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Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT otevírá nový 
studijní program Aplikovaná fyzioterapie  

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení 
technického v Praze (FBMI) získala akreditaci nového navazujícího 
magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie. 

Hlavní orientací programu je v České republice doposud nevídaný 
koncept výuky na technicky orientované vysoké škole. V klinické praxi se 
ukazuje, že medicína i další zdravotnické obory vyžadují stále 
intenzivnější interdisciplinární spolupráci s technickými obory. Cílem 
této těsné spolupráce je jednak aplikace současných vědeckých 
poznatků, ale i vznik, vývoj a testování inovativních technologií s cílem 
zlepšení prognózy výsledku terapie. 

Zaměření dvouletého magisterského studijního programu, vyjma 
nepostradatelné výuky tradičních diagnostických a terapeutických 
metod, umožní posluchačům seznámit se s robotickou rehabilitací, 
moderní, v současnosti stále více používanou metodou zejména v 
rehabilitaci neurologických či neurodegenerativních onemocnění. Stále 
více odborných publikací se však zabývá i aplikacemi robotických 
systémů mimo neurologické disciplíny, například v pediatrii nebo v 
traumatologii pohybového ústrojí. Fakulta vybudovala před dvěma lety 
v České republice unikátní Laboratoř robotické rehabilitace, vybavenou 

špičkovými robotickými zařízeními pro obnovu chůze či úchopových 
funkcí ruky. „Díky této mnohamilionové investici se můžeme pyšnit 
technikou srovnatelnou s nejlépe vybavenými pracovišti rehabilitační 
péče v České republice a současně jsme první tuzemskou univerzitou s 
takto komplexně vybavenou rehabilitační laboratoří,“ dodává vedoucí 
laboratoře Ing. Aleš Příhoda. 

Studenti se v rámci magisterského studia rovněž podrobně seznámí s 
problematikou telemedicíny, která má při nepředvídatelném omezení 
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kontaktní zdravotní péče nezastupitelnou úlohu. Proděkan pro studium 
a pedagogickou činnost doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., doplňuje: „Cílem 
studia je připravit absolventy k výkonu povolání fyzioterapeuta se 
specializovanou způsobilostí. Absolvent bude schopen nejen 
samostatné odborné práce v celé šíři oboru fyzioterapie, ale získá 
znalosti z oblasti technických věd, které se týkají robotických 
rehabilitačních systémů a dalších zdravotnických prostředků.“ 

Prvních 20 studentů nastoupí do nového navazujícího studijního 
programu už letos na podzim. 

Bližší informace k programu na 
https://www.fbmi.cvut.cz/student/studium-informace?section=afzt. 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší 
fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou 
školou ve Středočeském kraji. Fakulta byla založena v roce 2005 transformací Ústavu 
biomedicínského inženýrství. V současné době zde studuje v bakalářském, magisterském 
i doktorském studiu více než 1600 studentů. Více informací najdete na www.fbmi.cvut.cz. 
 
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým 
školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených 
technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, 
elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského 
inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 
2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 
v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích 
jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle 
výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila 
na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti 
technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné 
době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1604 
univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 432. 
místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci 
hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti 
„Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. 
V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V 
oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material 
Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti 
„Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. 
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