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Tvorbu vysokoškolské legislativy lze organizovat ve srovnání se současným stavem s výrazně 
vyšší mírou odbornosti a s lepší vyhlídkou na včasné a hodnotné výsledky. Existující poten-
ciál není totiž využíván. Není známo, že by na odborně kompetentních pracovištích na 
vysokých školách a v Akademii vznikaly spontánně nebo řízeně různé dobře propracované 
podkladové materiály pro reformní legislativu ve formě návrhů legislativních norem nebo 
jejich částí v paragrafovém znění. Připomenutí operativnosti vzniku polistopadového zákona 
o vysokých školách co do jeho kvality a časových údajů je zde plně namístě (Zákon 
č. 172/1990 ze dne 4. května 1990, o vysokých školách). 

Místo využití existujícího vysokého potenciálu a jeho vyspělé kvalifikovanosti, s kapaci-
tami mnohonásobně převyšujícími potřebu daného případu, se očekává naplnění reformních 
představ, dosud stále jen velmi mlhavých, resp. ne dostatečně konkrétních, od jediné, direk-
tivně konstituované skupiny z týmu projektu Reforma terciárního vzdělávání, resp. od násled-
ného připomínkového řízení. Pokud je kritika Pracovního návrhu věcného záměru zákona o 
vysokých školách (23.2.2011) negativní, patří spíše než pověřené skupině, resp. samotným 
autorům textu, jinam. Sebelepší tým nemůže kvalitou a kvantitou produkovat lépe a více, než 
je ve schopnostech jeho samého a v možnostech vymezených zvnějšku. Odpovědnost za 
důsledky využití nebo nevyužití potenciálu, namnoze ponechávaného vědomě ladem, mají 
veřejnosti většinou jen málo známí architekti procesu a jejich podpůrci, mocensky a finančně 
dobře vybavení, aniž je vůle zveřejnit konkrétní alokace prostředků. 

Otevřená vyjádření k uvedené problematice ze strany představitelů MŠMT, AK, RVŠ, ČKR, 
AV ČR, AK, RRVV a jednotlivých vysokých škol ve veřejné diskusi by věci velmi prospěla. 
Pokud se je podaří získat, budou uplatněna na XXI. Akademickém fóru, Praha, 12.5.2011, 
jehož jedním z témat budou návrhy organizace tvorby legislativy a diskuse k nim. Diskuse 
o možných aktivitách  uvedených vrcholných institucí a jejich složek může být započata už i 
na semináři Akademického fóra 14.4.2011. 


