
 

 

Veřejná debata s  rektorem Univerzity Karlovy prof. Tomášem Zimou  

 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě pořádá ve čtvrtek 24. května v 17.15 setkání 

čtenářů a zájemců z řad studentů, akademiků a široké veřejnosti s významným vědcem, 

profesorem a lékařem, rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou.  

Diskutovat se bude například o tom, jak náročné je řídit Univerzitu Karlovu, kam směřuje špičková 

věda a medicína, co schází našemu vzdělávacímu systému, či jak přistupovat k výzvám 21. století. 

Rektor UK bude mít v Ostravě velmi pestrý a zároveň náročný program. Nejprve má v plánu se 

sejít se studenty jednoho z ostravských gymnázií, aby společně diskutovali nejen o jejich 

preferencích pro další vzdělání, ale také o názorech na školství, vědu, techniku i aktuální 

dění. Dále se pan rektor chystá navštívit Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, aby zde pohovořil 

se svými kolegy a kolegyněmi z oboru o jejich aktuálních projektech. Během dne se rovněž v rámci 

akce Štiky českého byznysu setká s nejúspěšnějšími podnikateli Moravskoslezského kraje. 

Odpoledně čekají profesora Zimu ještě další setkání, která završí diskuzí s veřejností 

v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě.  

Pro rektora Tomáše Zimu jsou návštěvy regionů velmi osvěžující a také velmi důležité, neboť při 

nich získává  užitečnou zpětnou vazbu k systému vzdělávání i aktuálnímu společenskému dění 

během diskusí s veřejností, podnikateli i studenty. V roce, kdy si naše nejstarší univerzita 

připomíná 670 let od svého založení, se snaží profesor Zima představit v regionech široké 

portfolio, které univerzita nabízí v rámci studijních programů i v oblasti spolupráce s komerčními 

subjekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Rovněž jeho cesty sledují tzv. třetí roli univerzity, tedy 

snahy univerzity a jejích zástupců aktivně působit ve společnosti, být lídrem důležitých 

celospolečenských témat a pomáhat společnosti hledat odpovědi na důležité otázky. V řadě 

regionů se již podařilo rektorovi UK domluvit nové formy spolupráce univerzity s technologickými 

společnostmi a posílit tak propojování komerčního světa se světem vědeckým a akademickým.  

V Ostravě 21. 5. 2018                

Marcela Stehlíková, tisková mluvčí 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, kontakt: 731 680 947 


