
 
 

Posudek vedoucího diplomové práce Jaroslava Ševce  

„Právní povaha kurikulárních dokumentů vzdělávacího systému ČR“ 

 

 Předložená diplomová práce o rozsahu 88 stran (podle prohlášení autora má vlastní 

text práce včetně poznámek pod čarou  205 838 znaků včetně mezer) je členěna, kromě úvodu 

a závěru, do 5 kapitol [„Pojmové vymezení“ (kurikulárními dokumenty rozebíranými v práci 

jsou Národní vzdělávací program, rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací 

programy; viz na str. 8), „Projevy kurikula ve vývoji vzdělávání v Českých zemích“, „Právní 

rámec“, „Právní povaha kurikulárních dokumentů v judikatuře NSS a ÚS ČR“, „Úvahy 

k právním formám kurikulárních dokumentů“]. Všechny kapitoly jsou dále podrobně členěny. 

Struktura práce odpovídá potřebám zpracování tématu. 

 Předmětná problematika a celkově i oblast školského práva je málo teoreticky 

probádaná. Téma práce je aktuální a řešení může přispět ke zdokonalení právní úpravy a/nebo 

její realizace. Diplomant se svého úkolu chopil se zjevným zájmem. Využil řadu pramenů 

(odborná literatura, dokumenty ze správní praxe, judikatura). Právní problematiku rozebíral 

v širším věcném kontextu. Prokázal, že je schopen systematického přístupu a samostatných 

vlastních úvah včetně kritického hodnocení. Řada otázek byla předmětem několika 

konzultací. Práce je psána srozumitelně a kultivovaně. 

 Práce je bezesporu podnětná. Oceňuji zejména snahu o hledání „optimální“ právní 

formy kurikulárních dokumentů. 

 Z připomínek uvádím:  

- Obecný pojem kurikulárních dokumentů je vymezen srozumitelně (str. 7), nicméně by bylo 

možné pokusit se formulovat sevřenější „definici“. 

- Partie 3.1.1 je pouhým „odkazem“; ostatní partie týkající se pramenů právní úpravy obsahují 

alespoň jejich výčet. 

- Jaké je pozadí terminologického rozdílu (Listina základních práv a svobod vs. školský 

zákon) zmíněného v posledním odstavci na str. 27?   

- Akty na pomezí „abstrakního“ a „konkrétního“ se ovšem v pozitivním právu vyskytovaly 

dlouho předtím, než byl formulován koncept opatření obecné povahy (partie 3.4.1). 

K rozlišení tzv. nepravých normativních aktů, jejichž obsah neodpovídá zákonem předepsané 

formě právního předpisu (neobsahují normy), a tzv. quasiindividuálních aktů, které jsou 

vydávány v situaci konkretizující právní normu, ale nesplňují požadavek adresnosti, viz stať 

(Gerloch, Staša, Trojan) v časopisu Právny obzor č. 3/1985. 

- Ve druhém odstavci na str. 38 by bylo lépe hovořit např. o překonání právního názoru (než 

o „přímém rozporu“); šlo o pozdější usnesení rozšířeného senátu NSS. 

- U profesní komory pozor na rozlišení vnitřních předpisů a statutárních předpisů (na str. 40 

nahoře). 
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- Autor mohl již v textu čtvrté kapitoly uvést/naznačit, jak hodnotí popsané judikáty [či na 

jejich hodnocení v páté kapitole (viz např. na str. 61 nebo na str. 65 a 66) alespoň odkázat].  

- Je škola nositelkou (= subjektem) veřejné správy, popřípadě proč [str. 54, popřípadě str. 73 

(rozumí-li se tam „činností“ veřejná správa)]? 

- Jaká by mohla/měla být povaha „předvídaných“ modelových školních vzdělávacích 

programů (str. 68)?   

- Spojení „správním a kontrolním orgánům“ (str. 71) není nejpřiléhavější. 

 Redakce textu je pečlivá, překlepy zcela ojedinělé (str. 55). 

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty ze dne 31. října 2020 byla práce 

porovnána se 700 dokumenty s maximální podobností méně než 5 %; podle protokolu 

o výsledku kontroly  Turnitin z téhož dne činí celkový index podobnosti 27 %.   

 Celkově mám za to, že předložená diplomová práce je zpracována na velice slušné 

(nadstandardní) úrovni. 

 Rozpravu u obhajoby doporučuji zaměřit na porovnání blíže traktovaných konceptů 

kurikulárních dokumentů (opatření obecné povahy, vnitřní předpis, programovací úkon), 

popřípadě nadto hypotetického konceptu kurikulárního dokumentu coby právního předpisu 

(viz zmínky na str. 34, na str. 41 a 42, na str. 52, na str. 67 a na str. 72). 

 

V Praze dne 18. ledna 2021 

        JUDr. Ing., Josef Staša, CSc.  

 


