zájem. Obecný zájem např. podle Hayeka, opravdu významného ekonoma, spočívá v tom, ţe je obecně 

prospěšný pro všechny členy společnosti, ti z něj mají nějaký uţitek [Hayek 1994: 142-144]. To, ţe 

společnost nemá volní schopnosti, neznamená, ţe nemůţe vzniknout opatření, které by bylo pro všechny 

uţitečné.  K tomu mají co dodat Dostálová a Křivková ve sborníku definování a prosazování veřejného 

zájmu [Malý 1999: 25-28]. Důkazem veřejného zájmu je například i vznik a uplatňování právních 

norem: zakotvení norem chování do práva je vyjádřením veřejného zájmu společnosti. Příkladem 

uplatnění takového zájmu v oblasti vzdělávání je např. zavedení školní docházky [26]. Jak bylo zmíněno 

v kapitole o právu, samo fungování státu je ve veřejném zájmu. [Klíma 2003: 114-125] 

Kinkor dále poţaduje, aby pro stanovení veřejného zájmu nějak hlasovali všichni lidé v populaci. 

Nějak zaznamenaný názor celé společnosti opět ale není nutný pro stanovení veřejného zájmu, navíc v 

parlamentní demokracii. Za stavbou ţeleznice na Ostravsku nemusí stát názory všech Praţanů. Je-li ale 

v daném regionu podle určitých kritérií (například efektivní diskuzí, ve které je vláda jakýmsi 

„manaţerem“ [Špidla 2012]) nutná a Praţan ji můţe v případě potřeby vyuţít, není důvod ji neoznačit 

za veřejný zájem. Nejde přece o to, ţe by jej všichni museli vyjadřovat, ale mít k vyjádření prostor 

[Špidla 2012, Potůček 2012].  

Za třetí také můţeme navíc povaţovat celou Kinkorovu argumentaci vadnou v redukci moţností 

názorů občanů na dobro a zlo: „jediné, co lze říci, je to, že danou hodnotu někteří jednotlivci odmítají 

(požadují za zlo) a jiní ji přijímají (považují za dobro)“[71]. Domnívám se, ţe svět jako takový není 

takhle černobílý, v případě stanovování veřejného zájmu či obecného prospěchu navíc zpravidla nejde o 

kvantitativní přemýšlení nad danými moţnostmi v reţimu ano-ne [Potůček 2012], dobro-zlo, ale o jeho 

vytváření, o přemýšlení. 

Dostálová a Křivková se ve zmíněném příspěvku do sborníku vymezují proti Kinkorovým 

názorům postulujícím neexistenci veřejného zájmu v dalších bodech. Podle autorek nejenţe veřejný 

zájem existuje, ale dokonce se v dnešní době zvyšuje důleţitost oblasti veřejného zájmu oproti 

                                                 
11

 společenský prospěch, společenský blahobyt, společenská hodnota 
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soukromému. Veřejný zájem se vyvíjí, souvisí také například s kapacitními limity planety nebo státu 

(zalidnění) a omezenou kapacitou důleţitých zdrojů. Čím více lidí žije v určitém vymezeném prostoru, 

tím více je nutné omezování svobody každého jednotlivce, které se však děje ve prospěch soužití všech 

obyvatel [26]. 

Vymezení pojmu veřejný zájem pro empirickou část 

Pro komplikovanost koncepcí a nejednoznačnost vymezení veřejného zájmu ve veřejné politice a 

neexistenci jednotné definice v právu se přikláním k vymezení veřejného zájmu jako zájmu 

obecného podle F. Hayeka. Jeho výklad naplňuje vymezení veřejné politiky i práva, přičemţ se 

pouze nevyjadřuje k procesní stránce hledání a prosazování veřejného zájmu, která pro zodpovězení 

otázky „Co je veřejný zájem?“ není nutná. Naprosté splynutí veřejného a obecného zájmu 

podporuje disertační práce Horáčka: „nelze připustit, že by byl ještě nějaký širší zájem než veřejný a 

je nutno rozlišování mezi pojmy obecný zájem a veřejný zájem jednoznačně odmítnout“ [2011: 52]. 

Reaguje na jediný pokus o rozdílný výklad „obecného zájmu“ a to v „širším“ smyslu slova12: „není 

zřejmé, co by mimo veřejného zájmu obecný zájem tvořilo“. Veřejný a obecný zájem chápe jako 

synonymum i Malý. [1999: 21-22] 

Veřejný zájem chápu podle F. Hayeka jako spravedlivé přerozdělování zdrojů a činění kroků, jeţ 

jsou ve veřejném zájmu, coţ jistě nutně neznamená v kolektivním zájmu. Veřejný zájem není to, 

co si přeje většina, ale to, z čeho mají všichni užitek; kolektivní se stane obecným tehdy, pokud 

všichni shledají, že uspokojení kolektivních zájmů jednotlivých skupin bude pro ně na základě 

nějakého principu reciprocity znamenat přebytek zisku nad břemenem. [Hayek 1994: 142-4] Je 

obecně prospěšný. Je moţné dodat, ţe veřejný zájem není zájem soukromý, ale nemusí s ním být v 

rozporu. Zájmem soukromým rozumím zájem v rovině individuálního jednání: motivaci, opak 

lhostejnosti či apatie.

                                                 
12

 veřejný zájem je podle T. Kocourka kvalifikovaný obecný zájem a jeho podskupina [dle Horáček 2011: 52], moţno srovnat: 

Kocourek T.: omezení vlastnického práva dle zákona o ochraně přírody a krajiny aneb propast mezi obecným a veřejným 

zájmem, Brno 2008: 1842-151 
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Dobré je připomenout, ţe v praxi jsou často zájmy čistě soukromých osob či skupin, jeţ společnost 

ovládají, vydávány za veřejné celospolečenské zájmy. 

K Hayekově definici by se jistě připojila i Hunčová, která přidává praktickou připomínku o 

realizaci: „Veřejným zájmem v širším slova smyslu lze označit vše, co slouží k rozvoji dané 

společnosti. Užitek, který je veřejným zájmem, může být uspokojován jak činností ziskového sektoru, 

tak veřejným či soukromým ziskovým sektorem“. [Hunčová 1999: 180] 

 

2 Znevýhodnění jedince a vztah společnosti k němu 

V této bakalářské práci se zabývám veřejným zájmem ve specifické oblasti, kterou jsou zdravotně 

postiţení. I kdyţ je předmětem zájmu veřejný zájem, je vhodné uvést zde historický kontext vztahu, 

péče a pomoci zdravotně postiţeným a základní pojmy. 

2.1 Vymezení pojmů 

 

Zdravotním postiţením myslím problémy týkající se tělesných funkcí a tělesných struktur podle 

poslední klasifikace Světové zdravotnické organizace. [Matoušek 2005: 91].  

Zdravotním postiţením rozumíme postiţení člověka, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho ţivota, 

zejména schopnost navazovat a udrţovat vztahy s lidmi a schopnost pracovat. [Matoušek 2008: 

255]. Dále jím rozumím postiţení způsobující problémy, jeţ se liší v důsledcích. Ty mohou být 

příčinou omezení v činnostech – je-li důsledek popisován z hlediska jednotlivce. Dále mohou být 

také příčinou omezení ve společenských aktivitách – čímţ označujeme širší sociální důsledky. 

[Matoušek 2005: 91]. 

 

Oproti zdravotnímu postiţení často pouţívaný pojem handicap vţdy záleţí na podmínkách a 

okolnostech. Handicap tak vytváří často například společnost, handicap je znevýhodnění, nikoli 

postiţení a ve stejném významu se pouţívá například i v některých sportech. “Hancicapovaný 

člověk nemůže naplňovat očekávání, která jsou v dané době a kultuře spojována s normalitou - vždy 

záleží na podmínkách a okolnostech. Zatímco poruchu či funkční omezenení považuje Matoušek za 

neovlivnitelné, handicap je ovlivnitelný systémovými opatřeními.” [Novosad 2011: 91] 
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2.2 Historický exkurz do poskytování péče a pomoci zdravotně 

postiženým 

Ve středověké Evropě plnila pečovatelskou funkci vůči zdravotně postiţenému primárně 

rodina, dále církev. Náruč církve, otevřená tradičně milosrdenství, byla zároveň vystrašená v 

případě váţně nemocných. U případů zdravotního postiţení s nějakou mírou společenské 

nebezpečnosti (epidemie, malomocenství) se obvykle přistupovalo k úplnému sociálnímu a dokonce 

fyzickému vyloučení od společnosti.  

Osoby uznané nakaţené takovou nemocí zaţily ceremoniál, který by se dal přirovnat 

k pohřbu, a byly odvedeny daleko za hranice lidských sídel do leprosárií k tomu určených. 

Společnost a církev se ale např. malomocných nezříkaly: leprosária byla bohatě vybavena a 

podporována
13

. Fyzické vyloučení pramenilo hlavně ze strachu o vlastní zdraví (např. povinnost 

pouţívat při pohybu řehtačku). Naopak sociální vyloučení bylo přece jen silnější, akcentovalo 

jinakost. Zdravotně postiţení byli vnímáni jako nedůvěryhodní, nespravedlivě se jim připisovaly 

různé špatné vlastnosti. V podstatě byli společností sociálně vyloučeni pomocí podobných 

mechanismů jako jiní lidé na okraji společnosti. Jistá míra soucitu a křesťanské učení té doby jim 

dávalo určitá omezená privilegia: mrzáci, nemocní a práce neschopní směli ţebrat a vyuţívat 

pomoci špitálů. Pouze finanční a společenská zaopatřenost mohly vykoupit opravdu lepší postavení 

[Geremek in Le Goff 1999: kap 10]. 

 

Vztah ke zdravotně postiţeným v raném novověku byl ovlivňován vztahem k ostatním 

skupinám, jejíţ zástupci byli chudí nebo z nějakého důvodu potřebovali nějakou formu péče. Ta 

byla poskytována od středověku tradičně hospitály zřizovanými církví. Hospitály a odpovědnost za 

jejich provoz postupně přecházely na města. V urbanizovaných oblastech Itálie a Nizozemí se tak 

dělo jiţ v 14. století, na jiných místech - např. v dnešní Francii či Německu - většinou aţ později v 

průběhu raného novověku. Rozdíl mezi hospitály a chudobinci tak, jak bychom ho chápali dnes, se 

smazával. Hospitály pečovaly podobnou měrou o nemocné, a chudé. Takové kompaktní špitály byly 

často velmi rozlehlé a zároveň významné ekonomicky. Osoby v nich totiţ běţně pracovaly, špitály  

je zaměstnávaly a vytvářely někdy aţ nemalý zisk. Měly integrační charakter [Rheinheimer 2003: 

79-80]. 

Zdravotně postiţeným, kteří mohli být v tehdejší době hrozbou pro zbytek populace, slouţila 

                                                 
13

 Ambivalence vztahu společnosti je dobře vidět v tomto úryvku: „Malomocní však mají podporu společnosti. 

Leprosária byla bohatě zaopatřena, až to vzbuzovalo závist a mimo to z almužen pro malomoné neustále proudily 

dary, avšak leprosária musely být odděleny od lidských obydlí, malomocní se nesměli ničeho dotýkat...“ [Geremek 

in Le Goff 1999: 308] 
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tzv. leprosária. Leprosária slouţila na rozdíl od hospitálů a špitálů k izolaci nemocných. Izolace 

byla nutná vzhledem k nevyléčitelnosti některých nejen epidemických chorob, ale i jiných 

onemocnění, jako byly syfilis či lepra, která stejně jako různá na pohled odpudivá zranění působila 

špatně na zdravou společnost. Tím došlo k významnému posunu, protoţe jak podotýká 

Rheinheimer, ve středověku byli do leprosárií umísťovaní jen malomocní, kdežto v raném novověku 

tam přicházeli i další, pokud jejich onemocnění vypadalo nevábně či vyvolávalo ošklivost 

[Rheinheimer 2003: 81]. 

Na některých místech Evropy začaly v průběhu raného novověku tendence k integraci či 

nápravě chudých či potulných osob donucovacími pracovnami. Jak jsme viděli, lidé se zdravotním 

postiţením často do takovýchto kategorií spadali nebo minimálně potřebovali nějakou formu 

nadstandardní péče. Donucovací pracovny plnily celou řadu funkcí (káznice, chudobince, 

sirotčince, blázince) a například v Německu káznice pro trestance mohly slouţit aţ do 18 st. i 

zdravotně postiţeným. Ti byli práce ušetřeni, jen pokud jí nebyli objektivně schopni. 

 

Průlom v systematické pomoci a plošném pojištění učinil Otto von Bismarck. Do první 

světové války byly díky němu zavedeny všechny důleţité sloţky sociálního pojištění. [Potůček 

1995: 13] „V letech 1883 až 1889 zavedl postupně pojištění pro případ nemoci, pracovního úrazu, 

invalidity a stáří“. [Potůček 1995: 13]  
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II. Metodologická část 

 

1. Výzkumný problém, cíle výzkumu a výzkumné otázky 

 

Předmětem zájmu je veřejný zájem. Výzkumným problémem je  pojetí pohledu na veřejný 

zájem ve vybraných skupinách společnosti. 

Cílem bylo porozumění pojetí veřejného zájmu ve vztahu ke zdravotně postiţeným jedincům ve 

společenosti a sledování významů porozumění veřejnému zájmu u informátorů - co je veřejný 

zájem (opět ve vztahu k péči o zdravotně postiţené, ale i jejím prostřednicvím) a proč, jak 

reprezentanti jednotlivých skupin legitimizují svá stanoviska (a to zejména v tom případě, ve 

kterém danou věc za veřejný zájem povaţují).  Zajímá mne také, kde ti, kterých se péče o zdravotně 

postiţené týká, vidí hranice veřejného zájmu. 

Zkoumal jsem z emické perspektivy informátorů, jak se veřejný zájem demonstruje v oblasti péče a 

pomoci zdravotně postiţeným. 

 

Původní výzkumné otázky se ukázaly v průběhu sběru dat, jejich kódování a další analýzy 

jako příliš těsné vzhledem k výzkumnému tématu – veřejnému zájmu. Vţdy v nich byl obsaţen 

pojem péče, který jak vidíme níţe, nebyl úplně vhodný.  Výzkumné otázky vypadaly původně takto. 

1) Co povaţují jednotliví aktéři v oblasti péče o zdravotně postiţené za veřejný zájem? 

2) Kde vidí aktéři v případě péče o zdravotně postiţené hranice mezi soukromým a veřejným 

zájmem? 

3) Jak legitimizují jednotliví aktéři to, ţe by péče o zdravotně postiţené, kterou za veřejný 

zájem povaţují, měla být veřejný zájem? 

Pro neuhýbání z podstaty výzkumného tématu, tj. veřejného zájmu a jeho povaze a chápání v 

moderní společnosti a pestřejší vyobrazení palety názorů
14

 jsem povaţoval za vhodné hlavní 

výzkumné otázky rozšířit do stávající podoby. Jedním z problémů, na který jsem narazil bylo pojetí 

samotného pojmu péče (objevujícímu se v původní otázce č. 1), které samo připomíná spíše fyzické 

či rutinní zajišťování potřeb těţce zdravotně postiţených. Nám však v rozhovorech šlo o mnohem 

širší pojetí péče jako podpory či například tolerance, coţ také správně pochopili informátoři a k 

čemuţ směřovala většina jednotlivých připravených tazatelských otázek. Otázky jsem tedy 

                                                 
14

 u informátorů se ale dali identifikovat mnohem širší podoby veřejného zájmu neţ jen péče, které jsou popsány v druhé 

kapitole empirické části: definice veřejného zájmu a jeho podoby 
 
 



20 

přeformuloval a zohlednil tak, abych mohl popsat více podob forem veřejného zájmu. Výzkumné 

otázky tedy vypadají takto: 

1) Co povaţují informátoři za veřejný zájem v případě zdravotně postiţených? 

2) Kde vidí informátoři v případě zdravotně postiţených hranice veřejného zájmu? 

3) Jak odůvodňují informátoři to, co povaţují za veřejný zájem u zdravotně postiţených? 

  

Z povahy kvaltitativního výzkumu není neobvyklé, ţe by člověk v průběhu sběru a 

zpracovávání dat přeformuloval výzkumné otázky: „V typickém případě kvalitativní výzkumník 

vybírá na začátku výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo 

doplňovat v průběhu výzkumu, během sběru a analýzy dat“. [Hendl 2008: 48] 

  

 

2. Volba výzkumné strategie, techniky sběru dat 

Pro mou studii jsem zvolil kvalitativní výzkumnou strategii. Ta mi umoţňovala porozumět, 

získat podrobný popis při zkumání reprezentantů skupin. Potřeboval jsem důkladně pochopit a 

analyzovat výzkumný problém s ohledem na cíle výzkumu. K mému záměru porozumět a sledovat 

významy jsem povaţoval za nevhodné aplikovat kvantitativní výzkumnou strategii, jejíţ podstatou 

je v zásadě testování hypotéz. [Disman 1993: 286; Švaříček 2007: 22]. V našem výzkumu bylo 

třeba “porozumět pozorované realitě”. [Disman, 1993: 291].  

