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POZVÁNKA 
 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT otevře novou 
Laboratoř robotické rehabilitace s unikátním vybavením pro 
obnovu chůze či úchopové funkce ruky 
 
V úterý dne 10. prosince otevře ve 14.00 hodin slavnostně 
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Laboratoř 
robotické rehabilitace (budova FBMI, Sportovců 2311, 
Kladno).  
 
Laboratoř bude sloužit jak pro výuku budoucích 
fyzioterapeutů, tak k vědeckým účelům. Toto unikátní 
pracoviště disponuje špičkovými robotickými zařízeními pro 
obnovu chůze či úchopových funkcí ruky, a to především u 
pacientů s neurologickými či posttraumatickými diagnózami.  
„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 z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. 
 
Po slavnostním otevření laboratoře bude následovat křest 
nové publikace Fyzikální léčebné metody pro praxi, které 
vydalo nakladatelství Grada.  
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České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým 
školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, 
jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, 
informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2019/20 
nabízí ČVUT svým studentům 170 akreditovaných studijních programů a z toho 53 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. ČVUT v Praze je v 
současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který 
hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings 
je ČVUT na 498. místě a na 9. 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.–
250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 
283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 251.–300. místě, 
v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and 
Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.   

http://www.cvut.cz/

