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Se studentem Davidem Beranem jsem začala pracovat na této bakalářské práci v době, 
kdy již měl s přispěním pana doktora Ryndy definované téma práce (povaha a formování 
veřejného zájmu) a určitou představu, jak by chtěl toto téma zpracovat. Při zpracovávání 
tohoto tématu chtěl David Beran využít své zkušenost a kontakty se skupinou zdravotně 
postižených občanů. Na základě našich společných konzultací si následně David Beran 
stanovil cíl bakalářské práce, a to “porozumět veřejnému zájmu ve vztahu ke zdravotně 
postiženým jedincům ve společnosti” prostřednictvím “sledování významů porozumění 
veřejného zájmu” (s.19) u zdravotně postižených, zaměstnanců a dobrovolníků organizace, 
které o zdravotně postižené pečují.

Teoretickou část práce David Beran zpracovával s cílem představit několik přístupů k 
veřejnému zájmu v rámci oborů jako jsou veřejná politika, ekonomie, sociologie, které 
tento pojem využívají a také se zaměřil na určitý nástin vývoje významu tohoto pojmu. 
Vzhledem k tomu, že cílem práce bylo zpracovat zvolené téma v rámci empirického 
výzkumu, součástí teoretické části práce se stala také kapitola věnovaná vymezení pojmu 
veřejný zájem pro empirický výzkum. Ocenitelné je, že toto vymezení dále David Beran 
využil jak pro formulaci výzkumných otázek, tak následně při interpretaci získaných dat.

Kvalitativní výzkumná strategie vzhledem ke zvoleným výzkumným otázkám byla použita 
vhodně. Polostrukturované rozhovory přinesly bohatá dat, na základě jejichž analýzy David 
Beran připravil závěry prezentované v empirické části práce.

Jako stěžejní a nejzajímavější část závěrů empirického výzkumu se jeví to, jak informátoři 
zdůvodňují podobu veřejného zájmu v oblasti zdravotně postižených. Zajímavá je však 
také ta část, která je věnována “hledání” hranic, co za veřejný zájem můžeme považovat, 
co ne a proč. David Beran prokázal jak schopnost citlivě se orientovat v datech a vnímat 
drobné významové rozdíly, které mu umožnily např. přinést paletu různých způsobů 
zdůvodňování veřejného zájmu či podob veřejného zájmu u zdravotně postižených, tak 
také snahu propojit empirická zjištění s teoretickou částí práce.
V závěru práce David Beran uvádí, že jak v definici veřejného zájmu F.Hayeka, tak v 
datech z rozhovorů, která získal v rámci svého empirického šetření, se objevuje jako 
základní a shodná charakteristika veřejného zájmu “užitek”. V závěru se však již neobjevují 
konkrétní podoby, které reprezentovali kategorii “užitek” v datech. Mohl by je prosím, 
David Beran představit pro upřesnění v rámci obhajoby?  

Kvalitu zjištění však bohužel někdy ruší složitě formulované věty, které čtenáře nutí číst 
některé pasáže opakovaně. Toho si však byl David Beran při psaní své práce vědom a 
snažil se to napravit. Ne vždy se mu to však zcela povedlo. Také na gramatické úrovni 
textu by bylo ještě vhodné pracovat. 

Z pozice vedoucí práce musí ocenit schopnost Davida Berana samostatně pracovat a 
aktivně reagovat na mé připomínky.



Práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnotit práci výborně s přihlédnutím k obhajobě.
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