 

Data jsem v této kvalitativní výzkumné strategii sbíral za pomoci polostruturovaných 

rohovorů. Cílem polostrukurovaného a hloubkového rozhovoru je získat detailní a komplexní 

informace o studovaném jevu, coţ sleduje podstatu kvalitativního výzkumu. [Švaříček 2007: 13]. 

Volbou jiné metody, např. strukturovaného rozhovoru s uzavřenými otázkami, bych předem nabízel 

respondentům odpovědi. Mým cílem ale nebylo předpokládát předem, jaká dimenze myšlení by pro 

respondenta měla být důleţitá. 

Rozhovory jsem v tomtu výzkumu zvolil hlavně vzhledem k faktu, ţe jsou uţitečné v 

případech, kdy nemůţeme zkoumaný jev pozorovat, jak připomíná Hendlův sémantický diferenciál 

základních metod kvalitativního sběru dat, který zároveň upozorňuje na omezení metody, jakým je 

např. zkreslení díky přítomnosti výzkumníka. [Hendl 2008: 162]. Hendl popisuje různé přístupy v 

tomto typu sběru dat. Volil jsem cestu kterou nazývá “rozhovor pomocí návodu” [174], protoţe jako 

výzkumník-tazatel jsem potřeboval mít o tazatelských otázkách předem určitou představu. 

K samotným otázkám v rozhovoru více v podkapitole metodologie č. 4. 
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Nahrávání rozhovorů jsem začínal souhlasem se samotným nahráváním, pokračoval jsem 

úvodními a následně hlavními otázkami. 

Později jsem kaţdý přepisoval doslovně, dále segmentoval a třídil pomocí textového editoru i 

obyčejně pomocí tuţky a zvyrazňovaček. Více k tomuto v oddílu 5. 

 

3. Výběr vzorku a jeho prezentace, prostředí výzkumu 

 

Narozdíl od kvantitativního výzkumu, kde výběr vzorku typicky záleţí na velkém mnoţství 

vybraných případů pomocí různých technik, logika výběru vzorku v kvalitativním výzkumu leţí v 

záměrném výběru  případů bohatých na informace, zpravidla relativně menšího počtu případů. 

“Vzorek zastupuje problém, nikoli populaci jednotlivců jako v kvantitativním výzkumu”. [Disman, 

1993: 286]. Stačilo mi tedy relativně malé mnoţství respondentů.  

Výběr respondentů proběhl účelovým výběrem. Určujícím kritrétiem vzhledem k povaze 

výzkumných otázek byla pomoc a péče o zdravotně postiţené. Prostředím byla hlavně jedna 

přaţská příspěvková organizace, jejíţ náplní je péče o tělesně a mentálně postiţené, jejich 

vzdělávání a rehabilitace. Nejen z důvodů anonymizace informátorů nepovaţuji za důleţité 

zmiňovat její název. Z jejího prostředí jsem vybíral respondenty. Většina rozhovorů se konala přímo 

na jeho půdě. Další se konaly například u klienta či dobrovolníka v jeho domácím prostředí. 

Zaměřil jsem se převáţně na aktéry okolo tělesného postiţení. Šlo  mi o takové jedince, kteří k péči 

o zdravotně postiţené mají nejblíţe: ti co pečují (zaměstnanci v pomáhajích profesích či 

dobrovolníci), ti jichţ se dotýká bezprostředně péče sama z druhé strany (klienti, jejich přibuzní). 

Vznikli nám 3 základní kategorie: 1) klient  2) zaměstanec v pomáhajích profesích 3) dobrovolník v 

pomáhajích profesích. Na začátku výzkumu bylo jasné, ţe budu hovořit s alespoň jedním 

informátorem z kaţdé kategorie. O počtu jsem se rozhodoval v průběhu realizace výzkumu podle 

odhadu hutnosti průběţně kódovaného materiálu (viz oddíl 6).  

Hovořil jsem s 2 klienty, 3 zaměstnanci, a 1 dobrovolníkem v průběhu května aţ června 2012 a 

v listopadu 2012. 

 

 Prezentace vzorku 

 Zaměstnanci 

Karel pracuje na vedoucí pozici ve vychovatelství v občasnkém sdruţení, které zajišťuje mimo jiné 

dočasné ubytování pro lidi s postiţením. Je mu mezi 35 a 50 roky. Je z Prahy. 

Janka pracuje jako speciální pedagog na vedoucí pozici a je jí mezi 35 a 50 roky, působí v Praze. 

Zaţila pracovní pobyty v západní Evropě.  
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Lubošovi je přes 50 let a pracuje jako jeden z vychovatelů na internátu pro studenty s postiţením v 

Praze. 

 Dobrovolníci 

Honzovi je mezi 20 a 35 roky a ţije v Praze, původem je ze středních Čech. Dělá přibliţně rok a půl 

osobního asistenta-dobrovolníka jednomu kvadruplegikovi v Praze. Vypomáhá pravidelně jednou 

týdně na několik hodin. Studuje vysokou školu, oblast marketingu a ţurnalistiky. 

 Klienti 

Magdě je mezi 35 a 50 lety. Díky nemoci předškolím věku je od dědství kvadruplegička, pouţívá 

invalidní vozík. Původem je z Ostravska, v dopělosti ţije v Praze 

Lojzovi je mezi 20 a 25 lety. Po úrazu v pubertě nemůţe ovládat pravou polovinu těla. Ţije ve 

středních Čechách, po úraze na jiném místě neţ před ním. 

 

4. Otázky rozhovoru a jejich konstrukce 

 

Při tvorbě schématu polostrukturovaného výzkumu pomocí rozhovoru jsem se inspiroval tzv. 

pyramidovým modelem [Wengraf dle Švaříček 2007: 166]. Jednotlivé výzkumné otázky (VO) jsem 

rozloţil do otázek tazateských (TO). Ty byly z části diferencovány a přizpůsobeny a diferencovány 

pro různé skupiny aktérů. 

 

Po prvním rozhovoru stejně jako v průběhu celého sběru dat jsem systém otázek přehodnocoval a 

upravoval. Připraveno jsem měl vţdy přibliţně alespoň 15 hlavních otázek. Navazující a nepřímé 

otázky vznikaly v průběhu rozhovorů. V příloze číslo 1 uvádím příklad připravených otázek podle 

zmíněného pyramidového modelu.  

V praxi na mém archu v průběhu rozhovoru jsem uţíval různě strukturovaný arch, který je k 

náhledu v přílohách. Do něj jsem vpisoval nové otázky a poznámky vyplývající z výroků 

informátora a zaškrtával, na co jsem se jiţ zeptal a dostal odpověď. 

 

Podle Pattonova rozdělelení typů otázek [dle Hendl 2008: 167-168] se zaměřil na otázky “vztahující 

se k názorům” respektive  “vztahující se ke znalostem”. 
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5. Analytické postupy  

 

V tomto oddíle popisuji jak jsem surová data dále zpracovával. Pouţíval jsem segmentaci, 

kódování a poznámkování. 

 

 

Nahrané rozhovory jsem přepisoval doslovně pomocí programů transcriber a f4. Byl si vědom 

jiných moţností transkripce či přenosu mluveného projevu do literárního opisu, ale v případě mého 

výzkumu šlo hlavně o obsahovou rovinu výpovědí. 

Pro skutečné zorientování se v datech a pohled na ně novým způsobem ve svém výzkumu 

volím dále přístup analýzy zaloţený na segmentaci. Segmentace na základní úrovni probíhala ihned 

po přepisu, během něj a popřípadě v průběhu kódování. Analyzovaný text jsem rozděloval na 

jednotky. Jednototky (určené ke kódování) jsem volil významově (nikoli např. formálně, i kdyţ 

velmi často se schodovala například s odpovědí na otázku). Jednotka byla různě dlouhý významový 

celek [Švaříček 2007]. Dále jsem pracoval pomocí otevřeného kódování. Vycházel jsem z 

předpokladu dalších autorů, ţe jde o jeden z univerzálních postupů analýzy (či jejího nastartování) v 

kvalitativním výzkumu. [Švaříček 2007: 211-222]. Kaţdé jednotce jsem přidělil kód, nějaké slovní 

označení. Původně spíše delší a popisné a různé, postupně se názvy kódů zvěcňovaly a 

sjednocovaly. Při volbě kódů jsem postupoval podle návodných otázek, aby to, co daná jednotka 

vyjadřuje bylo co nejvýstiţněji zachyceno i v jejím označení. Se vzniklými fragmenty textu jsem 

dále pracoval. Otevřené kódování jsem ale kombinoval i s uzavřeným kódováním. Významy kodů 

jsem si psal do kódovací knihy, kterou jsem později pouţil i pro kategorizaci.  

V průběhu vytváření kódů a hlavně po ukončení kódování jsem přešel k vytváření kategorií. 

Sledoval jsem jestli a jak se u dat od informátorů scházejí podobné kategorie a kódy. Pro 

kategorizaci a zejména vytvoření analytické kostry příběhu empirické části byla vhodná data z 

mého průběţného poznámkování. Mou hlavní analytickou strategií zejména pro zodpovídání hlavní 

výzkumné otázky č. 3 týkající se odůvodňování veřejného zájmu byla technika, kterou Švaříček 

nazývá technikou “vyložení karet” [Švaříček 2007: 226]. 

 

6. Hodnocení kvality výzkumu a jeho etické aspekty 

 

Vysokou validitu (parametr určující, zda je měřeno co jsme opravdu chtěli měřit) očekávám 

nejen z podstaty kvalitativního výzkumu, ale také díky pečlivé práci s daty, pečlivým popisem 
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kroků výzkumu a transparentností. Sledujeme-li navrţená kritéria Lincolnové a Guby 

(důvěryhodnost, přenostitelnost, hodnověrnost/spolehlivost, potvrditelnost) [dle Seale 2002; 

Šeďová 2007: 48], naraţíme v souvislosti s validitou na nový termín důvěryhodnost. Tu bych rád 

zajistil uţíváním přímých citací (quatations) a důslednými konztulacemi s vedoucím práce popř. 

jinými odborníky v oblasti kvalitativní metodologie. 

Reliabilita (spolehlivost výzkumného nástroje, záruka srovnatelnosti výsledků u srovnatelných 

skupin) je dle charakteru výzkumu tradičně nízká. Má zjištění nebude moţné zobecnit na  populaci 

(tou jsou zmíněné skupiny, s jejichţ reprezentanty jsem hovořil). Jak připomínají Kirk a Miller, 

otázku reliability bychom však neměli odsouvat ani v kvalitativním výzkumu. [dle Silverman 2005: 

201]  Reliabilita (spolehlivost) zde vypovídá o stupni shody, se kterým různí pozorovatelé zařadili 

různé případy do stejné kategore. Dělal jsem pro ni maximum tím, ţe jsem se snaţil dokládat obsah 

v jedné kategorii výroky více neţ jednoho informátorů. Dále se budu snaţit zajistit důsledný přepis 

rozhovorů, tak aby tato původní nasbíraná data byla k dispozici případnému dalšímu badateli. 

Vybrané přepisy rozhovorů jsou tam, kde s tím informátoři souhlasili k dispozici pro dalšího 

výzkumníka
15

. Data a kódování tak nejenom můţe po mně někdo překontrolovat, ale vyuţít je 

přápadně ve svém výzkumu. 

 

Respondenti byli seznámeni předem s cílem práce. Před rozhovorem jsem se seznámil s 

tématem přibliţně, závěrem rozhovoru nebo po jeho zkončení byli vţdy seznámeni podle jejich 

poţadavků s přesným zaměřením práce a výzkumnými otázkami. Vţdy byli několikrát upozorněni 

na nahrávací zařízení a na fakt, ţe budu mnohokrát nahrávky poslouchat a přepsaný obsah číst. 

Nahrávky byly důvěrné o čemţ jsem je také ujistil, vysvětlitl jsem, ţe jsem je získával je jen pro 

účely zpracování bakalářské práce a účast na výzkumu je dobrovolná. Pro zachování anonymity 

jsem v textu budu pracoval s pseudonymy a v práci uvádím jen přibliţné sociodemografické údaje, 

tzn. například ne přesný věk a pracovní pozici. 

 Jsem si vědom citlivosti celého prostředí, snaţil jsem se o maximální ohleduplnost a 

“lidskost”, obzvláště vzhledem k zdravotně postiţeným respondentům. 

 

 

 

 

                                                 
15

 stačí kontaktovat mailem autora na mailu david.beri@centrum.cz 
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III. Empirická část 

 

 

 

Struktura empirické části 

Začnu popisem způsobů zdůvodnění veřejného zájmu. Popíšu způsoby toho, jak informátoři 

odůvodňují podoby veřejného zájmu, které za veřejný zájem povaţují. 

V další části pojednám nejprve o tom, co za veřejný zájem povaţují informátoři. Nejdříve 

uvádím perspektivu informátorů explicitně, jak veřejný zájem sami informátoři definují.  

Pokračovat budu dále o podobách veřejného zájmu vzhledem k výzkumné otázce č. 1.  

 Dále opět z emické perspektivy informátorů uvedu a rozvinu základní odpovědi na otázku 

hranice veřejného zájmu a vztahu soukromého a veřejného zájmu. Tato část souvisí také s tím, proč 

zdravotně postiţeným nepomáhat – co a do jaké míry má zdravotně postiţený obstarávat sám a jak 

vypadá špatná, neefektivní či nepřiměřená pomoc.  

 

 

 

 

Poznámky úvodem 

Uvádím-li citace informátorů a někdy celé drobné úryvky z rozhovorů, zkratka „T“ znamená 

tazatel, „R“ znamená respondent – informátor, (…) znamená vypuštěnou část citátu. Symbol * * * 

znamená přerušení toku hlavní myšlenky, jakousi závorku, kterou naznačuji, ţe se vůči obsahu dané 

kapitoly zabývám nějakou zajímavostí nebo zmiňuji méně zřejmou souvislost. Pojem „společnost“ 

jsem v rozhovorech pouţíval ve smyslu občanské společnosti (občané), pro odlišení od pojmu 

„stát“, se kterým jej informátoři prvních dvou rozhovorů někdy zaměňovali. Společností v 

jednotlivých kategoriích empirické části tedy myslím všechny jednotlivce, ne nutně důsledně 

lidstvo jako celek, ale převáţně občany ČR. 
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I. Odůvodňování veřejného zájmu 

Stručný nástin podob veřejného zájmu 

Úvodem zde povaţuji za důleţité představit základní formy veřejného zájmu v oblastí lidí se 

zdravotním postiţením
16

 z emické perspektivy informátorů. Tato část je informativní a pomocná pro 

usnadnění porozumění kapitoly Způsoby odůvodnění veřejného zájmu. Podrobně jsou podoby 

veřejného zájmu zpracované v příslušné kapitole Definice veřejného zájmu  a jeho podoby. 

Za veřejný zájem povaţuji podle výpovědí informátorů v souvislosti s hledáním odpovědí na 

první hlavní výzkumnou otázku péči, podporu a pomoc. Ukaţme si péči příkladně na jednoduchém 

modelu17. Péčí se zde myslí opravdu fyzická péče u lidí s těţším zdravotním např. tělesným 

postiţením, kterou finančně zajišťuje stát, prakticky je přenesena na jedince, rodinu nebo odborníky 

příslušného ústavu (tyto se navzájem nevylučují), ale v ideálním případě je alespoň doplněna péčí 

dobrovolníků. Ti se zdají být stejně nezastupitelnými jako například stát. Do tohoto modelu zapadá 

i další zmíněný pojem, podpora. Můţeme ji chápat jako pozitivní společenský postoj, jeţ je 

opakem lhostejnosti a který doplňuje solidaritou systém zmíněné fyzické péče. Něco 

nehmatatelného navíc. Můţe jít o „pozitivní postoj, který vyjadřuje společnost jako chumel,“ 

společnost jako taková totiţ „nemůže konat, ale alespoň by neměla být lhostejná“ (obojí Honza), 

nebo o fakt, ţe by občané měli být prostě tolerantní“ (Janka).  Další identifikovanou podobou 

veřejného zájmu je pomoc. Také jí se budeme ještě podrobněji zabývat v příslušné části, zmiňme 

jen, ţe do této kategorie patří celá řada způsobů pomoci, například formy státního i nestátního 

financování nebo obecné kategorie shodné s nepostiţenou populací, jako je bezplatné 

vysokoškolské vzdělání. O vzdělání a jeho návratnosti mluví jedna klientka takto: když stát věnuje 

prostředky na to, aby člověk vystudoval, nebo aby se něčím vyučil, tak má právo ty prostředky 

vynaložený zhodnotit tím, že využije schopnosti toho člověka (Magda). Kategorii pomoci chápejme 

někde mezi fyzickou běţnou péčí a spíš abstraktní podporou. Pojem péče se mezi informátory ale 

také hojně vyskytoval ve smyslu dávek 

V dalších podkapitolách zachycuji z emické perspektivy informátorů ostatní podoby veřejného 

zájmu, které se méně zjevně vztahují ke zdravotně postiţeným. Jsou jimi spravedlnost, vyrovnání 

možností s nepostiţenou populací, diversita společnosti nebo vzdělávání společnosti. 

