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FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ ČVUT 
SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA UNIKÁTNÍ MODERNIZOVANÉ 
A NOVÉ LABORATOŘE 
 

Na konci června se uskutečnilo v Kladně slavnostní otevření unikátních 
nových a modernizovaných laboratoří Fakulty biomedicínského inženýrství 
(FBMI) Českého vysokého učení technického v Praze zejména pro doktorský 
studijní program Biomedicínské inženýrství. 
 
Unikátní laboratoře byly pořízeny a modernizovány za podpory projektů OP 
VVV „Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství“ (reg. číslo 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002244) a komplementárního projektu 
„Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku“ (reg. číslo 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242), a to v celkové hodnotě cca 40 mil. Kč. 
 
Slavnostního otevření se zúčastnil ředitel Odboru administrace projektů 
vysokých škol Ing. Michal Plechatý se spolupracovníky, kvestor ČVUT Ing. Jiří 
Boháček, spolupracující partneři z IKEM a další hosté. 
 
Ing. Venuše Heřmanová, projektová a finanční manažerka projektů, k tomu 
dodává: „Hlavním cílem našeho projektu bylo zintenzivnit rozvoj kvalitní 
infrastruktury výzkumně zaměřeného doktorského programu Fakulty 
biomedicínského inženýrství v souladu se strategií fakulty a univerzity a 
současně zatraktivnit a posílit fakultní infrastrukturu pro výzkumnou práci 
doktorandů, podpořit lidské zdroje a zkvalitnit podmínky pro výuku.“ 
 
Celkem se jedná o osm laboratoří: Laboratoř vývoje experimentálních zařízení 
a modulů pro biomedicínu, Laboratoř průtokových systémů pro tkáňové 
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inženýrství a orgánovou perfuzi, Laboratoř měření a analýzy plynů v 
biomedicíně, Laboratoř analýzy, zpracování a modelování klinických a 
experimentálních signálů, Laboratoř Bio-Elektromagnetizmu, Laboratoř 
návrhu a vývoje inženýrských technologií pro anesteziologii a neodkladnou 
péči, Laboratoř mechaniky svalově-kosterního systému a Laboratoř klinického 
inženýrství a managementu zdravotnické techniky. 
 
Zaměření druhého projektu upřesňuje prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., dr.h.c., 
hlavní odborný garant projektů: „Cílem projektu bylo modernizovat doktorský 
studijní program Biomedicínská a klinická technika na základě požadavků 
znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce. Zapojením odborníků z praxe a 
zahraničí se upravil profil absolventa programu v souladu s mezinárodními 
standardy a požadavky na ještě širší uplatnění v praxi.“ 
 
„Inovovaný výzkumný doktorský program je akreditován pod názvem 
Biomedicínské inženýrství, svým obsahem je unikátní nejen v České republice, 
ale i ve světě,“ dodává prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, děkan FBMI. 
 
Více informací o projektech naleznete na 
https://op3v.fbmi.cvut.cz/projekt/2244 
 

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 18 000 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 2642 univerzit po celém 

https://op3v.fbmi.cvut.cz/projekt/2244
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světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. 

pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro 

oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and 

Structural" je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. 

místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 

201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and 

Information Systems" je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v 

oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na https://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, navazujícím magisterském i doktorském studiu, cca 2000. Více informací 

najdete na www.fbmi.cvut.cz. 

https://www.cvut.cz/

