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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Téma je nové, originální, úzce zaměřené, reflektuje reálný právní problém. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma je velmi náročné, vyžaduje vyšší úroveň abstraktního myšlení. Diplomant musí 
nejen ovládat teorii členění forem činnosti veřejné správy, ale také se dokázat vypořádat 
s přechodovými zónami a zvláštnostmi. Téma také vyžaduje výbornou orientaci v  oblasti 
školského práva. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Vedle úvodu a závěru je práce uspořádána do pěti velkých kapitol, postupně nazvaných 1. 
Pojmové vymezení; 2. Projevy kurikula ve vývoji vzdělávání v českých zemích; 3. Právní 
rámec; 4. Právní povaha kurikulárních dokumentů v judikatuře NSS a ÚS ČR; 5. Úvahy 
k právním formám kurikulárních dokumentů. Jednotlivé kapitoly se dále člení na jedné až 
třech dalších úrovních. Systematika práce le logická a odpovídá potřebám zpracování 
tématu. Přístup k tématu se vhodně rozvíjí i po didaktické stránce, takže i pro méně 
zasvěceného čtenáře bude autorův přístup šetrný. V první kapitole autor důkladně a 
přesvědčivě vymezuje některé klíčové pojmy, s nimiž dále pracuje (vzdělání a vzdělávání, 
kurikulum, kurikulární dokumenty). Zařazení kapitoly o vývoji v českých zemích není 
nezbytně nutné, práce by se obešla i bez něj, ale přispívá ke komplexnosti práce. Kapitola 
o legislativním rámci není jen pouhým přehledem, i zde autor vymezuje klíčové pojmy 
(„škola“) a pracuje s judikaturou. Těžiště práce, s ohledem na téma a nesporný přínos, 
představuje rozsáhlá poslední kapitola (cca 25 stran). 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Předložená práce představuje komplexní vyspělé dílo, které není jen zajímavé, ale je tvůrčí 
a obohacující. O přínosu není pochyb. Práce je vysoce nadstandardní ve srovnání 
s průměrem diplomových prací. 
 
Autor prokazuje excelentní orientaci v problematice forem správní činnosti. Uvědomuje si 
složitost, obojetnost či relativitu zařazování zkoumaných dokumentů. Autonomně, tj. vedle 
platné právní úpravy, judikatury i komentářové literatury, dospívá k odůvodněným 
závěrům. Překonává obsah stěžejních soudních rozhodnutí, s nimiž pracuje. 
 
Závěr o formě rámcových vzdělávacích programů je částečně stavěn na vnějším, funkčním 
přístupu - přezkoumatelnosti z pozice adresátů veřejné správy. Klasifikace tedy není jen 
důsledkem vlastního rámce a obsahu úkonu, ale záměru, který přichází z vnějšku (jakkoliv 



  

lze s autorem o významu přezkumu souhlasit). Stěžejní pro vyloučení formy vnitřního 
předpisu je postřeh autora, že kurikulární dokumenty představují konkretizaci ústavně 
zaručeného práva na vzdělání. 
 
Ocenit je třeba vynikající stylistiku, která přispívá ke sdělitelnosti složité materie. 
 
Případné nedostatky si s ohledem na celkovou a všestrannou kvalitu práce ani nezaslouží 
být zmiňovány. Jsou bagatelní a technického charakteru. Pokud již byla převzata 
kategorizace z učebnice Hendrych, D. a kol., mělo by být respektováno zde uvedené 
názvosloví. Přechod k širšímu pojetí správního aktu může být matoucí, viz str. 37, jakkoliv 
posuzovaná judikatura vykazuje terminologickou odlišnost. Diskutabilní může být řazení 
stavovských předpisů České advokátní komory do skupiny vnitřních předpisů, viz str. 40. 
Nehodí se vyjádření „Hendrych a kol. dodává“. Mělo by být sjednoceno, zda budou 
citovaným autorům přiznávány akademické a vědecké tituly, či nikoliv. Překlep v použití 
zkratky SŘ pro soudní řád správní na str. 44. K většímu komfortu pro čtenáře by přispělo 
opakování citačních údajů v poznámkách pod čarou. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl dokonale naplněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Způsob zpracování svědčí o samostatnosti autora. 
Také z protokolu o výsledku kontroly na plagiáty ze 
dne 31. 10. 2020 ve studijním informačním systému 
plyne, že míra podobnosti s jinými dokumenty je 
nižší než 5 %. 

Logická stavba práce Pečlivě propracovaná, logická, přehledná. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor shromáždil rozsáhlou základnu rozmanitých 
zdrojů, s nimiž příkladně pracuje. Čerpá též 
z cizojazyčných pramenů. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Značná. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úhledná. 

Jazyková a stylistická úroveň Vynikající. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Vyjádřete se k otázce vyjádření předmětu RVP. Na str. 62 inklinujete k závěru o konkrétně 
určeném předmětu, na str. 64 dovozujete, že předmět je druhový. Vysvětlete důvody odlišné 
přezkoumatelnosti ve správním soudnictví (RVP, ŠVP, pokud bychom na ně nahlíželi jako na 
vnitřní předpis). 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
 
 
V Praze dne __25.1.2020_________ 

__JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.____ 
oponent 


