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REKTOR UNIVERZITY KARLOVY NAVŠTÍVIL MARTINA BALEJE 
 
Rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, doc. Martina Baleje, dnes 
navštívil rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Tomáš Zima. Jednalo se o již 
druhou návštěvu rektora nejvýznamnější univerzity v ČR na ústecké UJEP.  
 
Rektor UK Praha a současný předseda České konference rektorů přijel do Ústí 
nad Labem na pozvání Martina Baleje. „Jsem velmi rád, že si pan rektor našel čas 
ve svém skutečně velmi vytíženém pracovním programu a přijel osobně do Ústí 
nad Labem. Vážím si, že se našim specifickým problémům věnoval nejen ve svém 
prvním funkčním období, ale že v tomto směřování pokračuje i po svém 
opětovném zvolení,“ upozorňuje doc. Balej.   
 
Jednání obou rektorů se zaměřilo zejména na aktuální témata akademického 
prostoru, jakými jsou např. změny financování vysokých škol či změny metodiky 
hodnocení vědy a výzkumu. Samozřejmě byla diskutována otázka dalších 
možností spolupráce ústecké univerzity s Univerzitou Karlovou, především pak 
možnost založení lékařské fakulty v Ústí nad Labem.      
 
Doc. Balej seznámil prof. Zimu s aktuální expandující projektovou činností na 
UJEP a představil mu nejvýznamnější projekty připravované do výzvy RE:START  
i projekty plynule rozvíjející univerzitní kampus.    
 
„Pro mě je potěšující zjištění, že si rektor Univerzity Karlovy uvědomuje úlohu  
a potřebnost univerzit v regionech, které nejsou jen vzdělávacími centry, ale např. 
v našem kraji sehrávající významnou úlohu kultivační i motivační,“ uvádí rektor 
UJEP.  
 
Fotografie k volnému užití: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor 
Univerzity Karlovy Praha; archiv UK Praha 
 
 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, je 508. rektorem Univerzity Karlovy 
v Praze. Je členem Učené společnosti České republiky a České lékařské 
akademie. Zasedá v mnoha redakčních radách odborných periodik (Adiktologie, 
Folia Biologica, Alcohol Alcoholism aj.), v odborných společnostech a také  
v grantových komisích. Od roku 2001 je soudním znalcem se zvláštní specializací 
pro klinickou biochemii a laboratorní medicínu a od roku 2006 působí jako 
předseda Nadačního fondu Scientia. 
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