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FBMI v Kladně registrovala rekordní počet hrdinů – možných 
dárců kostní dřeně 
 
Ve čtvrtek se uskutečnil rekordní nábor do registru dárců kostní dřeně. 
Výzvu iniciovali studenti Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v 
Kladně. Obrátili se na dobrovolnickou společnost Nábor hrdinů s cílem zvýšit 
počet dárců kostní dřeně a rozšířit tak základnu Českého národního registru 
dárců kostní dřeně. 
 
Za celý den se na fakultě v Kladně registrovalo rekordních 261 dobrovolníků, 
zejména studentů FBMI, více než tři desítky středočeských hasičů a několik 
obyvatel, většinou z Kladna. 
 
„Jsem velmi rád, že naši studenti přišli s touto výzvou, a současně jsem 
nesmírně hrdý, že jich tak velký počet má potřebu pomáhat. Že ale nakonec 
přišel rekordní počet dobrovolníků v dosavadním působení Náboru hrdinů, je 
skvělé,“ dodal děkan fakulty prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA. 
 
Výzvu studentů FBMI přijal také Hasičský záchranný sbor ČR, který myšlenku 
podpořil a do akce se zapojil v Kladně, a 86 studentů 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy, kteří se mohli registrovat v Praze. Akci podpořilo i 
statutární město Kladno. 
 
Ve čtvrtek se tak v Kladně a v Praze zaregistrovalo neuvěřitelných 347 
dobrovolníků. A protože ze statistik vyplývá, že pro nalezení jednoho 
vhodného dárce je třeba získat asi 120 registrovaných dárců, lze říci, že se díky 
studentské iniciativě během jednoho dne podařilo zachránit tři lidské životy. 
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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 Metodiky 2017+ 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 1673 univerzit po 

celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. 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. Více na www.cvut.cz. 
 
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 a v současné době je počet studentů, kteří na ní studují v bakalářském, magisterském 
i doktorském studiu cca 2 000. Více informací najdete na www.fbmi.cvut.cz. 
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