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CZECRIN DOSÁHL EXCELENTNÍCH VÝSLEDKŮ V MEZINÁRODNÍM HODNOCENÍ
VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR V ČR
Velká výzkumná infrastruktura CZECRIN, která vznikla na základě úzké spolupráce mezi
Masarykovou univerzitou a Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně obstála v rámci mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur v celkovém
hodnocení na výbornou.
Velká výzkumná infrastruktura CZECRIN, která podporuje akademická klinická hodnocení
a propojuje fakultní nemocnice, univerzity a vědecká centra v oblasti biomedicíny, dosáhla v rámci
posledního mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur v ČR, vyhlášeného
a koordinovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), excelentního hodnocení.
CZECRIN tak získal doporučení pro financování do dalších let. “ Zvláště nás těší, že nejvyšší možné

hodnocení jsme obhájili z předchozích evaluací 2018. Od té doby jsme nejen udrželi vysokou
úroveň infrastruktury, ale dále také významně rozvíjeli její aktivity. “ doplňuje Lenka Součková.
Od posledního hodnocení, po kterém se infrastruktura stala také plnohodnotným členem
evropské sítě ECRIN (status platný od roku 2018), rozšířil CZECRIN svou expertízu, čímž rozšířil
oblasti podpory zdravotnickým zařízením a výzkumu. Svým členům tak nabízí komplexní podporu
v oblasti klinického výzkumu ve všech jeho fázích. S all-in-one schématem poskytuje výzkumníkům
nejen konzultace, management a koordinaci klinických hodnocení, ale také regulační expertízu,
farmakoekonomické studie a nabízí výzkumný přístup do unikátní certifikované GMP jednotky pro
výzkum a vývoj léčivých přípravků pro moderní terapie (ATMP).
Infrastruktura dala také vzniknout oborově orientovaným sítím, které mají usnadnit spolupráci
v jednotlivých oblastech výzkumu (např. STROCZECH – Czech Stroke Research Network, CZECRIN
ONCO) a svůj dosah i podporu neustále rozšiřuje. “Jedná se o zcela unikátní propojení výzkumníků-

lékařů a již existující výzkumné sítě, která jim pomáhá uskutečňovat jejich nápady na realizaci
akademických klinických studií. Oborově orientované sítě reflektují přední výzkumné oblasti
v medicíně a díky zapojení do CZECRIN je možné tak přímo ověřovat a následně aplikovat inovace
do péče o pacienty.” vysvětluje doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
CZECRIN je v tomto roce součástí 92 národních a 22 mezinárodních projektů zaměřených
na klinický výzkum směřující k optimalizaci péče o lidské zdraví.

