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Bakalářská práce Davida Berana je solidně a řemeslně dobře zpracována. Má pečlivě zvolené 
téma a je dobře metodicky provedena. K technickému provedení práce mám výhrady týkající 
se pravopisu (autor nedbale pracuje s interpunkcí a nezná pravidla psaní velkých písmen 
v češtině, křesťanství nemůžeme psát s velkým písmenem, ani když chceme vyjádřit svůj 
obdiv k němu, dokonavý a nedokonavý vid sloves je důležité užívat náležitě a ne libovolně), 
množství překlepů svědčí o nedostatečné korektuře, jinak je práce zpracována pečlivě a se 
zájmem. 
K teoretické části práce mám výhradu: veřejný zájem je řecký nikoli římský vynález, Římané 
pouze veřejnému zájmu přiřadili právní dimenzi.  Hannah Arendtová opakovaně ukazuje, že 
řecký zázrak spočívá v objevu veřejné sféry polis, která se ve starších kulturách nevyskytuje a 
v jejím příkrém odlišení od sféry privátní ve smyslu oikos. Řecká dimenze veřejného zájmu 
tedy není v oblasti práva, ale v oblasti politiky, veřejný zájem, to je oblast, v níž se uplatněje 
ˇvita activa´, oblast druhé praktické filosofie. Od Aristotelových časů je tedy do této oblasti 
politiky třeba vstoupit skrze etiku. Proto je Etika Nikomachova jakousi předehrou Politiky. 
Tato dosti zásadní námitka nepadá ani tak na hlavu autorovu, i když se v průběhu svých studií 
na FHS UK s touto problematikou mohl seznámit v přednáškách celé řady učitelů, ale spíše 
na hlavu autorů, které cituje. I věta o římském původu veřejného zájmu ze strany 8 práce je 
součástí parafráze patrně italského autora  Goulliho, kterou neznám.  
Nejde o to, zda prvenství patří těm nebo oněm, jde o to do které oblasti veřejný zájem patří a 
zde celá předložená práce ukazuje stejným směrem, který sleduje i moje námitka. Mile mne 
překvapilo, že autor ačkoli práce Arendtové ani jiné filosofické a politologické práce takto 
zaměřené nezná, nebo je alespoň necituje, dospěl prostou úvahou ke správným závěrům, které 
pak v praktické části práce citlivě uplatňuje. 
Překvapilo mne také, že autor necituje práce prof. Sokola, nahlédl jsem dokonce do jeho 
studijního kurikula a zjistil, že je patrně ani nezná. Pokud je tento můj dohad správný, 
doporučuji mu, aby tuto promarněnou šanci ve studiu na FHS UK ještě napravil. Zejména 
Sokolem koncipovaná etika a výklad lidských práv by dodal práci opravdu solidní teoretické 
zázemí. Zvlášť když se autorovy pečlivé úvahy ubírají správným směrem a je zřejmé, že tuší, 
že práva jsou vlastně povinnosti a odpovědnost je odvrácená tvář svobody. 
Práci Davida Berana pokládám za zdařilou a doporučuji je k obhajobě. Přikláním se spíše ke 
klasifikaci výborně než velmi dobře, což doufám prokáže i obhajoba. 
 


