
 

  

 

 

 

Tisková zpráva, 10. prosince 2013 

Dvacet let rodiny vyplňovaly dotazníky. Teď se dozvědí výsledky studie. 

Faktory ovlivňující zdraví dětí studují už dvě desítky let odborníci z Masarykovy univerzity (MU). 

V rámci mezinárodního projektu ELSPAC přitom spolupracují s více než sedmi tisícovkami rodin 

z  Jihomoravského kraje. Výsledky dlouhodobé studie ELSPAC budou všem, kteří se sběru dat 

zúčastnili, i dalším zájemcům představeny v pátek 13. a v sobotu 14. prosince v Univerzitním 

kampusu Bohunice.  

Význam této studie spočívá podle jejího koordinátora Lubomíra Kukly mimo jiné v provázanosti 

dat z různých zdrojů a období. Dlouhodobě detailně studuje nejen děti, ale i jejich rodiče. V regionu 

střední a východní Evropy, který trpí nedostatkem podobných dat, je svým rozsahem a délkou 

trvání jedinečná. Na setkání s výzkumnými týmy se účastníci studie dozvědí například to, že 

nejrůznější redukční diety začínají být pro děti a mladé lidi aktuální s nástupem puberty a většinou 

je drží dívky a děti narozené jako druhé v pořadí.  

Řadu dalších údajů si zájemci o studii mohou zjistit také na portálu www.elspac.cz, který nedávno 

spustilo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU (RECETOX) 

ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz MU. Anonymizovaná data z více než dvou set tisíc 

dotazníků jsou zdrojem cenných informací o tom, jaká je generace 90. let, v čem vyrůstala a co ji 

formovalo. Mohou se ale také stát základem pro vznik navazujících studií.  

Účastníci studie, kteří na setkání přijdou, získají nejen informace o výsledcích šetření ELSPAC. 

Dozvědí se také více o významu podobných dlouhodobých projektů pro studium nejrůznějších 

poruch zdraví, vývoje, psychiky nebo učení ve vztahu k životnímu a sociálnímu prostředí, 

ekonomickým podmínkám, stravovacím návykům, životnímu stylu či genetickým dispozicím.  

„Zdraví a kvalita života jsou témata, která nejen prolínají všemi národními i evropskými 

výzkumnými strategiemi, ale zajímají každého z nás, ať už se jedná o zdravý vývoj dětí nebo aktivní 

stárnutí populace,“ uvedla ředitelka RECETOX Jana Klánová. „Pro správnou identifikaci širokého 

spektra faktorů působících na zdraví jsou ale nezbytné právě dlouhodobé studie a společná 

interpretace jejich výsledků. Jihomoravská studie ELSPAC může k tomuto procesu významně 

přispět, zvláště, kdyby se povedlo získat alespoň část jejích bývalých respondentů pro další 

spolupráci,“ doplnila Klánová.   
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Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. V době založení 

měla čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. V současnosti má devět fakult a 41 000 

studentů řádného studia. Více informací na http://www.muni.cz a http://online.muni.cz. 
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