
 
 

Právní povaha kurikulárních dokumentů 

vzdělávacího systému ČR. 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá vybranou množinou kurikulárních dokumentů v českém právním 

řádu zakotvenou zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pozornost se 

zaměřuje na rámcové vzdělávací programy (RVP) a školní vzdělávací programy (ŠVP), pro něž 

byly vydány příslušné RVP, a v teoretické rovině také na Národní program vzdělávání dle 

školského zákona ve znění zákona č. 101/2017 Sb., účinném do 30. 9. 2020. 

V době očekávání významných obsahových změn státní úrovně kurikulárních dokumentů, 

a v jejich důsledku i změn úrovně školní, je cílem práce analyzovat podstatné právní aspekty 

jednotlivých typů kurikulárních dokumentů a jejich vzájemných vztahů, a dále posoudit, zda 

současná právní úprava adekvátně reflektuje jejich předpokládané funkce a význam ve 

vzdělávání. Za tím účelem však nejprve vymezuje stěžejní pojmy a poskytuje stručný vhled do 

historie vývoje kurikula. 

Práce shledává v platné právní úpravě nedostatek v podobě absentujícího stanovení právní 

formy, v níž mají sledované kurikulární dokumenty vcházet v život, a následně zkoumá, zda 

a jakým způsobem je tuto mezeru právní úpravy vzdělávacího systému třeba zhojit. 

Aplikací párových metod abstrakce a konkretizace, analýzy a syntézy, a indukce a dedukce 

poskytuje práce právní argumentaci vedoucí k závěru o potřebnosti takové nápravy a dále 

upozorňuje na argumentační a praktické nedostatky dosavadní relevantní judikatury Nejvyššího 

správního soudu a Ústavního soudu České republiky. Jako zásadní se potřeba nápravy jeví 

zejména ve vztahu k RVP, jejichž soudy dovozená právní forma činnosti veřejné správy, tj. forma 

vnitřních předpisů, vylučuje možnost přímého soudního přezkumu jejich zákonnosti, a nadto 

staví ředitele škol coby orgány veřejné správy při tvorbě ŠVP do nezáviděníhodné situace. 

Vzhledem k tomu, že dosavadní rozhodovací praxe soudů neumožnila efektivně 

překlenout uvedenou mezeru výkladem, nabízí práce alternativy řešení a poskytuje zákonodárci 

odůvodněné doporučení de lege ferenda výslovně stanovit pro RVP formu opatření obecné 

povahy, případně prováděcího právního předpisu, pro ŠVP pak výslovně stanovit formu vnitřního 

předpisu.  

Klíčová slova: kurikulární dokument, vzdělávání, školský zákon, formy činnosti veřejné správy, 
opatření obecné povahy, vnitřní předpis, rámcový vzdělávací program, RVP, školní vzdělávací 
program, ŠVP. 


	Abstrakt