Spravedlnost a vyrovnání moţností jsou podoby veřejného zájmu, ale zároveň z dat vyplývá, ţe 

takové pojmy úzce souvisí i se způsoby ospravedlňování veřejného zájmu. 

                                                 
16

 V textu uţívám, kde je to moţné, vhodnější spojení „lidé se zdravotním postiţením,“ které v první řadě hovoří o 

lidech a aţ poté o postiţení podle: „zdůrazňujme lidi, nikoli nálepky.“ [Novosad 2011: 92] „Zdravotně postiţení,“ 

výraz, který trochu odstiňuje od člověka, je přesto v bakalářské práci často pouţíván – v některých formulacích je 

totiţ výrazně srozumitelnější, zatímco u prvního by i jednoduché výroky mohly působit trochu krkolomně. Obě 

slovní spojení mají stejný význam.  
17

 Jehoţ relevantnost dokládám v příslušné kapitole o formách veřejného zájmu. 
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Způsoby odůvodňování veřejného zájmu 

Ptám-li se po tom, jak informátoři odůvodňují různé podoby veřejného zájmu, mám tím na 

mysli, jakými způsoby takové podoby veřejného zájmu odůvodňují v obecné rovině. Jak obhajují 

svůj postoj a fakt, ţe ta která podoba veřejným zájmem opravdu je. Jde o odůvodnění a současně 

způsoby platnosti takové konstrukce.  

 

Pokud hovořili informátoři o podobách veřejného zájmu, uváděli na můj popud i sami od sebe 

různé důvody, kterými odůvodňovali své názory týkající se jednotlivých podob veřejného zájmu. 

 Zabývám-li se způsoby odůvodňování veřejného zájmu, myslím tím mimo jiné oprávněnost 

těch kterých forem veřejného zájmu. Pokud je například ve veřejném zájmu ústavní péče o těţce 

zdravotně postiţené, způsoby odůvodňování míním názory informátorů, ţe je taková pomoc např. 

závazná vzhledem k naší křesťanské tradici
18

 nebo ţe stát je povinován pečovat o zdravotně 

postiţeného vzhledem k faktu, ţe ve srovnání s podfinancovanými ústavy dlouhodobé péče (a 

malými platy jejich zaměstnanců) vynakládá veliké prostředky na akutní péči ve zdravotnictví
19

 (a 

dává lékařům platy na „světové úrovni“). 

 

 Očekával-li by pesimista poněkud jednotvárné názory ohledně důvodů ospravedlnění péče, 

pomoci a podpory lidí se zdravotním postiţením někde v oblasti prosté morální povinnosti 

společnosti či jakési samozřejmosti pomoci opírající se o tradici, byl by překvapen mnohostí 

takových zdůvodnění, tedy pestrostí vysvětlení, z jakých důvodů je třeba podpora zdravotně 

postiţených (a další podoby veřejného zájmu, které se u informátorů daly vysledovat) pro 

společnost například výhodná
20

 či závazná
21

. 

 

I kdyţ veřejný zájem nabírá z perspektivy informátorů různých podob, neobjevil jsem různé 

výrazně odlišné způsoby odůvodňování vzhledem k jednotlivým podobám veřejného zájmu. 

Informátoři volí spíše obecnější způsoby zdůvodnění, kde jsem nenašel ţádné významnější rozdíly 

vzhledem k tomu, jak přesně podobu veřejného zájmu odůvodňují.  

Nalezl jsem tři základní způsoby odůvodňování, které vysvětluji v příslušných kapitolách: 

užitek, odpovědnost, tradiční jednání ve společnosti. 

 

                                                 
18

 „Společnost je postavená na křesťanských základech. Jsme v tom vychovaný a myslím, že je to dobře“ (Honza) 
19

 Viz výroky: U lékařů, kteří pracují se ZP téměř vždy, ať už je ZP dočasně či trvale nastavil odměňování na úrovni 

světové. Ve spec. ped., v soc. sféře tomu stát jistě zůstává hodně dlužen. (Karel) 

 Co se týče třeba poúrazových stavů, já si myslím, že ta analogie je tady zřejmá, protože prostě něco se stane, my v 

podstatě, společnost, zdravotní systém, investuje obrovské prostředky, aby třeba oběti autonehody přežily, ale potom 

ta návazná péče někdy není zdaleka ideální. (Janka) 
20

 podkapitola užitek 
21

 podkapitola odpovědnost 
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1 Užitek veřejného zájmu 

Prvním ze způsobů, kterým informátoři odůvodňují své představy o podobách veřejného 

zájmu, je uţitek. Uţitek můţeme rozdělit dle jeho charakteru na individuální a společenský.  

Podoba kategorie související s individuálním uţitkem je představena v podkapitole Užitek pro 

jedince ve společnosti, podoby související se společenským uţitkem v podkapitolách Užitek pro 

společnost a Užitek státu. 

 

 

1.1 Užitek pro jedince ve společnosti 

S individuálním uţitkem pomoci souvisí kategorie, kterou jsem nazval podle in vivo kódu 

Honzy psychologická pojistka pro jedince ve společnosti. Informátoři mluví o pomoci lidem se 

zdravotním postiţením a důvodů pro ni, které vypadají na první pohled altruisticky či přinejmenším 

jako výhodné pro společnost coby celek, jednoznačně však popisují utilitární přístup jednotlivců ve 

společnosti. Výraz pomoci například ve prospěch vozíčkáře odůvodňují informátoři vědomím 

kaţdého jedince, ţe je pro takovou situaci také pojištěn. Jeden z informátorů na otázku, jestli to, ţe 

stát podporuje lidi se zdravotním postiţením, pomáhá jen jim samotným, odpovídá takto:  

 

„Ne zcela. Je tu takový efekt, že když zdraví lidé vidí, že je o zdravotně postižený postaráno, 

tak přestanou mít strach. Představ si, že by si viděl, jak vozíčkáře hází ze skály, protože "co s 

nima tady", tak bys začal mít hrozný strach, že se zraníš a stane se ti to taky. Že budeš 

odepsaný pro všechny, včetně svých přátel. Je to taková psychologická pojistka. Myslím, že je 

to rozhodně prospěšný pro všechny“. (Honza) 

 

Podpora státu, ať uţ jakákoli, je tedy podle informátora prospěšná pro všechny. Je patrné, ţe 

tím ale primárně nemůţeme chápat společnost a její zájmy (o nich ještě bude řeč), ale kaţdého 

jedince ve společnosti. Ostatní ve společnosti tedy mají „pocit krytých zad“ (Honza).  Janka 

podobný názor vyslovila také: „tady přece nikde není psáno, že se to nemůže stát každému z nás, že 

nevylezete z domu a sestřelí vás kamión“ ... „Ta hranice toho postižení a nepostižení je tak 

neuvěřitelně křehká, že se to skutečně týká každého z nás“. Naopak kdyby se stát o zdravotně 

postiţené nijak nestaral, tak by – jak připomíná jiný informátor – „nikdo by nebral ohledy a jakékoli 

riziko by pak pro tebe bylo fatální. Tím myslím třeba i půjčit kamarádovi peníze“ (Honza).  

Z pohledu kategorie užitek pro jedince ve společnosti spočívá odůvodnění veřejného zájmu v 

uţitku (konkrétně nějaké jistoty) pro kaţdého jednotlivého člena společnosti, který má k obdrţení 

pomoci v případě jeho vlastních obtíţí přístup. Svým způsobem je to v současném Česku zdravotní 



30 

a sociální pojištění nebo určitý sociální kapitál
22

. Fakt, ţe se těţce zdravotně postiţených nějakým 

způsobem nezbavujeme, protoţe nevyhovují daným aktuálním kritériím, ale povaţujeme za 

normální nebo alespoň přijatelné je tolerovat, podporovat, pečovat o ně, znamená uţitek pro 

kaţdého člena společnosti. Tím uţitkem je konkrétně jistota jedince, ţe se má na co spolehnout v 

případě problému. 

 

Mluvím-li o uţitku pro jedince, jak jsem jej zachytil z dat informátorů, povaţuji za vhodné 

zmínit zde politika jako jedince. Ze vstřícného přístupu k lidem s jakýmkoli znevýhodněním by měl 

podle Karla také profitovat konkrétní politik
23

 s takovým přístupem Více k tomuto je v podkapitole 

Užitek státu. 

 

1.2 Užitek pro společnost 

  Kdyţ informátoři mluví o uţitku podob veřejného zájmu pro společnost, mluví o tom, ţe ta 

která podoba veřejného zájmu je uţitečná proto, ţe ochraňuje stabilitu společnosti nebo přináší do 

společnosti pestrost a ochraňuje tuto pestrost. Uţitek pro společnost dělím na základě dat 

informátorů do tří základních kategorií, které v této podkapitole uvedu. První je ochrana stability 

společnosti, druhou ochrana pestrosti ve společnosti a třetí řadím pro nesouvislost s obsahem 

ostatních kategorií do zvláštní kategorie: další užitek pro společnost. 

 

 

Ochrana stability společnosti 

Ochrana stability společnosti je podobná tomu, co jsme si představili jako psychologickou 

pojistku pro jedince
24

, s tím rozdílem, ţe jde o jakousi pojistku či mechanismus výhody pro celou 

společnost, nejen jedince. Veřejný zájem je odůvodňován uţitkem, který z jeho konkrétní podoby 

vyplývá. Tímto uţitkem je ochrana stability společnosti. Nepomáhat lidem se zdravotním 

postiţením by totiţ podle tohoto zdůvodnění znamenalo moţnost nestability: „Aby se z tý 

společnosti nestalo společenství bezcitných individuí, který jedou jen na sebe a pro které by jejich 

osobní zájmy, prospěch a zdraví byly naprostou prioritou.“ (Honza) Podobně mluví o tom, proč se 

má konkrétně stát starat o zdravotně postiţené: „protože si myslím, že je to součást nějaké 

                                                 
22

 Sociálním kapitálem myslím explicitně „sumu aktuálních i potencionálních zdrojů, které můţe určitá osoba vyuţívat 

díky tomu, ţe se zná s druhými lidmi“. [Petrusek 1996: 475] Sociální kapitál je zároveň něčím, co se jako výhoda 

pro jedince od středověku nezměnila – srov. s kapitolou 2.2, druhý odstavec: sociální kapitál mohl zamezit odvrţení 

jedince do leprosária [Rheinheimer] 
23

 „Kde rodině zdravotně postiženého umožní stát být s ním, tam si stát voliče získá na svou stranu, ukáže se 

odpovědným, připraveným postarat se o občany, kteří neměli zdravotní štěstí“. (Karel) 
24

 A také spolu souvisí. Viz uţitek pro jedince ve společnosti 
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soudržnosti státu, ta péče o ně. Kdyby se přestal starat o tyhle potřebný, zdravotně postižený, tak 

mám pocit, že je to signál nějakého kanárka v kleci. V nějakým širším dopadu“ (Luboš). 

Další argumenty souvisejí s něčím, co bych nazval ochrana humánnosti společnosti. 

Informátoři se tady bojí o lidskost společnosti či o humánní podstatu společnosti. Vyzdvihují ji nad 

jiná, třeba ekonomická odůvodnění pomoci zdravotně postiţeným. „Stát se o zdravotně postižené 

stará proto, že by jinak ta společnost hodně rychle zvlčila“ (Honza). 

 

T: Ty důvody pro tu hmotnou pomoc jsou jaké? Ty jsi vyzdvihl morální odpovědnost státu či 

společnosti v evropské tradici... 

R:Jestli se to státu  vyplatí finančně? Nevyplatí asi, finančně ne, ale ten psychologickej dopad 

je důležitej. Jinak by se taky společnost mohla začít rozpadat.  

 

Teď říkám společnost, protože je zvykem to říkat.  

 

Ale strašně bychom zesobečtěli, kdyby nebyla garantovaná péče o tyto lidi. Asi bychom byli 

větší zvířata. (Honza) 

 

Skutečnost, ţe by zde občané se svým pozitivním přístupem nebo stát se svou pomocí nebyli, 

by tedy znamenala ohroţení společnosti pro informátory, nebo alespoň naší západní představě o ní, 

sounáleţitosti a o demokracii. To se u Honzy objevilo ještě jednou na konci rozhovoru, kdyţ jsme 

jiţ hovořili explicitně o veřejném zájmu. 

 

T: Je tedy péče o zdravotně postižené veřejným zájmem? 

R: Ano, protože společnost by se jinak začala rozpadat... nebo by alespoň nevydržela v tý 

podobě, jak ji známe. Ale jsou i jiné formy státu, společnosti či lidského soužití. Ale určitě by 

už nebyla taková, jaká je teď. Jsou samozřejmě i jiné formy. Spíš by se obracela k nezájmu, 

agresi, sobectví, individualismu.  

T: Tohle všechno by vycházelo z nesolidarity státu? 

R: Myslím, že by se to postupně v důsledku stát mohlo. Neříkám, že by lidi šli okamžitě 

rabovat nebo tak, že by to byl okamžitý efekt. Považuju to za jednu z esenciálních věcí pro naši 

demokracii nebo pro státní zřízení, jaké tu máme, pro pojetí společnosti a soužití jedinců. 

[Honza] 

 

 

Ochrana pestrosti společnosti 

„Prostě brát tu společnost tak, vychovávat lidi k tomu, že ta společnost je pestrá a že je to 

výhoda, nikoli zátěž“ (Magda). 

 

Jedním z dalších hlavních způsobů odůvodňování veřejného zájmu (hlavně podpory, 

pozitivního přístupu ve společnosti) ve vztahu ke zdravotně postiţeným, který se opírá o uţitek 

společnosti, je tady dle informátorů samotné zachování pestrosti ve společnosti. Odmítnutí 
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jakýchkoli lidí včetně zdravotně postiţených podle nich znamená narušení této ţádané pestrosti. 

Jinak řečeno, kdyby stát negarantoval nějakou formu péče a společnost neměla alespoň na základní 

úrovni pozitivní přístup
25

 ke zdravotně postiţeným nebo je ignorovala, neviděli bychom je na 

ulicích, přišli bychom o jednu sloţku společnosti. Pozitivní přístup jako podoba veřejného zájmu 

znamená získat „rovnocennou součást společnosti, která můţe mít na vybarvení té společnosti 

pozitivní dopad. Je to prostě další barva spektra“. (Magda) 

 

Podpora lidí se zdravotním postiţením má podle informátorů znamenat uţitek právě v tom, ţe 

tu s „námi“ budou, ţe budou vidět na veřejnosti, komunikovat s námi a uţ tím přispějí k pestrosti 

naší společnosti. Společnost podle informátorů potřebuje nejen je, ale i tuto pestrost, aby si 

uvědomovala své vlastní moţné nedostatky
26

.  

… tu společnost ten člověk vychová, obecně, že ji naučí, že je potřeba myslet nejenom na to, 

co je potřeba vidět, že je potřeba uvažovat do budoucnosti, že je potřeba se připravit, že 

všichni nebudeme stejně krásní, stejně schopní, staří, že nebudeme mít žádný vrásky, že 

nebudeme vyžadovat trpělivost, že se budeme všichni usmívat, že nás nebudou bolet zuby, a 

tak. Prostě brát tu společnost tak, vychovávat lidi k tomu, že ta společnost je pestrá a že je to 

výhoda, nikoli zátěž. (Magda) 

 

Magda výše také připomíná, ţe se nějaká forma zdravotního postiţení můţe týkat jakéhokoli 

jedince ve společnosti, a to nejen po úrazu, jak uţ jsme slyšeli od Janky
27

, ale v normálním ţivotě, 

ve vývoji jedince. Byla by škoda pro lidi se o tuto pestrost připravovat, znemoţňovat některým 

jedincům být tu s námi. Přišli bychom o moţnost přímého zprostředkování této zkušenosti.  

 

 

* * *   

K narušení podob veřejného zájmu (např.: péče, pozitivní přístup a respekt) vedoucím k 

pestrosti, o které je v podkapitole ochrana pestrosti společnosti řeč, můţe dojít celkem snadno. 

