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CEQOL – CENTRUM PRO KLINICKÝ VÝZKUM KVALITY ŽIVOTA
NEMOCNÝCH DĚTSKÉHO VĚKU

Alena Slezáčková

Koncem roku 2008 se završuje první rok aktivní činnosti nově vzniklého brněnského
Centra pro klinický výzkum kvality života nemocných dětského věku - CEQOL.
Vůdčí idea založení Centra vznikla z diskuze předních odborníků spolupracujících
institucí, jejichž společným zájmem je klinický výzkum a aplikace výsledků v oblasti kvality
života dětských pacientů. Dohoda o vzájemné spolupráci Psychologického ústavu
Akademie věd ČR, Fakultní nemocnice Brno a Masarykovy univerzity v Brně (Filozofické
fakulty MU a Lékařské fakulty MU), byla podepsána jejich představiteli 11. dubna 2008.
V koordinační radě centra zasedají za Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. a PhDr. Iva Šolcová, Ph.D., za Fakultní nemocnici Brno
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. a MUDr. Tomáš Kepák, za Filozofickou fakultu MU
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. a PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., a za Lékařskou
fakultu MU jsou navrženi prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD. a Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Tajemnicí centra je Mgr. Alena Slezáčková.
Centrum CEQOL se zabývá studiem kvality života na interdisciplinárním základě
lékařských a psychologických věd a zkoumá ji v celkovém kontextu života jedince. Je
otevřené všem zájemcům o klinicky orientovaný výzkum kvality života, podmínkou členství
je projekt podpořený některou z grantových agentur (GA ČR, GA AV ČR, IGA, aj.),
publikační činnost nebo doktorská disertační práce na dané téma.
Hlavním smyslem Centra je především podporovat klinický výzkum kvality života
nemocných (se zvláštním důrazem na pacienty dětského věku), a to zejména studium
psychologických, emocionálních a sociálních aspektů léčby závažných, zpravidla
chronických onemocnění a jejich následků.
Cílem činnosti Centra je přispívat jak k rozvoji teorie a metodologie výzkumu kvality
života, tak k praktickým aplikacím, a to zejména v oblasti přípravy metod hodnocení
(assessment) kvality života. Další náplní činnosti Centra je také pořádání pravidelných
odborných seminářů pro osoby poskytující péči – lékaře, zdravotní sestry, psychology a
pedagogické pracovníky, i realizace výuky pregraduálních i doktorských studentů a
příprava edukačních materiálů pro nemocné a jejich rodinné příslušníky.
Vědecké cíle Centra jsou realizovány na podkladě cílených studií, které se zabývají
jednotlivými aspekty kvality života, jejím měřením a implementací výsledků do léčebných
postupů. Centrum navazuje na realizované a probíhající projekty svých členů. Jako příklad
lze uvést výzkumný projekt QOLOP (Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric
Oncology Patients – www.qolop.eu), jenž je prospektivní longitudinální studií kvality života
dětí po léčbě nádorového onemocnění.
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Navazující projektem je nově vzniklá studie Psychosociální potřeby a kvalita života
zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí, jež získala grantovou podporu GA ČR
v r. 2008.
V průběhu roku 2008 bylo v rámci Centra CEQOL uspořádáno šest odborných
seminářů s mezinárodní účastí, navázána byla spolupráce s Mezinárodním centrem
klinického výzkumu - ICRC, Českou onkologickou společností a Akademickým centrem
poradenství a supervize při MU v Brně.
Na rok 2009 jsou plánovány další navazující aktivity podporující vzájemnou komunikaci,
výměnu zkušeností a interdisciplinární spolupráci odborníků z českých i zahraničních
klinicko-výzkumných pracovišť zabývajících se výzkumem různých aspektů kvality života.
Aktuální informace najdete na webových stránkách Centra: www.ceqol.cz.

O autorce: Mgr. Alena Slezáčková – studovala odbornou psychologii na FF MU, nyní je
zaměstnána jako odborná pracovnice na Psychologickém ústavu Akademie věd ČR
v Brně a působí také na Psychologickém ústavu FF MU. Její vědecko-výzkumné zájmy se
týkají psychologie zdraví, pozitivní psychologie, studia kvality života a posttraumatického
rozvoje osobnosti.
Kontakt: alena.slezackova@phil.muni.cz
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