Uvědomme si, ţe stačí jen málo, aby se těţce zdravotně postiţený společnosti vzdaloval, 

popřípadě mimo ni stál. Podporou zde mají informátoři třeba na mysli uţ „pouhé“ drobné fyzické 

úkony. Přes obrubník musí toho vozíčkáře zkrátka někdo převézt (Karel). Kdyţ je běţný pohyb 

vozíčkáře nebo někoho z různých důvodů hůře mobilního znemoţňován, dochází k handicapu. Ten 

není nutný a trvalý jako postiţení, ve společnosti můţe různými způsoby docházet k vyrovnání 

moţností28, které jsou nerovné na základě do značné míry neovlivnitelného postiţení: 

                                                 
25

 Srov. pozitivní přístup a respekt 
26

 Uvědomovat si své vlastní nedostatky souvisí s podobou veřejného zájmu: vzdělávání společnosti 
27

 Podkapitola Užitek pro jedince ve společnosti:„tady přece nikde není psáno, že se to nemůže stát každému z nás, že 

nevylezete z domu a sestřelí vás kamión“ ... „Ta hranice toho postižení a nepostižení je tak neuvěřitelně křehká, že 

se to skutečně týká každého z nás“ (Janka) 
28

 S pojmem vyrovnání moţností se ještě setkáme v kategorii spravedlnosti – je také in vivo kód, emický pohled 

informátorů Karla i Janky 
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„Handicapovaný člověk nemůže naplňovat očekávání, která jsou v dané době a kultuře spojována s 

normalitou – vždy záleží na podmínkách a okolnostech: zatímco poruchu či funkční omezení 

považuje Matoušek za neovlivnitelné, handicap je ovlivnitelný systémovými  opatřeními.“ [Novosad 

2011: 91] Právě „pouhou“ podporou na ulici nebo stavbou bezbariérových staveb, které vedou k 

vyrovnání moţností, realizujeme veřejný zájem, který je v této části odůvodňován tím, ţe 

pomáháme budovat a ochraňovat pestrost. 

* * *  

 

 

Další užitek pro společnost 

Realizování různých podob veřejného zájmu (například garance péče) nám především 

umoţňuje mít lidi se zdravotním postiţením ve společnosti. O důleţitosti této pestrosti podle 

informátorů jsem se zmínil ve zvláštní části Ochrana pestrosti společnosti. Podle informátorů ale 

není pestrost jakýmsi vyprázdněným pojmem. Z rozhovorů totiţ vyplývá, ţe zde existuje jistý 

uţitek pro společnost v tom, ţe ji zdravotně postiţení nějak obohacují, něco dalšího ukazují. Toho 

se týká několik kategorií, které jsem z dat vytvořil. Nalezl jsem tak například způsoby 

odůvodňování veřejného zájmu týkající se protipólu dnešní společnosti zaměřené na zhodnocení, 

duševní obohacení společnosti a nebo zprostředkování jiného pohledu na samozřejmé. Kategorie, 

kterou jsem zvlášť vyčlenil nese název užitek z motivovaných jedinců. 

 

 

 

Díky různým od majority se odlišujícím skupinám má společnost přinejmenším jakési 

zrcadlo, a to především jako „protipól (pozn.: současného stavu společnosti)..., že všechno musí mít 

užitek, všechno musí mít nějaké zhodnocení“ (Luboš). Tady informátor zohledňuje souvislost všech 

forem znevýhodnění, jejíţ zástupci jsou z nějakého důvodu mimo společnost. Jejich situace je 

částečně naše zodpovědnost, ale hlavně nám vţdy umoţňuje reflexi, je naším „obrazem“ (Luboš). 

Já postižený všeho druhu mám v jedný oblasti, kde jsou i bezdomovci a lidi, které nechceme 

vidět, různý feťáky a tak, a rádi bychom to vytěsnili a mám pocit, že to je náš obraz.  Že čím 

tady to bude čistší, tak tady to bude špinavější. 

T: A co je náš obraz? 

R: Že je nesmíme vytěsnit. 

T: A ten náš obraz je v tom, jak vypadají, nebo jak se my o ně staráme nebo jak se oni k nám 

chovají? Vy jste řekl, že ve zdravotně postižených je náš obraz.. 

R: Že je to i výsledek našeho životního stylu, že to není jenom jejich svobodná volba. Některý 

lidi nejsou uzpůsobený na to, aby běželi dostihy, aby jezdili v hlavním proudu silnice, nejsou 

schopni udržet tempo s tím, jak my žijeme. Posadí se na kraji dálnice a už nestíhají. Když 

říkám náš obraz, tak mám na mysli třeba bezdomovce, lidi, který už nemůžou dál. (Luboš) 
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* * *  

Na první pohled se zdá nepravděpodobné, ţe by zdravotní postiţení různých jedinců bylo 

„výsledek našeho životního stylu,“ jak se ale můţeme přesvědčit v podkapitole Odpovědnost 

společnosti za důsledky svého jednání, něco pravdy na tom je. Konkrétní situace zdravotně 

postiţeného, jeho handicap ve společnosti, pak můţeme k Lubošovu výroku vztáhnout ještě 

doslovněji. Přece jen víme, ţe zatímco samo funkční postiţení je neovlivnitelné,„handicap je 

ovlivnitelný systémovými  opatřeními.“ [ Novosad 2011: 91] 

* * *  

 

Explicitněji se o odůvodnění péče o zdravotně postiţené vyjadřuje na jiném místě: 

Já si prostě myslím, že je to důležitý pro lidi, protože mám pocit, že péče v uvozovkách o 

neužitečný věci je strašně důležitá. Jako kdybych protipól měl, že ze  všeho musím mít užitek, 

všechno musí mít nějaké zhodnocení a ... prostě mám pocit, že je to (pozn.: podpora zdravotně 

postiţených) důležitý, že se tím rozšiřuje záběr nás lidí. (Luboš) 

 

 

Zdravotně postiţení nás také můţou obohatit jaksi duchovně, poukázat na rovnost a na 

jedinečnost kaţdého jedince a jeho schopnosti. Naše pomoc se nám vrací v tom, ţe vidíme 

relativnost zdraví či krásy v tu kterou část ţivota a pomíjivost mládí: 

Společnost se o sobě hodně dozvídá. Silná společnost se dokáže postarat o své slabé. Dá jim 

možnost, aby nebyli slabými. Postižení, staří lidé, lidé nějak omezení - jsou jenom jinak silný 

než ty zdraví. Každý v sobě máme sílu. To je to, co tato společnost ještě nepochopila. (Magda) 

 

 

Užitek z motivovaných jedinců 

„Ta povinnost někomu pomáhat je pro mě radostí: pro někoho něco udělat, někomu pomoct … 

Že ten život něčím naplním.“ (Magda) 

 

Utilitárně a sobecky vzato má podle informátorů stát i společnost ve zdravotně postiţených 

silně motivované jedince, kteří budou ochotně zaměstnání a práci a daně budou odvádět velmi 

poctivě. Pojem uţitečnosti pro ně není prázdný, souvisí s hlubším sebenaplněním. Kaţdý 

jednotlivec se zdravotním postiţením má tedy obrovskou potenci pomáhat společnosti, coţ 

zvýznamňují sami zdravotně postiţení, jak vidíme v úryvcích níţe.  

„Ten hlavní přínos je, že začlení zdr. postiženého může být přínosem v jakékoli oblasti mimo 

jeho fyzično, bude-li myopad upoutaný na elektrický vozík, těžko od něj můžeme čekat, že bude 

hrát skvěle fotbal, ale vůbec to neznamená, že nemůže zpívat, skvěle programovat, psát knihy, 

být personalista, nebo že mu nepůjde jakákoli tvůrčí či duchovní práce.“ (Karel) 
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V případě těţkého zdravotního postiţení ţeny (nemůţe-li mít děti) motivaci vnitřního 

naplnění ve prospěch společnosti podporuje absence vlastní rodiny: 

„Protože hodně lidí s postižením, který jsou na tom tak jako já, nemají rodinu v klasickým 

slova smyslu, že tý práci hlavně ženský věnujou mnohem víc, než kdyby byly zdravé. A budou 

si jí daleko víc vážit. Já když se dostanu ke stolu v kanceláři a můžu někomu pomoct, tak 

nebudu od toho stolu odbíhat někam na nákup a nebudu pořád přemýšlet, že bych mohla být 

jinde a dělat něco jinýho, ale budu vděčná za to, že mě někdo může potřebovat...“ (Magda) 

 
 
 
Takové konkrétní přínosy akcentují i sami od sebe lidé se zdravotním postiţením. Někomu 

dalšímu a společnosti pomoci je pro ně důleţitější neţ pomoc jen pasivně přijímat. Výsledky jejich 

silně motivované práce pak povaţuji za uţitečné pro společnost. Téma konkrétního přínosu 

jednotlivce společnosti se prolíná s uţitkem státu, který zmíním v následující kapitole. 

R: Vy se hodně ptáte na to, jak společnost a vůbec všichni měli pomáhat zdravotně postiženým 

T: Mě zajímá, co si o tom vy myslíte, nebo třeba by neměli pomáhat..)  

R: Jasně, to je v pohodě. Ale ta otázka by měla být i jinak položená  

T: Povídejte 

R: tak, že ta společnost má právo pomoc očekávat od těch zdravotně postižených. Ale to zase 

přímo souvisí s místem těch zdravotně postižených v té společnosti. Když od nich nic nečeká, 

tak je nečeká jako přínos, jo. (Magda) 

 

 

1.3 Užitek státu 

Péče o zdravotně postiţené má podle informátorů i významné výhody pro stát. Máme se tedy 

starat, protoţe „státu se to potom vrací. Je to svým způsobem investice“ (Karel). Většinou podle 

informátorů souvisí s přímou reciprocitou – stát realizuje nějakou podobu pomoci a tato pomoc má 

pro něj zpětně nějaký ekonomický přínos. Pečovat o zdravotně postiţené a pomáhat jim můţeme 

tedy odůvodnit tak, ţe tím stát získává zpětně nějaký přínos. 

Tento přínos souvisí například s tím, ţe pomůţe-li stát v různých ohledech vyrovnat moţnosti 

mezi postiţenými a ostatními (plánováním bezbariérové infrastruktury a budov, pomoc a usnadnění 

při hledání zaměstnání apod.) pomůţe zaměstnanosti, větším odvodům daní a menší závislosti na 

dávkách. Uznání a vyplacení dávek informátoři nezohledňují explicitně jako pomoc, povaţují je za 

samozřejmé: „pokud si nemůžou pomoct sami, ale jsou schopni rozhodovat, tak by měli sami 

rozhodovat, kdo jim pomůže, tím, na koho budou přerozdělovat své dávky.“ (Karel). Pokud je stát 

ale vyplácí, informátoři dávky jako náklad státu zohledňují. Karel ale zdůrazňuje, ţe tento náklad se 

můţe sniţovat, coţ chápe jako přínos pro stát, uţitek. 

 

„... při vyrovnání možností zdravotně postižených se může dosáhnout přínosu zdr. postiženého 
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pro společnost, pro t, kteří ty bariéry odstraní (nejen architektonické, ale jakékoli bariéry) – 

tam dochází pro stát k návratnosti určité, ne úplné, ale jestliže zdravotně postižený při 

úpravách, které zákony zajistí, dokáže jít pracovat, starat se o sebe, nebo čerpat jenom menší 

péči, státu finančně ulevuje..“ (Karel) 

 

T: Myslíte si, že má pro ostatní ve společnosti užitek starat se o zdravotně postižené? 

R: To má několik rovin. Přínos výkonnosti člověka, který bude hodnotný a platit daně...  

(Karel) 
 
 

 

Lidé se zdravotním postiţením práci ještě zvýznamňují. Její přínos vidí šířeji, chtějí být prostě 

nějak přímo prospěšní společnosti. Magda chápe například poskytnutí vzdělání jako pomoc, kterou 

by chtěla oplatit. Stát se tak má ještě postarat o další vzdělání či uplatnění, aby se mu pomoc vrátila. 

Stát by podle ní měl pomáhat zdravotně postiţeným převáţně sociálními dávkami, na otázku 

uţitečnosti této pomoci pro stát odpovídá: „pokud se bude chovat skutečně demokraticky a zajistí 

jim možnost důstojně se projevit a projevit své schopnosti a bude s těma schopnostma počítat, tak 

ten přínos tam samozřejmě je. Mě třeba stát nechal vystudovat, ale příliš už se nestaral, jak já 

využiju svoje vzdělání“ (Magda). Na jiném místě se doplňuje, mluví přímo o reciprocitě a právu 

státu výhody zpětně poţadovat: „Stát může využít konkrétní schopnosti konkrétního člověka pro 

svůj prospěch. Přímo. I z finančního hlediska: když věnuje prostředky na to, aby člověk vystudoval, 

nebo aby se něčím vyučil, tak má právo ty prostředky vynaložený zhodnotit tím, že využije 

schopnosti toho člověka“ (Magda). 

 

Stát také ušetří, kdyţ podporuje péči těţce zdravotně postiţených v rodinách: „myslím, že pro 

ten stát je levnější, když se o tyhle klienty starají v rodinách, rodiny samy, než když jsou v ústavní 

péči“. (Janka).  

Na druhou stranu ne vţdy je moţné těţkou ţivotní situaci takhle zvládnout: „protože 

samozřejmě když se starají o těžce postižené dítě, tak se třeba i možnosti jít někam pracovat 

poměrně snižují, protože je to skutečně práce na plný úvazek a je to ta práce, kdy je málokdy někdo 

vystřídá.“ (Janka) Podporovat tak člověka, který se na plný úvazek stará o těţce postiţeného, je pak 

výhodné pro stát, pokud uznáme za významnější uţitek z nějakých hodnot neţ ten ekonomický 

(jedinec v příkladu Janky výše nemusí vyuţít svůj potenciál maximálně a platit maximální moţné 

daně).  

* * *  

V takovém případě je ale solidarita státu a respekt k rodině signál, který je výhodou pro 

zastupitele státu: politiky. Uţitek tak má ta která politická strana či její členové. V následujícím 

příkladu Karel hovoří na přeskáčku o uţitku státu i politiků.  

 



37 

„Stát by měl zajistit na tu dobu rodinu, aby se mohla v situaci například těžce zdravotně 

postiženého člověka v poslední fázi života bez možnosti vyrovnat zdravotní hendikep 

zdravotnickými nástroji o něj postarat, prožít s ním poslední fázi života.  

Tím také stát získává víru občanů ve svůj stát. Tak se mu to vrací. Tak také získává stát 

voliče. Vládnoucí strana chovající se takto své voliče získá, ne že ztratí. Ano. vládá nebude 

mít peníze na něco jiného, balíček je omezený, ale efektivní přerozdělení prostředků z daní 

získá důvěru občanů ve stát. Kde rodině zdravotně postiženého umožní stát být s ním, tam si 

stát voliče získá na svou stranu, ukáže se odpovědným, připraveným postarat se o občany, 

kteří neměli zdravotní štěstí.  

Ale stát nezvolí tu levnější variantu, nenechá zdravotně postiženého na odložišti na doživotí, 

ale umožní jim hodnotný život. Tou hodnotou může být například blízkost rodiny...“ (Karel) 

* * *  

 

V neposlední řadě je výhodou pro stát úspora v případě prevence. Starat se a léčit člověka 

včas znamená předejít komplikacím, které potom můţou stát mnohem více. Navíc v případě 

prevence zůstává platný moţný uţitek státu v podobě daní, které člověk s postiţením bude moci v 

budoucnu odvádět. 

„Půjde-li o kvadruplegika, který si nedokáže sám utřít ani zadek, umýt se apod,. tak se asi 

oprudí, proleží, onemocní atp. To bude stát spoustu peněz, zaměstnávat spoustu lidí zbytečně. 

Je lepší tomu předcházet. Prevence komplikací je celosvětově ověřená jako výhodná pro stát.  
 

Ten člověk zůstane schopný dalšího rozvoje.“ (Karel) 
 

 

 

2 Odpovědnost 

Další základní způsob odůvodňování veřejného zájmu vedle užitku a tradice souvisí s 

odpovědností. Informátoři zdůvodňují veřejný zájem odpovědností společnosti ve třech základních 

podobách. Společnost má odpovědná za důsledky toho, co sama způsobuje a má vůči svým členům 

jistou morální odpovědnost. V neposlední řadě společnost odpovídá ze spravedlnost. Následující 

kapitola o odpovědnosti představí postupně zmíněné tři způsoby odůvodňování různých podob 

veřejného zájmu. Půjde v první řadě o odpovědnost společnosti za důsledky svého jednání. Dále 

zmíním spravedlnost a naposled morální odpovědnost. 

 

2.1 Odpovědnost společnosti za důsledky svého jednání 

V této kategorii chápu odůvodňování veřejného zájmu podle toho, jak informátoři hovořili o 

odpovědnosti společnosti vůči zdravotně postiţeným jako závazek a to vzhledem k důsledkům 

svého jednání. Tato odpovědnost je specifická tím, ţe nevyplývá například z tradice, křesťanské 

morálky nebo morálky, ale opravdu z odpovědnosti společnosti za důsledky svého jednání. 
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Luboš uţ se v jedné z předchozích kapitol zmínil, ţe situace zdravotně postiţených je také 

částečně na bedrech celé společnosti. 

„Já postižený všeho druhu mám v jedný oblasti, kde jsou i bezdomovci a lidi, které nechceme 

vidět, různý feťáky a tak, a rádi bychom to vytěsnili a mám pocit, že to je náš obraz.  (...) je to i 

výsledek našeho životního stylu, že to není jenom jejich svobodná volba. Některý lidi nejsou 

uzpůsobený na to, aby běželi dostihy, aby jezdili v hlavním proudu silnice, nejsou schopni 

udržet tempo s tím, jak my žijeme. Posadí se na kraji dálnice a už nestíhají. Když říkám náš 

obraz, tak mám na mysli třeba bezdomovce, lidi, který už nemůžou dál.“ (Luboš) 

 

Odpovědnost společnosti za své jednání souvisí příkladně se zlepšením úrovně zdravotnictví a 

to přímo v případě našich moţností a rozhodnutí zachraňovat při narození děti, u kterých se dá 

předpokládat nějaký problém. V tomto případě je implicitně cítit nejen odpovědnost, ale jakási vina 

společnosti. Cituji Janku, která sice hovoří o morální povinnosti, z kontextu ale vyplývá, ţe o 

morální povinnost jí jde aţ v druhém významu. 

„Já si myslím, že když naše společnost v podstatě na začátku života investuje obrovské 

prostředky na to, aby se zachránily děti předčasně narozené ... dává obrovské zázemí na to, 

aby předčasně narozené děti přežily, tak já si myslím, že je její morální povinností, v pádě, že 

se tak stane a že se v některých případech stane i to, že se dítě narodí se zdravotním 

postižením, tak si myslím, že je morální povinností společnosti, aby se nejenom o tuto skupinu 

dětí postarala“ (Janka) 

 

Janka v tu samou chvíli pokračuje, ale rozvíjí trošku odlišný princip. Srovnává úroveň péče na 

akutní úrovni s nedostatečnou dlouhodobou pomocí zdravotně postiţeným. To, ţe je společnost 

povinna pečovat o lidi se zdravotním postiţením, odůvodňuje právě nárokem na vyváţenost akutní 

péče s následnou péčí. 

„... co se týče třeba poúrazových stavů, já si myslím, že ta analogie je tady zřejmá, protože 

prostě něco se stane, my v podstatě, společnost, zdravotní systém, investuje obrovské 

prostředky, aby třeba oběti autonehody přežily, ale potom ta návazná péče někdy není 

zdaleka ideální. V podstatě se hasí ten požár v momentě, kdy je, ale potom ta následná péče 

vůbec není taková, jaká by měla být.“ (Janka) 

 

 

 

* * *  

Podobné srovnání jako Janka výše nabízí jiný profesionál v souvislosti s platovým 

ohodnocením. Trošku si tím dovolím odskočit od odpovědnosti  spíše k spravedlnosti, souvislost s 

odůvodňováním veřejného  zájmu zde ale je. V předchozím příkladu stojí odůvodňování veřejného 

zájmu (zdravotní péče) na srovnání nedostatečné pomoci trvale postiţených s krátkodobě 

postiţenými, např. zraněnými jedinci. Odpovědností společnosti by mělo být pečovat rovnoměrně - 

fakt, ţe se stát vynakládá velké finanční prostředky na úrazy, má podle informátorů zakládat nárok 

na stejně intenzivní péči v případě dlouhodobého či trvalého postiţení. Níţe informátoři naznačují 

podobnou nerovnoměrnost v případě platů zaměstnanců, kteří takovou péči vykonávají. Jde vţdy o 
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srovnání, vyzdvihnutí problému v jiném sektoru (třeba jeho neúspornost) a následnou projekci 

těchto problémů do vlastní oblasti. 

Odpovědnost vychází ze srovnávání s jinými odvětvími péče o dočasně zdravotně postiţené, 

nebo s jinými odvětvími, které stát podporuje. Karel podobně jako Janka silně kritizuje 

nevyváţenost akutní s následnou péčí, a to ve výši platů, které dostávají profesionální zaměstnanci, 

kteří ji vykonávají. 

„Stát by mohl pomoci v tom, že vytvoří srovnatelné finanční ohodnocení lidí, kteří pracují se zdravotně 

postiženými profesionálně, on to vytvořil jen z části. U lékařů, kteří pracují s lidmi se zdravotním 

postiženým téměř vždy, ať už dočasným či trvalým, stát nastavil odměňování na úrovni světové. Ve 

speciální pedagogice a v sociální sféře tomu stát jistě zůstává hodně dlužen. (...) A kdyby nastavil 

úroveň odměňování na nějaké průměrné mzdě jako minimálnímu odrazovému můstku, tak si myslím, že 

by to bylo odpovídající. Je spousta kolegů, kteří tu dělají, ale ne úplně dlouhodobě,  jen několik let, a 

pak si hledají jinou práci.“  (Karel) 

 

S Lubošem navíc zdůvodňují pomoc státu v souvislosti s odpovědností vzhledem k 

neúspornosti jiných odvětví, které stát financuje: „...nemusíme peníze vyhazovat oknem na spoustu 

méně významných věcí, jako je, dle mého názoru, obrana státu v naší velikosti, nebo fungování 

soudů může být efektivnější stejně jako rekonstrukce silnic a dálnic“ (Karel). Na úrovni nadnárodní 

jde o nesrozumitelné kroky například fiskální politiky, jejichţ vyčíslený obsah mnohonásobně 

převýší různé formy sociální pomoci.  U podpory lidí se zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním mohou mít občané pocit, „že na ně doplácíme“, říká Luboš, a výčtem toho, co si 

lidé o dávkách můţou myslet, pokračuje. Pro pochopení souvislosti s odpovědností společnosti za 

důsledky svého jednání a srovnávání je důleţitá hlavně poslední věta: 

„To jsou ti, co dostávají dávky, to jsou vyžírci. My tady makáme v Kolbence a tyhlety nás 

vyžírají“. (…) „Ale trošku si myslím, že to ta společnost dělá, protože teď, jak porcovali 

medvěda a nedostávali peněz, tak jsem měl pocit, že některý věci jsou záminkou a že se jakoby 

rozdmíchávaj a moc tematizujou a přitom jako nejsou tak silný. Teď jsem měl na mysli Romy a 

zneužívání dávek. V porovnání kolik stála záchrana všech možnejch bank, tak to je 

promile“ (Luboš).  

 

Ţe to s vysáváním a zneuţíváním sociálního systému nebude tak dramatické, podporuje studie 

Ondřeje Lánského publikovaná v článku v Deníku Referendum, která vypočítala celkový potenciál 

všech sociálních dávek za rok. Podle dat sociálních příjmů obyvatelstva vydaných Ministerstvem 

práce a sociálních věcí (MPSV) byly v roce 2010 z celkového balíku peněz pro MPSV například na 

dávky v hmotné nouzi vyplaceny necelé čtyři miliardy, na dávky podmíněné zdravotním stavem 

necelé dvě miliardy. [Lánský 2011] Těţko říct, jestli jde o promile prostředků potřebných k 

záchraně bank, jak nadhodil Luboš, ale z celkových 483,8 miliard pro resort v roce 2010 šlo u 

těchto konkrétních dávek o méně neţ dvě procenta. 

 

* * *  
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2.2 Spravedlnost 

“Morální odpovědost společnosti za každého občana. Stát se má postarat o všechny své 

občany tam, kde to objektivně nejsou schopni zvládnout sami.” (Karel) 

 

 

Úvodní výrok části o spravelnosti evokuje morální důvody, ale to, o čem informátor vlastně 

mluví, je spravedlnost. Nejpodstatnější pojem, který jsem u informátorů zachytil, je vyrovnání 

možností, jehoţ autorem byl v rozhovorech Karel, ale jde o pojem obecně známý. Odůvodňování 

některých podob veřejného zájmu, jako je příkladně podpora a pomoc, se opírá o myšlenku, ţe takto 

činit je spravedlivé: zdravotně postiţeným by se mělo dostávat podpory a pomoci, protoţe je to 

spravedlivé. Tato spravedlnost se týká společnosti, která „by měla stát o to, aby lidé obecně měli 

vyrovnané možnosti (…) každý, tím myslím odstátněnou společnost, by podle mého soudu měl 

pomáhat tím, že by respektoval právo na vyrovnané možnosti každého člověka“ (Karel). Zároveň 

má podle informátorů kontrolovat tuto spravedlnost hlavně stát, pomáhat zdravotně postiţeným „v 

předpisech, v tom, aby umožnil dostupnost služeb, státní správy, vyrovnával handicap, a srovnával 

tak postiženou společnost s nepostiženou... to je úkol státu, na to se má zaměřovat“ (Karel). 

 

 

T: Měl by se někdo postarat o zdravotně postižené? 

R: Já přesně nerozumím té otázce, měl by se někdo postarat o děti vě věku 6 až 15 let? Měl, 

máme tady předepsané nějaké vzdělání, tak to vzdělání by měly dostat, kterým je 6 až 15. A 

tím, že tihle jsou znevýhodnění, hendikepovaní, tak by ho měli dostat taky, ale musí ho 

dostat v nějaké formě, která je pro ně vhodná. Takže, měl. Pokud jsme se ve společnosti 

dohodli na tom, že poskytujeme vzdělání povinný do 15 let, tak měl.. (Luboš) 
 

T: Kdo nebo co by měl/o pomáhat lidem se zdravotním postižením? 

R: Stát formou opatření, který jim umožní žít naplno, ale nezbaví je odpovědnosti. Prostě z 

nich sejme na nejvyšší možnou míru dopad postižení. (Magda) 
 

 

Společnost i stát jsou podle informátorů také spoluodpovědní za situaci, ve které se lidé s 

postiţením nacházejí. Ne za postiţení, ale handicap. Jistá americká vozíčkářka v dokumentu 

„Prague needs revulion“ [Škrdlant 2010] výstiţně zachycuje tuto skutečnost vysvětlením, ţe v 

Coloradu si v běţném ţivotě vůbec neuvědomovala nějaký handicap – při pohybu ve městech je vše 

dostupné bezbariérově, fungují vyhrazená místa pro auta lidí s vozíkem. Z tohoto pohledu se opět 

zřetelně objevuje perspektiva spravedlnosti, ale také odpovědnosti společnosti tuto formu 

spravedlnosti, vyrovnání moţností, naplnit: „míra hendikepu se snižuje s tím, jak se snižuje 
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vzdálenost od společnosti. V podstatě pakliže ten jedinec je vnímán jako součást společnosti, s tím, 

že funguje tak, jak mu dovoluje ta společnost“ (Janka). 

 

 

Přes pojem spravedlnosti se dostáváme k morální odpovědnosti. Konkrétní společnost má 

morální odpovědnost věnovat pozornost různě znevýhodněným jedincům a skupinám a tedy i 

zdravotně postiţeným. Podle toho je také hodnocená. Podoby veřejného zájmu informátoři 

odůvodňují morální odpovědností společnosti: „společnost se v podstatě hodnotí podle toho, jak je 

schopná se postarat o svoje slabší články v uvozovkách, nota bene slabší články, které si určitě svoji 

situaci nějakým způsobem nezapříčinily samy. A určitě si třeba si ani ten svůj osud nevybraly.“ 

(Janka) 

2.3 Morální odpovědnost společnosti 

Informátoři rozvíjejí jako zdůvodnění pomoci lidem se zdravotním postiţením také etické 

aspekty. O etických a morálních důvodech jsem se jiţ zmiňoval svým způsobem v části o 

odpovědnosti i spravedlnosti. Ukázali jsme si, ţe někteří informátoři povaţují za spravedlivé, aby se 

stát postaral o kaţdého svého občana, coţ můţe v rámci vyrovnání moţností znamenat např. 

nákladné úpravy budov nebo infrastruktury. Společnost má také morální povinnost odpovídat za 

důsledky svého jednání – jak jsme viděli v případě názoru na následnou péči o děti, které jsme my 

jako společnost nechali předčasně narodit, coţ způsobilo komplikace.  

Oproti výše zmíněným přináší Honza zcela nový pohled na odůvodňování podpory zdravotně 

postiţených v oblasti etiky a morálky. Podpora státem a nelhostejnost společnosti je věcí přirozené 

lidské dobroty: „Je možný, že lidi jsou z podstaty dobrý. Já tomu věřím, někdo ne, ale to je jedno...“ 

(Honza). Morální zodpovědnost leţí na kaţdém jedinci ve společnosti a dále leţí na státu. Dokonce 

je etický aspekt nejdůleţitější část podpory zdravotně postiţených. 

T: Tu morální zodpovědnost kterou jsi vyzdvihl, tam má mít kdo? Ta leží na kom? 

R: Zajímavá otázka. Na jedincích určitě. A na státu taky. Kdyby tam v pozadí nebyla tahle 

etika, tak to by stát neměl důvod se starat. (Honza) 

 

 

3 Tradiční jednání ve společnosti 

Třetí způsob odůvodňování veřejného zájmu se pojí s Weberovou koncepcí tradičního jednání 

v jeho pojetí legitimity. „Legitimní platnost mohou jednající subjekty připisovat řádu dle tradice“. 

(Weber 1997: 55) Informátoři platnost různých podob veřejného zájmu odůvodňují tradicí, chování 

vedoucí k veřejnému zájmu je ve společnosti vyvoláváno tradicí. Konkrétně je třeba u Honzy vidět 
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odůvodnění státní péče a pomoci (vedoucí k zajištění důstojného ţivota) křesťanskou tradicí, ale i s 

tradičním jednáním stojícím na jakési zaběhlé společenské smlouvě.  

T: Za co je odpovědný stát? 

R: Za běžný provoz těch lidí. Postarat se, aby jim byl zajištěný důstojný život. 

T: Dokázal bys říct proč? Obhájit toto? 

R: Společnost je postavená na křesťanských základech. Jsme v tom vychovávaný a to si 

myslím, že je dobře. (Honza) 

 

Péče je ve společnosti očekávaná. „Postarám se o druhý, protože jednou můžu být taky v 

ošklivý situaci. Takhle to v té společnosti funguje. Taková smlouva.“ (Honza) Toto Honzovo 

očekávané jednání naplňuje základní pragmatickou funkci tradice: „vzory chování, redukující 

nejistotu rozhodování. Je to jeden ze způsobů orientace kolektivního jednání.“ [Petrusek 1996: 

1326] Honza ví, jak taková společenská pojistka funguje a hlavně, na čem je postavená: na tradici. 

 

Trochu specifičtější pohled na odůvodnění veřejného zájmu (v tomto případě pomoci státu) 

nabízí Janka. Stát by měl zajišťovat rodině se zdravotně postiţeným dítětem finanční prostředky, 

protoţe tím podpoří tradiční a přirozený koloběh (historicky ověřený): dítě se má přirozeně 

socializovat v rodině, dospělý s ní má být také stále spjat a moci se o ni opřít. „Ten úplně přirozenej 

koloběh života je, že dítě se narodí v rodině, pak nějak funguje, někam odchází a pak by v ideálním 

případě měl se svými blízkými i ten senior zemřít“. (Janka) Stejná informátorka dále odkazuje k 

přístupu v minulosti, i kdyţ ne zcela konkrétně, kdy se tento přirozený stav sepětí s rodinou 

zajišťoval ideálně pomocí vnitřních mechanismů: rodina sama nebo komunita (vesnice) potřebnou 

péči a pomoc zajistily
29

. Právě tento stav bychom měli ideálně podrţet, byť za pomoci státních 

příspěvků. „Tak to bylo takový to přirozený dřív, že to všechno bylo doma, v rodině, když někdo měl 

nějaký problém, tak se většinou o něj komunita postarala, postarala se o něj vesnice, nějak ho 

podrželi, byly nějaký výměnky, byl něco a tyhle děcka taky byly v rodinách“. (Janka) 

 

Podle definice tradice s akcentem na její symbolickou funkci „tradice zpřítomňuje hodnoty, 

které jsou v dané kultuře či subkultuře považovány za zvlášť významné a které se proto často mění v 

normativní vzorce chování, tedy ve zvyky, obyčeje a mravy.“ [Petrusek 1996: 1326] Přesně takhle 

chápe přesah tradice Honza. S péčí a pomocí stojící na křesťanských základech totiţ přichází vznik 

a udrţování jakési normy. Péče a starost o zdravotně postiţeného je postupně touto normou 

„Myslím, že to zase prospěje společnosti, dalším lidem v tom, že je to příklad pro ostatní. Nastavuje 

                                                 
29

 Janka tak vlastně mluví o důleţitosti sociálního kapitálu, tj.: „suma aktuálních i potencionálních zdrojů, které můţe 

určitá osoba vyuţívat díky tomu, ţe se zná s druhými lidmi“. [Petrusek 1996: 475] Rheinheimer povaţuje sociální 

kapitál za jednu z nejdůleţitějších pojistek pro jedince postiţených z různých důvodů chudobou v novověku 

[Rheinheimer 2003: 186]. Srov. s kapitolou 2.2, druhý odstavec: sociální kapitál mohl zamezit odvrţení jedince do 

leprosária. 
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to paradigma, obecně vnímaný trend. Ty vidíš, že se lidi starají o ostatní, takže se to časem jakoby 

stává normou,... nebo by to alespoň bylo pěkný. Je to prostě příklad pro ostatní. Pozitivní příklad.” 

(Honza) 

 

II. Definice veřejného zájmu a jeho podoby 

Konstruování definice veřejného zájmu podle výpovědí informátorů probíhá v naprosté většině 

z úseků rozhovoru, kdy pojem veřejný zájem vůbec nepadl a tázal jsem se na něj nepřímými 

otázkami. Přece jen jsme ale koncem rozhovorů pohovořili s většinou informátorů o pojetí 

veřejného zájmu přímo. Začnu svůj výklad tedy právě u definice veřejného zájmu (vztaţeného ke 

zdravotně postiţeným) přímo podle informátorů. Aţ poté začnu uvádět odpovědi na první 

výzkumnou otázku, která se ptá na to, co podle informátorů veřejný zájem vzhledem k zdravotně 

postiţeným je. 

 

1 Definice veřejného zájmu podle informátorů 

Veřejný zájem je tak podle všech informátorů jednoznačně něčím, na čem záleţí všem ve 

společnosti, jednotliví informátoři se liší jen v důvodech, proč by na něm všem mělo záleţet. Základ 

veřejného zájmu je bona fide.  

 

„VZ chápu jako zájem celospolečenský, čili něco na čem by mělo celé společnosti - každému 

jinak a všem stejně záležet“. (Magda) 

 

R: VZ je zájem jak  jedince i společnosti, pokud existuje, tak i státu. Všeprostupující pojem.  

T: Musí se u všech zmíněných shodovat? 

R: VZ ano. Pak je tam stranou další hromada zájmů, ale VZ je něco, na čem záleží všem, aby 

celek mohl fungovat. (Honza) 

 

„Já si myslím, že z toho mají všichni užitek. Protože to prostě je o té sounáležitosti, toleranci, 

o hodnotách...“ (Janka) 

 

Zároveň lze u informátorů sledovat porozumění procesní stránce veřejného zájmu. Veřejný 

zájem je pohyblivý v čase a jeho hledání je také procesní záleţitost coţ můţeme také nalézt u 

Potůčka [2005, 2012] či Špidly. [2012]  

„... ty věci musí jít pozvolna a vlastně i tím se mění veřejnej zájem, co vlastně chceme (…) 

Proto mě napadá, že to je pohyblivý. Že záleží hodně od hlasu těch jednotlivejch lidí a jejich 

sponzorů, myslím ne finančních, ale těch prodloužených hlasů, když je nějaká skupina, prostě 

musí mít nějaký lidi, který jim v tom pomáhají“. 

„...vždycky je to na nějakou dobu nebo tak. A vždycky je potřeba to nějak jakoby 

zpochybňovat.“ (Luboš) 
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Tyto Lubošovy výroky vhodně shrnují některé obecné charakteristiky veřejného zájmu podle 

Špidlovy přednášky na FHS [květen 2012]. Kromě jiného, ţe jde o nutnost diskuze o veřejném 

zájmu a ţe veřejný zájem není nijak pevně dán. Kdyţ uţ v danou chvíli pevně dán je, bývá nestálý a 

je pohyblivý v čase. Je ale proměnlivý i v prostoru a kulturně, coţ se dá vypozorovat u Luboše: „No 

ale za pět let to nebude, teď se domluvíme, že budeme tolerantní a za dva roky, až tady bude šest 

milionů muslimů, dávám do uvozovek a přehnaně, chci říct, že to může tu společnost tak rozpoltit, 

že původně dobrej záměr být multikulturní by přinesl chaos. A vlastně bychom nevěděli, co je doma, 

co tady jako... (…) Třeba v Kanadě, chtěli mít právo šaria a teď vlastně jestli mohou mít svoje 

vlastní právo uvnitř širšího práva.“ (Luboš) 

Mimo oblast zdravotně postiţených mluví informátoři o veřejném zájmu ve věci velkých 

projektů (dopravních staveb) či udrţení stávajícího stavu společnosti. Akcentovaná je zde uţitečnost 

a přiměřenost, coţ si můţeme ověřit u kapitoly o odůvodňování veřejného zájmu v oblasti 

zdravotně postiţených. 

„...zákony říkají, že nové stanice metra již bezbariérové být musí – je rozdíl, když se staví něco 

nového, u přepracovávání bariérového na bezbariérové je drahé, je to samostatný náklad …  

V předpisech, v tom, aby umožnil dostupnost služeb, státní správy, vyrovnával hendikep a 

srovnával tak postiženou populaci s nepostiženou, to si myslím, že je úkol státu, na to se má 

stát zaměřovat“.(Karel) 

 

„...třeba železnice a omezování železnice. Tak prostě si myslím, že je užitečná pro většinu a že 

není užitečná pro toho, kdo by ji rád omezil a měl privátní nějakou…“ (Luboš) 

 

„Nevím jestli definuji jej nebo jeho projev. Veřejný zájem je potřeba udržet společnost na 

nějakým statusu quo...“ (Honza) 

 

Při vymezení veřejného zájmu tedy informátoři explicitně vyzdvihují jeho pohyblivost, uţitek 

a všeobecnou zainteresovanost jedinců na veřejném zájmu („něco, na čem záleží všem“ (Janka, 

Honza, Magda)). S Hayekovou definicí, kterou uţívám pro tento výzkum, je v naprostém souladu 

uţitek. Uţitek i pohyblivost veřejného zájmu se shoduje s poznatky veřejné politiky stejně jako 

všeobecná zainteresovanost. Podle veřejné politiky je k hledání veřejného zájmu procesem, do 

kterého je připuštěn kaţdý. [Potůček 2005, Špidla 2012] Tato zainteresovanost – vysvětlíme ji jako 

„to, co si přeje většina“– je ale v přímém rozporu s mou definicí abstrahovanou od Hayeka. 

 

 

2 Podoby veřejného zájmu 

V oblasti zdravotně postiţených jsem podle dat informátorů (z větší části rozhovorů - kde se o 

veřejném zájmu explicitně nemluvilo) analyzoval několik podob veřejného zájmu. Tyto podoby se 

nejvíce vztahují přímo k pomoci, péči a podpoře lidí se zdravotním postiţením a daly se očekávat 
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při tvorbě výzkumných otázek
30

 a výběru vzorku. 

Dále ale můţeme u informátorů objevit podoby veřejného zájmu, které se zdravotně 

postiţenými souvisí méně zřejmě. Příklady jsou diversita společnosti nebo spravedlnost a 

vyrovnání možností. Tyto podoby veřejného zájmu, které se ke zdravotně postiţeným vztahují spíše 

nepřímo, se částečně kryjí i se způsoby odůvodňování veřejného zájmu. 

 

 

2.1 Péče 

Ústředním pojmem v této části je péče. Jak uţ bylo vysvětleno v metodologii, tento pojem v 

sobě u informátorů nesl dva rozdílné významy. Prvním významem je péče ve smyslu fyzické 

pomoci obvykle těţce tělesně postiţeným či nějaká forma ústavní péče. Druhým je mnohem šířeji 

pojímaná péče ve smyslu starosti, podpory či pomoci. V druhém smyslu slova zde pojem vůbec 

nebudu uţívat.  

Mezi veřejný zájem tedy patří péče ve smyslu nutné fyzické pomoci nejen těţce zdravotně 

postiţeným. Stát či společnost (v citovaném případě ideálně dobrovolníci) musí zajistit „fyzickou 

podporu. Psychická je fajn, ale není zásadní, zdr. postižený se bez ní jakoby obejde, ale když 

nevstane z postele... to je problém. (…) Paní, se kterou pracuji já, potřebuje konkrétně aby ji ráno 

někdo pomohl z postele, dal ji na vozík, vyčistit s ní zuby, občas osprchovat, dát ji na záchod... (…) 

takže denní rutina“ (Honza). To samé můţeme dohledat u dalších informátorů. Z pozice zdravotně 

postiţeného má péči obstarat rodina: „pomoct doma s takovejma těma osobníma věcma a na jídlo“ 

[Lojza]. „Půjde-li o kvadruplegika, který si nedokáže sám utřít ani zadek, umýt se apod., tak se asi 

oprudí, proleží, onemocní atp.“ (Karel). 

Tato forma péče jednoznačně vychází ze schopností a moţností člověka s postiţením. Hranice 

toho, co nemůţe sám vykonat, je zároveň signálem pro realizování péče. Péče můţe vycházet ze 

strany státu, rodiny, či společnosti: občanů-dobrovolníků a podle nich je také náleţitě realizována 

(profesionálové placení klientem či státem, rodina, dobrovolníci). 

 

 

Samozřejmě se netýká jen zmíněných rutinních a intimních úkonů, ale třeba pomoci s 

vozíkem, pustit sednout v MHD apod. S péčí to zdánlivě nesouvisí, ale jde o velmi konkrétní úkony, 

které by tu měly být zmíněny. Třeba jeden z klientů mluví o potřebě takovéhle starosti náhodných 

lidí takto konkrétně: „Dopravit se někam, cestovat někam, kór v zimě to ten člověk neutáhne na 

                                                 
30

 například pojmy péče či podpora jsem sám pouţíval při tazatelských otázkách, jinak by dost dobře nešlo rozhovory 

realizovat – zdá se ale, ţe jsem tím informátory příliš neovlivnil, protoţe je dále pouţívali dost podle svých představ 

ve svých kontextech 
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vozejku, někdo musí tlačit“ (Lojza) 

 

2.2 Pomoc 

Jednou z podob veřejného zájmu je pomoc. Do této kategorie pomoci v širším smyslu slova 

řadím podle dat od informátorů dávky od státu pro částečnou či plnou bezmocnost a další dávky 

spojené se zdravotním stavem, finanční pomoc z nestátních zdrojů, poskytnutí vzdělání nebo pomoc 

s uplatněním na trhu práce.  

K této podobě veřejného zájmu bychom jen pohledem na předchozí stránky empirické části 

mohli přiřadit další formy pomoci, které zazněly nepřímo předchozích podkapitolách. Například jde 

o  postupné budování bezbariérových budov a prostředků hromadné dopravy, jak jsme viděli v části 

o definování veřejného zájmu. 

 

Dávky od státu 

Prakticky informátoři za významnou pomoc povaţují dávky vydávané například na základě 

ZTP (/P) či částečné nebo plné bezmocnosti. Mluví-li o nich ale explicitně, často je jako pomoc 

nejmenují, povaţují je za samozřejmé. Na otázku, kdo by měl pomáhat zdravotně postiţeným, 

Karel odpovídá: „Pokud si nemůžou pomoct sami, ale jsou schopni rozhodovat, tak by měli sami 

rozhodovat, kdo jim pomůže, tím, na koho budou přerozdělovat své dávky.“ (Karel) Pakliţe dávky 

vnímané jako pomoc jsou, obzvláště sami klienti zvýznamňují, ţe jejich výše je příliš malá na to, 

aby pokryla jejich potřeby, jak připomíná klientka - kvadruplegička: „Teď je (pozn.- příspěvek na 

péči) 8 - 12 tisíc. Což v žádném případě nemůže pokrýt podstatnou část (pozn. - běţných úkonů, 

asistence v noci). Ani z důchodu si nemůžete moc dovolit přispět, takže já třeba mám veliký problém 

s tím to pokrýt. (…) Třeba já když dostanu těch dvanáct tisíc, a to se budu hádat, to je maximum, to 

asi víte, když budu mít třeba dvanáctihodinovou noční a budu ji mít od agentury, tak těch nočních 

budu mít dvanáct a pak už nebudu mít nic. (Janka) Lojza také povaţuje dávky za samozřejmé a jako 

pomoc je příliš nevnímá uţ jenom proto, ţe je také povaţuje za „almuţnu“, ale protoţe je 

nepovaţuje za tolik důleţité oproti vidině zaměstnání. 

T: A co stát, měl by stát nějak pomáhat zdravotně postiženým? 

R: Určitě finančně, dávat dávky...a hlavně pomáhat lidem shánět práci ne jim říkat 'máte 

důchod, co byste chtěl', zapojit lidi do toho koloběhu. (Lojza) 

 

Pomoc a finance z nestátních zdrojů 

Velmi důleţitou úlohu mají v oblasti pomoci zdravotně postiţených neziskové organizace 
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nebo občanská sdruţení. Pomoc občanských sdruţení spočívá často i v konkrétní péči, Luboš u nich 

vyzdvihuje jako pozitivum lokálnost a utuţovaní mezilidských vztahů, nicméně jejich 

spolufinancování závisí na státu či konkrétních neziskových organizacích. „ Občanské sdružení, 

který vznikne, že se spojí dvě tři rodiny, které mají postižené děti, vytvoří občanský sdružení, vytvoří 

nějakou pracovní dílnu, pracovní příležitosti. Tak tenhle ten spolek, když nemá vlastní finance, tak 

stát by jim měl pomoci, aby mohli provozovat tohleto, protože to je nějak společensky užitečný, 

protože to vyhodnotí jako dobrý.“ (Luboš) Pomoc příspěvkových organizací souvisí také s 

financováním od státu, ale vhodný nástroj pomoci mají v rukou všichni zmínění aktéři spolu s 

neziskovými organizacemi, a tím jsou sbírky. U nich povaţuje Janka za nesmírně důleţitou 

transparentnost a jejich dobrou správu: neziskové organizace jsou úžasný článek systému (…) vůbec 

nejsem proti sbírkám jako takovým (…)  Takže si myslím třeba taková ta politika fundraisingu a 

shánění peněz, že i třeba v nezisku by měla být průhlednější“ (Janka) 

 

 

Poskytnutí vzdělání 

„Když věnuje (pozn. - stát) prostředky na to, aby člověk vystudoval, nebo aby se něčím vyučil, 

tak má právo ty prostředky vynaložený zhodnotit tím, že využije schopnosti toho člověka. Ten člověk 

nestuduje jenom pro to, aby to měl jako náhradu za jakoukoli volnočasovou aktivitu, ten člověk 

počítá s tím, že své odborné schopnosti věnuje na oltář státu.“ (Magda) 

Vzdělání je vnímané jako forma pomoci a jeho poskytnutí je ve veřejném zájmu, ale zajímavé 

je, ţe je závazné a je očekávaná nějaká reciprocita. Nejde o nezištnou pomoc. 

 

 

Pomoc s uplatněním zdravotně postiženého na trhu práce 

Ze všech informátorů převáţně klienti zvýznamňují důleţitost zaměstnání a pomoci celku 

svojí aktivitou i placením daní. Zároveň ale potřebují pomoc se sháněním zaměstnání, coţ podle 

Hayekovy definice chápu jako veřejný zájem. Nezaměstnanost není problémem jen dvou 

informátorů se zdravotním postiţením citovaných níţe, ale je problémem (mezi dalšími skupinami) 

u všech občanů se zdravotním postiţením v ČR, kteří patří mezi hlavní marginalizované skupiny na 

trhu práce. [Matoušek 2005]  

„...proč u lidí, kteří mají nějakou perspektivu zaměstnání, jedno jakého, a předloží svou vizi a 

třeba i doklad, že ho někde zaměstnají, tak proč tomuhle člověku neposkytnout půjčku. Ne pro 

něj, aby si kupoval drahé zařízení bytu a skvělé oblečení, ale na sociální služby. Na asistenta 

do práce.  
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Já třeba mám problém v tom, že nemůžu být zaměstnaná v takové míře, jak potřebuju a jak 

bych chtěla využít svou kvalifikaci, protože jednak fungují předsudky Český advokátní komory 

i funguje to, že když je někdo postižený jako já, tak potřebuju jak pomoc doma při úplně všech 

úkonech, tak pomoc v tom zaměstnání: s vedením administrativy, sepisováním žádostí, 

zajišťováním dopravy třeba k soudu nebo na různá jednání a na to všechno ty peníze nestačí.“ 

(Magda) 

 

T: A co stát, měl by stát nějak pomáhat zdravotně postiženým? 

R: Určitě finančně, dávat dávky a hlavně pomáhat lidem shánět práci, ne jim říkat „máte 

důchod, co byste chtěl“. Zapojit lidi do toho koloběhu. 

T: A je ta pomoc pro ten stát přínosná pro něj, to, o čem jsi mluvil? 

Je to přínos, ale i ztráta peněžně, ale kdyby sháněli víc práce pro postižený a víc pro ně dělali, 

tak by pak mohli snížit dávky a tak. (Lojza) 

 

Ţe je zaměstnání postiţeného z různých důvodů pro společnost výhodné, jsme si na výrocích 

informátorů ukázali v kapitole o způsobech odůvodňování veřejného zájmu v části zabývající se 

uţitkem. Například Honza je ale k uţitku práce tělesně postiţených skeptický: „Máš pravdu, ti lidi, 

se kterými se já stýkám, se strašně pracovat snaží. Akorát je to těžký - ten člověk k sobě potřebuje 

asistenta, kterého taky někdo musí platit...“ 

 

2.3 Podpora 

Máme-li podporou na mysli třeba pozitivní přístup společnosti, podpora se zdá být mezi péčí a 

pomocí nejabstraktnější kategorie. O to více ji ale informátoři zvýznamňují. Níţe jmenuji podoby 

takové podpory. 

 

Pozitivní přístup a respekt 

Jedna z nejvýznamnějších podob veřejného zájmu, které můţou podle informátorů lidé v celé 

společnosti zdravotně postiţeným poskytnout, je pozitivní postoj. Honza zdůrazňuje, ţe aktivní v 

nějaké pomoci mohou být jedinci, ale společnost jako taková můţe mít pozitivní postoj, nebo 

alespoň nebýt lhostejná. To je podle něj taky jediné, co můţe udělat. Jde také o skutečnost, ţe by 

„občané měli být prostě tolerantní“ (Janka). 

„Společnost prostě jen vyjadřuje nějaký postoj. Společnost vidím jako chumel jedinců, ne jako 

jedno těleso. Chumel může mít postoj. Ten by měl být pozitivní.“ 

 

„Spíš si myslím, že ta společnost, ta, co má mít nějaký postoj než nutnost konat tak, jak to 

mám já, tak by neměla k tomu být alespoň lhostejná.“ (Honza) 

 

T: Jak by společnost, stát měly pomáhat zdravotně postiženým? Co tu ještě nezaznělo? 
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R:Je to znovu ten respekt. (...) Lidi pokud budou respektovat zdravotně postižené a jejich právo 

na život a sebeuplatnění a budou jim k tomu pomáhat v tom, že jim pomůžou překonat bariéru. 

(Karel) 

 

Zdravotně postižený jako přirozená součást společnosti 

Podpora souvisí podle informátorů s tím, aby společnost brala jedince se zdravotním 

postiţením jako přirozenou součást společnosti. Projevy lítosti, přehnané pomoci a dávání na odiv 

podivení se nad jinakostí je velice osobně nepříjemné stejně jako tabuizování či problematizace 

jejich postiţení.  

„Já třeba moc pomoc nepotřebuju, ale kdybych na tom byl hůř, tak bych chtěl spíš, aby mě 

zavedli do kolektivu, nečuměli na mě, jakoby ''é cože'' . Občas na mě s těma výrazama třeba v 

metru čuměj, že jim chci říct: ''co čumíš'” (Lojza) 

 

„Mně třeba hrozně pomáhá, když přijede sestra na návštěvu a zjistím, že se spolu bavíme o 

receptech, o tom co máme rádi na sobě, chodíme nakupovat. Jsme normálně rovnocenné 

dospělé ženské a ona mě tak dokáže brát. (...) Nejsem pro ni ten kámen na krku, jsem 

obohacení. Nabídne mi, co chce a já to, co mi chce nabídnout, se snažím přijmout. Takže 

prostě vzít lidi s postižením jako rovnocennou součást společnosti, která může mít na 

vybarvení té společnosti pozitivní dopad.“ (Magda) 

 

„...protože si myslím, že by měli být součástí. Součástí, tečka. To není prostě pořád o tom „jé, 

tyhlety jsou nějaký divný“, ale každej je nějakej. 

 

ale když si vezmu naše děcka, jak tady nedávno slaňovaly na vozíku z vyšehradských hradeb 

(...) Boří to ten mýtus toho, že ty chudáčci na tom vozíku (…) Protože je to na veřejně 

přístupné komunikaci od metra sem, tak oni slaňovali, vozík šel dolů a šla kolem maminka s 

dvouma dětma na odrážedle. A teď jste viděl tu reakci "Dělej, dělej, pojeď" v podstatě "hlavně 

se tam nedívej, pojeď, tady se děje něco divnýho". A není to úplně tak, že by koukala "jé hele, 

vozejk dobrý, on tady jede z hradeb". A to já si myslim, že je strašně důležitý. Že některý lidi 

pořád to mají jako problém.“ (Janka) 

 

Uţ jsem jednou citoval Jančin výrok, ţe „vůbec není přípustné, aby nějaká skupina, jakákoliv, 

stála mimo společnost“. Brát lidi se zdravotním postiţením jako přirozenou součást společnosti je, 

jak je vidět nejzřetelněji výše u Lojzy, jejich soukromý zájem, zároveň jde ale o zájem veřejný. 

Odůvodňování této podoby veřejného zájmu (zde naplnění uţitku v souladu s definicí veřejného 

zájmu) si můţeme ověřit v části Ochrana pestrosti společnosti. 

 

 

2.4 Diversita společnosti 

S diversitou společnosti jsme se uţ setkali jako se způsobem odůvodňování veřejného zájmu – 
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pomoci
31

. Zároveň jsem ji ale identifikoval i jako podobu veřejného zájmu. K zmíněné podkapitole 

se dá jako důkaz, ţe se diversita či pestrost společnosti jeví jako veřejný zájem, pouţít výrok 

Magdy: 

„Celé společnosti by mělo mimo jiné záležet nejen na tom, aby byla co nejhumánnější, 

nejsvobodnější, nejbarevnější, ale taky aby v ní nebylo místo pro ponižování, diskriminaci a 

neúctu.“ (Magda) 

 

 

S diversitou společnosti souvisí přání téměř všech informátorů, aby byla společnost 

vzdělávána, aby se o této diversitě dozvídala. 

 

2.5 Spravedlnost a vyrovnání možností 

 

Někteří informátoři zvýznamňují důleţitost spravedlnosti nejen jako způsob odůvodňování 

veřejného zájmu
32

, ale současně jako podobu veřejného zájmu. Vzhledem k definici pro tento 

výzkum má spravedlnost velký význam, veřejný zájem je totiţ mimo jiné „spravedlivé 

přerozdělování zdrojů a činění kroků...“. [Hayek 1994: 142-4] Spravedlnost jako odůvodnění 

podpory zdravotně postiţených je popsaná v patřičné zmíněné část, zde chci k tomu navíc připojit 

několik výroků informátorů o koncepci spravedlnosti podle J. Rawlse. [1995]. Ten pro podporu naší 

teze spravedlnosti jako veřejného zájmu přímo říká, ţe i kdyţ jedinci mají různé a protichůdné cíle, 

veřejný smysl pro spravedlnost je výhodný pro všechny, „umožňuje zabezpečit jejich 

společenství“
33

. [18] Jeho pojetí spravedlnosti pracuje s hypotetickou počáteční situací rovnosti ve 

společnosti, ve které by se lidé, neznaje své vlastní budoucí fyzické, společenské a další 

předpoklady, svobodně rozhodli pro co největší spravedlnost, přes kterou by se posloupností dalších 

dohod dostávali k obecnému systému pravidel, potaţmo konkrétním institucím, legislativě atp. [21-

27] Velmi stručně shrnuto: opravdová spravedlnost zohledňuje opravdovou rovnost.  

Spravedlivá společnost má co největší rovnováhu v uspokojení zájmů svých členů. K tomu je 

třeba dodrţovat dva principy: kaţdý má mít právo na co nejširší svobodu srovnatelnou se svobodou 

ostatních, ekonomické a sociální nerovnosti jsou přípustné, jen pokud prospějí všem [Rawls 1995: 

23-25 ]. Pro náš případ veřejného zájmu je důleţité to, ţe různé formy něčeho, co by se na první 

pohled mohlo zdát jako zvýhodňování (například podpora, pomoc při shánění zaměstnání), je pouze 

dorovnávání věcí do spravedlivého stavu. Spravedlivý je takový stav, který by si lidi zvolili v 

                                                 
31

 viz podkapitolu Ochrana pestrosti společnosti 
32

 viz podkapitolu Spravedlnost 
33

 Srov. s podkapitolou Ochrana stability společnosti 



51 

hypotetické počáteční situaci, kdy by nevěděli, jaké místo budou ve společnosti co do sociálního 

postavení mít, nevěděli by nic ani o své budoucí ekonomické a zdravotní situaci. To, co jiţ bylo 

Karlem zmíněno jako vyrovnání možností
34

, je to, po čem informátoři volají.  Ne víc, neţ aby stát 

ze zdravotně postiţených „sejmul na nejvyšší možnou míru dopad postižení“. (Magda) To, ţe 

informátoři vlastně sami od sebe Rawlsovu myšlenku spravedlnosti tematizují, dokládám v 

následujících úryvcích. 

“Každý, tím myslím odstátněnou společnost, by podle mého soudu měl pomáhat tím, že by 

respektoval  právo na vyrovnání možnosti každého člověka”. (Karel) 

 

„Mně se líbí, když ve společnosti jsou bohatý lidi, kteří to svý bohatství nevnímají samo sebou, 

ale nějakým způsobem, aby se jim vnitřně dobře žilo, tak nějakou část budou dávat na něco, co 

potřebuje někdo, kdo neměl tolik štěstí jako třeba já. Protože člověk z děcáku nebo z pasťáku 

má tolik překážek na začátku, že potřebuje daleko víc podpory. Nějakej sponzoring.“ (Luboš) 

 

„Ta (vyrovnaná příležitost) je všude na startovní čáře. Kdo se narodí zdravý, tak ji má nějak 

nastavenou.. Ve zdraví a vzdělání by měl je měl stát maximálně vyrovnávat. Není to tak. U 

nepostižené populace také nejsou možnosti stejné. (..) Příležitosti jsou pro někoho jiné než 

pro jiného. Ale ve zdraví a vzdělání, tam by se ta příležitost měla vyrovnávat. Když se to 

podaří takto dotáhnout, tak je možné nastavit spokojenou a sociálně spravedlivou společnost.  

(...) 

ve veřejném zájmu bychom měli odstraňovat bariéry, když někdo nemůže dosáhnout na rovnou 

příležitost a nebo naopak může být ve veřejném zájmu vytvořit bariéru někomu, kdo těch 

příležitosti zneužívá a má k tomu na základě nikoli svých schopností, ale už na začátku jinou 

startovní čáru. Těžko je někdo zdravější než někdo jiný. Ale vyrovnané ty příležitosti nejsou.“ 

(Karel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Hranice veřejného zájmu 

Uţ jsem předvedl, co informátoři povaţují za veřejný zájem a jak to odůvodňují. Kde má ale 

veřejný zájem dle informátorů hranice? A kde je informátoři vidí? Pokouším se to nastínit ve třech 

podkapitolách, pomocí nichţ by se měla tato hranice nějak objevit. Dá se předpokládat, ţe bude 

dost neostrá. 

                                                 
34

 v podkapitole Spravedlnost 
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Nejprve představím v kapitole Co veřejný zájem není aneb nevhodné způsoby pomoci několik 

způsobů špatné realizace některých podob veřejného zájmu,o kterých se informátoři zmiňovali. 

Zjistíme, jak vypadá špatná pomoc a co veřejný zájem není. Pak uţ je jen krůček ke srovnání s tím, 

co veřejný zájem je. 

Dále v kapitole Odpovědnost postiženého nastíním, co si má podle informátorů zdravotně 

postiţený obstarávat sám. Je-li jasnější, ţe něco ve veřejném zájmu není (protoţe si to má obstarat 

zdravotně postiţený sám), můţeme teprve posuzovat, co je na hranici toho, co veřejným zájmem je 

a není. 

 

1 Co veřejný zájem není aneb nevhodné způsoby pomoci 

 

V předchozí podkapitole Spravedlnost a vyrovnání možností jsme si představili, jak 

informátoři vidí veřejný zájem ve vyrovnávání moţností a s tím související podporou. Oproti tomu 

ale zdůrazňují, ţe zařídít vyrovnané moţnosti neznamená přílišnou podporu, tu povaţují naopak za 

špatnou: “Ten vrchol služby, kterou stát i společnost zdravotně postiženým může dát, je vyrovnat 

šance a příležitosti. Nepřehnat je, ani nedovolit, aby k vyrovnání nedošlo, ale vyrovnat je. Takto má 

stát i společnost pomoct” (Karel). Vše je zde o míře: „Když člověk leží roky na JIPce, tak ten 

jedinec stojí stát miliony. Ale ten jedinec by patrně zemřel, kdyby mu stát ty peníze neposkytl. 

Miliony nemusíme dávat ale vozíčkáři“. (Karel) 

Veřejným zájmem dle informátorů tedy není přílišná pomoc, tu povaţují za nevhodnou. Ta 

nejenţe není také spravedlivá, ale můţe se spolupodílet na nenávisti k podporované skupině (tou 

můţou být zdravotně postiţení, ale i jinak znevýhodněné skupiny35).  

„...Ale kdyby příkladně stát dělal to, že by každému vozíčkáři posílal milion měsičně, tak by 

znevýhodňoval zbytek společnosti. To by hendikep vytvořil stát pro nepostiženou populaci.  

 
Když stát umožní zneužití dávek postižením, čerpání více, než jedinec potřebuje k vyrovnání 

šancí, tak ho zvýhodní. Můžeme si říct, že to z důvodu lítosti nevadí, ale je to špatně. V očích 

společnosti devalvuje postiženého, vytváří nepřátelský pocit u populace, která platí daně. I 

dalších zdravotně postižených.“ (Karel) 
 

 

                                                 
35

 srov. se zmíněným v podkapitole Odpovědnost společnosti za své jednání: U podpory lidí se zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním mohou mít občané pocit, „že na ně doplácíme. To jsou ti, co dostávají dávky, to jsou vyžírci. My tady makáme v 

Kolbence a tyhlety nás vyžírají“. (…) „Ale trošku si myslím, že to ta společnost dělá, protože teď jak porcovali medvěda a 

nedostávali peněz, tak jsem měl pocit, že některý věci jsou záminkou a že se jakoby rozdmýchávaj a moc tematizujou a přitom 

jako nejsou tak silný. Teď jsem měl na mysli Romy a zneužívání dávek. V porovnání kolik stála záchrana všech možnejch bank, 

tak to je promile“[Luboš] 
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1.1 Organizace finanční pomoci a špatná pomoc 

Organizace finanční pomoci pro zdravotně postiţené je jednou z podob veřejného zájmu: 

pomoci. Nevhodně organizovanou finanční pomoc informátoři povaţují za příklad nevhodného 

způsobu pomoci, který nemůţe být dle jejich názoru povaţován za veřejný zájem. Například jde o 

neefektivní hospodaření či neprůhledný fundraising ve shánění finančních prostředků pro potřeby 

lidí se zdravotním postiţením.  

 

S nevhodnou pomocí souvisí také fakt, ţe organizace, které sbírky pořádají, nedostatečně 

dárce informují. Například pouliční sbírky či kasičky v supermarketech popisuje Janka jako špatné 

ne z principu, ale protoţe se velká část příspěvku dárce ocitne na provoz a v soukromých rukách a 

menší část je skutečná pomoc.  

„Já vůbec neříkám, že mám něco proti sbírkám jako takovým. Ale když mě někdo zastaví na 

ulici a v podstatě řekne, že z nějakého strašného plyšáka jde na cosi, co už samo o sobě je 

pochybné, může být pochybné, neříkám že vždycky je, ale nicméně že výtěžek z toho, 30  

procent, jde někam (pozn.: někam = skutečná pomoc té které organizaci), tak mi to přijde 

smutné a přijde mi to málo, protože si říkám, že tam jde o to, že 70 % jde logicky někam jinam 

a logicky na to, že se někdo musí na tom živit.  

A když já si vezmu, že v nadaci našeho ústavu my máme ve statutu, že maximálně 20 % z 

celkových výnosů může jít na provoz, tak je to velký rozdíl, jestli 20 % nebo 70 %. Občas 

podlehnete, dáte a pak už nehodíte do kasy, že jo, samozřejmě. Takže si myslím třeba taková ta 

politika fundraisingu a shánění peněz, že i třeba v nezisku by měla být průhlednější, čistší v 

tom smyslu, že lidé mají pocit, že dávají, dobře dávají, ale úplně se neorientují v tom, komu 

dávají a kam ty jejich peníze jdou. (Janka) 

Já si myslím, že charita, že sponzoring, by měla být provázanější a průhlednější a že prostě by 

to mělo fungovat.“ (Janka) 

 

Janka dále také vyzdvihuje důleţitost motivace dárců k finanční pomoci nebo nabídce 

zaměstnání zdravotně postiţenému. Je-li motivací firmy vlastní výhoda, zviditelnění, PR či pouhý 

„akt charity“ (Janka), jde o špatnou pomoc, protoţe není motivovaná vůlí prospět. Sama Janka 

podporuje nejmenovanou humanitární organizaci, protoţe ví, co přesně dělá, a chce jí pomoct, ale 

uţ si není jistá, „jestli to tak funguje i v těch v uvozovkách vyšších sférách. Protože tam prostě 

funguje to, že když je o někom hodně slyšet, je hodně známý, tak třeba i ty velcí sponzoři jsou za 

ním, protože. Protože. Zase z toho oni mají nějakou výhodu“. (Janka)  

„... skutečně jsou firmy, nebo potenciální zaměstnavatelé, které si vezmou človíčka s těžkým 

kombinovaným postižením. Ale ty to udělají jako akt té charity. Udělají akt nějakého páchání v 

uvozovkách dobra. A vědí to, tak to udělají.“ (Janka) 

 

Paradoxně pak morálně výše cení mnohem menší finanční příspěvek soukromého dárce jako 

osoby, i kdyţ jeho pomoc je spíše marginální. Kdyţ postavíme morální motivaci vedle potřeby 

financí, finance vítězí.  

„Jako když nějaká babička dá dvě stovky, je to super, je to úžasný, je to možná lepší, než když 
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nějaká nadnárodní společnost dá 200 000, v tom smyslu, co jde ze srdce. Ale to je samozřejmě 

podle mě jakoby okrajová záležitost.“ (Janka) 

 

Finance vítězí patrně také proto, ţe jsou zkrátka potřeba a odráţí se v kvalitě péče, konkrétně 

například osobní asistence, která je odvedená špatně, dostává-li asistent málo peněz: „Když to dělá 

za 70 Kč na hodinu, tak je to práce jako každá jiná a nebaví tě to, máš tendenci to odbýt apod.“ 

(Honza) 

* * * 

Jak jsme viděli, zatímco v případě finančních příspěvků od soukromé osoby se sice cení „ţe to 

jde od srdce,“ ale hlavní pomoc má přijít od velkých firem, v případě přímé péče soukromých osob 

(asistentů) se věci mají jinak. Tam se vyzdvihuje dobrovolná péče jako nejkvalitnější, jak připomíná 

k osobní asistenci Honza: „...samozřejmě je lepší, když to ty lidi nedělají za peníze, protože ta péče 

je úplně někde jinde. (…) Když to ale děláš dobrovolně a třeba jednou za čas, jen občas, jednou či 

dvakrát týdně, tak si to užiješ...“ (Honza). S výše zmíněným nízkým ohodnocením (70 Kč na 

hodinu) profesionálního asistenta totiţ podle Honzy souvisí rutina a fakt, ţe práci zákonitě odbude, 

tedy vykoná nějak špatně. 

* * * 

Špatná realizace veřejného zájmu je také nedostatečná péče. Zde několik informátorů mluví o 

nedostatečném financování některých ústavů ze strany státu. Na začátku 2. poloviny 20. století byla 

péče nevhodná a ve srovnání se západní Evropou (konkrétně Anglií) je nedostatečná i dnes, jak 

Janka vykresluje na srovnání chráněného bydlení: „na dopolední tam byly dvě osoby ve službě, na 

odpolední byly také dvě osoby ve službě, jiné dvě osoby ve službě podotýkám a v noci tam jedna 

osoba byla aktivně vzhůru a jedna spala. (…) A když jsem se vrátila sem a šla jsem se podívat na 

jedno chráněné bydlení, které v té době začínalo (…,) tak tam byla jedna paní, a to ještě měli pocit, 

co tam jako nemají“. (Janka)  

„... když si vezmu jeden ústav sociální péče, tak pan ředitel nám ukazoval, dejme tomu, nějaké 

obrázky z padesátých let, kdy říkal, že tam paní byla také na službě jedna a ta jedna paní měla 

na starosti 17 klientů (...). A že to samozřejmě bylo o tom a jenom o tom, že ona byla ráda, že 

je nakrmila, přebalila, oblíkla a pak zase nakrmila a pak umyla a pak svlíkla a dala do postele. 

A že to samozřejmě nebylo o tom, že prostě ona chodila s nima ven, dělali nějaký aktivity, 

rozvíjelo se vzdělávání a tak. Že to skutečně bylo o té utilitární péči.“   Janka 

 

Ţe nejde o problém přístupu, ale hlavně financí, dokládá později: „A já znovu říkám, že prostě 

to nasazení třeba té jedné konkrétní paní mohlo být naprosto obdivuhodné, protože nebyly žádné 

jiné možnosti a protože nebyly žádné jiné finance, tak ona tehdy s těmi svými svěřenci nemohla 

dělat víc. (Janka) 
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2 Odpovědnost postiženého 

 

Hranice veřejného zájmu se dají dobře nahlédnout, kdyţ se podíváme na to, co si má člověk se 

zdravotním postiţením obstarávat sám. Zde panuje u informátorů velká shoda: obstarávat si má vše 

do té míry, jak je toho jen schopen. Odpovědnost postiţeného znamená postarat se „o všechno, co 

dokáže, o všechno, co zvládne“ (Karel), „pokud má postižené jen dolní končetiny a může hýbat 

rukama, tak by si neměl nechat umývat nádobí. O co fyzicky se může postarat sám, to by si taky sám 

měl udělat.“ (Honza) Pokud je to moţné, měl by on nebo rodina rozhodovat o místě svého pobytu  a 

musí jasně artikulovat ţádost o pomoc či péči:  „ten postižený se nesmí zlobit na svýho asistenta, že 

něco udělal zle, když mu předtím neřekl, co má jak udělat.“ (Magda). Artikulaci ţádosti o pomoc 

vyzdvihuje i Janka: „Když si představím, že tady máme nácvikový obchůdek, kde je třeba učí, že 

police může být vysoko a  jde o to, že si musí o tu pomoc říct“ (Janka). Jedinec se zdravotním 

postiţením je zodpovědný za své úkoly a speciálně za ty, které jsou nějakým způsobem specifické 

pro jeho situaci, organizovat si čas s ohledem na své postiţení: „postiženec, když je na vozejku, tak 

si musí najít, jestli se tam všude sám dostane, jestli je tam bezbariérovej vstup, naplánovat si trasu, 

aby nevjel do bodu, ze kterýho nevyjde, líp si organizovat nákupy  a všechno, protože toho nepobere 

tolik jako zdravej“. (Lojza) 
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IV. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zkoumat veřejný zájem a jeho podoby v případě zdravotně 

postiţených, zjistit jak dochází k odůvodňování takových podob veřejného zájmu a kde se nachází 

jeho hranice. A vůči čemu se nachází tato hranice. Konkrétně jsem hledal odpovědi na následující 

výzkumné otázky: 

1) Co povaţují informátoři za veřejný zájem v případě zdravotně postiţených? 

2) Kde vidí informátoři v případě zdravotně postiţených hranice veřejného zájmu? 

3) Jak odůvodňují informátoři to, co povaţují za veřejný zájem u zdravotně postiţených? 

Teoretická část slouţila hlavně ke zjištění pohledů různých vědních disciplín na pojem 

veřejný zájem. Vyloţil jsem pohled práva, ekonomie a veřejné politiky a představil jsem definici 

veřejného zájmu podle F. Hayeka [1994: 142-4], pro kterou je klíčové, aby z veřejného zájmu měli 

všichni ve společnosti uţitek.  

Pro zodpovězení výzkumných otázek jsem vycházel z dat získaných polostrukturovanými 

rozhovory s informátory, jejichţ výběr proběhl účelově. Informátory jsem vybíral ze tří skupin. 

Vzorek tvořili aktéři, kteří mají určitou osobní zkušenost se zdravotně postiţenými a péčí o ně. 

Jednalo se o samotně zdravotně postiţené, dobrovolníky, kteří  pravidelně o zdravotně postiţené 

pečují a zaměstnance v pomáhajících profesi.  

 

 

 

V souvislosti s první výzkumnou otázkou jsem nalezl při sběru dat několik podob veřejného 

zájmu, které aktéři uváděli. Ty hlavní, které se přímo a jasně vztahují ke zdravotně postiţeným, jsou 

péče, pomoc a podpora zdravotně postiţených. Za veřejný zájem tak informátoři povaţují například 

to, ţe společnost různými způsoby podporuje zdravotně postiţené. Jako významnou formu podpory 

bych z výsledků empirické části zvýznamnil fakt, ţe zdravotně postiţeného by společnost měla brát 

jako svou přirozenou součást. Tato forma podpory se společnosti vrátí, je uţitečná. V čem je 

uţitečná  uvidíme v jednom z následujících odstavců. S tím souvisí další zmiňovaná podoba 

veřejného zájmu, diversita společnosti. Dále je ve veřejném zájmu vyrovnání moţností a s tím 

související spravedlnost a to jak podle dat, tak podle pojetí spravedlnosti J. Rawlse. [1995: 23-25] 

Informátoři volají po vyrovnání moţností (tedy zdravotně postiţených s těmi, co znevýhodnění 

nemají) také na základě spravedlnosti. Vyrovnávat moţnosti je spravedlivé. Sama spravedlnost je 

v této souvislosti veřejným zájmem, ale je informátory chápána i jako jeden ze způsobů 

odůvodňování veřejného zájmu. Tam souvisí s odpovědností společnosti za její handicap, protoţe 

jak známe i z teoretické literatury, handicap záleţí vţdy na podmínkách a okolnostech. [Novosad 

2011: 91]  Tedy i na společenském prostředí. 
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Hranice veřejného zájmu se ukazují při střetu tohoto zájmu s tím, co informátoři za veřejný 

zájem rozhodně nepovaţují, tj. se špatnou pomocí. Tou jsou například nevhodně, netransparentně či 

neefektivně vedené sbírky finanční pomoci pro zdravotně postiţené. Z dat sice plyne, ţe je ţádoucí 

a ve veřejném zájmu shánět peníze pro zdravotně postiţené i z jiných zdrojů neţ státních. Ale v 

případě, ţe nějaký subjekt organizuje jakoukoli formu finanční pomoci, tak je podle informátorů 

patrné, ţe tento subjekt měl zajistit její transparentnost a postarat se o efektivitu. Příkladně 

netransparentní sbírka není vhodným způsobem realizace veřejného zájmu. 

Oproti tomu z jiné perspektivy je veřejný zájem ohraničen tím, co si má obstarávat zdravotně 

postiţený sám. Péče má být poskytnuta zdravotně postiţenému jen do té míry, do které to opravdu 

potřebuje a ne více. S tím souvisí také odpovědnost postiţeného. On sám se má totiţ starat o vše do 

té míry, do které je toho schopen. Jinak řečeno, ţádat přílišnou pomoc je nevhodné a vyhovění 

takové ţádosti odporuje veřejnému zájmu.  

Podle toho co jsem v práci ukázal, je pomoc zdravotně postiţeným podle informátorů 

veřejným zájmem. Přílišná pomoc je uţ podle nich neţádoucí a veřejným zájmem není. Konkrétně 

řečeno kdyţ se ze státních peněz vydá finanční pomoc nad rámec toho, co opravdu zdravotně 

postiţený potřebuje, znevýhodňuje se tím zbytek společnosti.  

 

Nevhodné způsoby pomoci i odpovědnost postiţeného tak vymezují jednání, které uţ 

informátory za veřejný zájem povaţováno není.  

 

 

 

V této bakalářské práci se ptám na pojetí veřejného zájmu ve vztahu ke zdravotně postiţeným 

jedincům ve společnosti a na způsoby, jakými takový veřejný zájem odůvoňují jako veřejný zájem a 

jak mu rozumí. 

Informátoři, od kterých jsem data získával (ze vzorku definovaného péčí o zdravotně 

postiţené) nám předloţili celkem širokou paletu důvodů, proč je ve veřejném zájmu nejen péče, ale 

i další podoby veřejného zájmu. Vzhledem k výběru našeho vzorku není aţ tak překvapivé, ţe 

většina názorů týkajících se veřejného zájmu v oblasti zdravotně postiţených, se kterými jsme se u 

informátorů setkali, podporovala různé formy pomoci či péče o lidi se zdravotním postiţením. 

Překvapivé pro mě ale byla pestrost různých způsobů, které odůvodňují či ospravedlňují veřejný 

zájem. Způsoby, kterými informátoři odůvodňují své představy o veřejném zájmu, souvisí s tradicí, 
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odpovědností a uţitkem. Ač jsme v rozhovorech aţ do poslední chvíle vůbec o samotném veřejném 

zájmu jako pojmu nemluvili, z odpovědí a zachycených myšlenek je jasně vidět propojení s definicí 

podle F. Hayeka pouţité v teoretické části, která akcentuje uţitek jako jednu ze základních 

charakteristik veřejného zájmu. Obecná prospěšnost či uţitek je u informátorů častým argumentem 

informátorů pro zdůvodnění veřejného zájmu. Způsoby odůvodňování veřejného zájmu, které 

souvisejí s uţitkem, jsou tedy vzhledem k naší definici veřejného zájmu obzvláště zajímavé a 

obhajitelné právě protoţe z nich vyplývá nějaký přesah (uţitek, výhoda) zpět ke společnosti. 

 

 

 

 

V úvodní části bakalářské práce jsem se také zmínil o různých jiných formách znevýhodnění 

jedinců, neţ je zdravotní postiţení. V empirické části jsem při sběru dat narazil na několik 

takovýchto souvislostí, které zmínili sami informátoři bez toho, abych je na to sám nějak 

upozorňoval. Informátoři hovoří o odpovědnosti společnosti za různě znevýhodněné jedince a 

skupiny. Dále také odůvodňují veřejný zájem podobným způsobem jak u zdravotně postiţených tak 

u jinak znevýhodněných. Zmiňují konkrétně bezdomovce a drogově závislé. 

Vzhledem k tomu, ţe informátoři sami tyto souvislosti zvýznamňují, by mohlo být přínosné 

zabývat se podobami veřejného zájmu v souvislosti s těmito a jinými znevýhodněnými skupinami. 

Zajímavé by také bylo zjišťovat, jestli se podoby veřejného zájmu, které jsem vysledoval,  objevují 

také v populaci ČR nebo uktérů, kteří se zdravotně postiţenými nemají přímou zkušenost a do jaké 

míry. Jiné moţné téma pro další budoucí zkoumání by mohlo být, jak se od sebe podoby veřejného 

zájmu a jeho odůvodňování liší v souvislosti s různě znevýhodňovanými skupinami a proč.  
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Přílohy 

 

 

příloha č. 1 = Tazatelské otázky 

Hlavní tazatelské otázky: 

(HVO1)  

-Měl by někdo pomáhat pomáhat zdravotně postiženým? 

 -Proč by jim měl pomáhat?  

-Kdo (nebo co) by měl pomáhat zdravotně postiženým? 

 1. V čem by Vámi zmíněný aktér (instituce) měl pomáhat zdr. pos.? 

  Proč právě o toto, co jste říkal? 

 2. Je ta pomoc pro ně přínosná? V čem? 

 

(HVO2)  

 

- Co si má zdravotně postižený zabezpečit sám? 

- Myslíte si, že má pro ostatní ve společnosti nějaký užitek starat se o zdravotně postižené? 

 - Proč myslíte, že by pro ostatní bylo užitečné starat se o tuto skupinu lidí? 

 - Můžete jmenovat, pro koho? 

 

(HVO3) 

-Kdybyste měl vysvětlit (třeba v médiích, do nějakého článku nebo rozhlasového pořadu) proč 

bychom měli pomáhat zdravotně postiženým, jak byste to obhájil, jak byste argumentoval? 

(možno rozdělit na kategorie: stát, společnost atp.) 

 

Otázky týkající se veřejného zájmu 

-Jak chápete pojem veřejný zájem? 

-Chápete péči o zdravotně postižené jako veřený zájem? 

-Proč je to VZ pro stát / společnost (jako občané) 

 

Ukončovací otázky 

Je něco, na co jsme zapoměli, co jsme přeskočili? Chcete ještě něco zdůraznit? 

Na co se chcete zeptat vy mně? 

 

 

příloha č. 2 = upravené tazatelské otázky pro klienty 

Úvodní otázky 

sociodemografické údaje 
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Hlavní tazatelské otázky: 

(VO1) 

Měl by se někdo starat o zdravotně postiţené? 

 Proč (právě) o ně? 

Kdo by měl pomáhat zdravotně postiţeným?  

 očekáváné:  rodina 

   přátelé 

   společnost (OBČANÉ) 

   stát 

   ______... 

 Pro kaţdou kat.: Proč právě o toto?  

Je to pro ně uţitečné? V čem? 

Prospěje tou podporou jen zdravotně postiţeným? 

(nezmíní-li níţe napsané, doptat se na ně:  Myslíte si, ţe tam patří i____________? 

V čem by měl pomáhat ____________?) 

 

 

(VO2)  

 

- O co se má zdratovně postiţený postarat sám? 

 

- O co se má postarat někdo jiný? 

 

- Proč?  

 

- V čem má pomáhat společnost? Jak? 

 

- Za co je odpovědná společnost? 

 

- Myslíte si, ţe má pro ostatní ve společnosti uţitek starat se o zdravotně postiţené? 

 

- Proč myslíte, že by pro ostatní bylo užitečné starat se o tuto skupinu lidí? 

 

- Můţete jmenovat, pro koho? 

 

 

(VO3)  

Kdybyste měl vysvětlit (třeba v médiích, do nějakého článku nebo rozhlasového pořadu) proč se 

stát stará o zdravotně postiţené, jak byste to obhájil, jak byste argumentoval? 


