Kvalitativní metodologie

Peter Tavel vystudoval Stavební fakultu VŠT v Košicích, psychologii a teologii na UP v Olomouci, kde se též
habilitoval v oboru klinická psychologie. Absolvoval psychoterapeutické vzdělání. Přednáší na UP v
Olomouci a na PVŠPS v Praze, kde je prorektorem. Žije v Rakousku, kde se věnuje paliativním pacientům a
je supervizorem mobilního hospice. Je též výzkumníkem v centru excelentnosti KISH na UPJŠ v Košicích a
výzkumníkem na Univerzitě v Groningenu v Holandsku. Byl oceněn cenou Literárního fondu SAV, třemi
čestnými uznáními rektora UP za vědecké monografie a cenou konferenci EHPS v Bath v Anglii.

Iva Poláčková Šolcová vystudovala humanitní vědy a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, její
specializací je sociální psychologie. V současné době (vedle svojí činnosti pro UP v Olomouci) pracuje pro
Psychologický ústav AV ČR, kde řeší se svými kolegy výzkumný projekt zaměřený na resilienci, regulaci
emocí a změny v motivaci posádky v extrémních podmínkách izolace (simulovaný let na Mars). Přednáší
obecnou psychologii a sociální psychologii na ČVUT a kvalitativní metodologii na FF UK. Je členkou
Mezinárodní organizace pro mezikulturní psychologii (IACCP) a participuje na několika mezikulturních
projektech. Má psychoterapeutický výcvik a dvě fantastické děti.
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Andrea Madarasová Gecková získala titul Mgr. v psychologii (UPJŠ v Košicích) a titul PhD. na medicínských
studiích (University of Groningen, Holandsko). Habilitovala se v oboru Sociální psychologie (MU v Brně). Její
výzkumné aktivity se nacházejí na pomezí veřejného zdravotnictví, psychologie zdraví a medicínské
sociologie. Od roku 1997 se podílela na mezinárodních výzkumných projektech, které byly zastřešené pod
Central European Network. Výzkumně se zaměřuje na nerovnosti zdraví mezi slovenskými adolescenty a
mladými dospělými. Od roku 2002 převzala zodpovědnost za supervizi nad novými slovenskými projekty v
rámci KISH, zaměřených hlavně na zdraví a jeho determinanty u dětí, adolescentů a mladých dospělých.
V současnosti participuje v několika projektech národních výzkumných agentur, v bilaterálních výzkumných
projektech a v evropských projektech (SOPHIE, SODEZZ, INEQiCITIES, EUROTHINE), které jsou cenným
zdrojem zkušeností pro vedení projektů, a které umožňují neustálý rozvoj získaných odborných a
organizačních schopností. Navíc spolupracuje se Světovou Zdravotnickou Organizací (WHO), je slovenským
hlavním řešitelem v rámci Health Behaviour of School-aged Children study (HBSC), kde vede národní tým.
Zároveň je členkou multidisciplinární pracovní skupiny pro sociální nerovnosti zdraví na Slovensku.
Taktéž je konzultující editorkou pro International Perspectives in Psychology a recenzentkou v několika
mezinárodních odborných periodikách ve svém oboru. Působila jako národní delegát pro Evropskou
asociaci psychologie zdraví (EHPS) (2007-2011) a národní delegát v Programové komisi pro 7. rámcový
program, tematická priorita „Veda a spoločnosť". A. Madarasová Gecková je pověřená vedením
výzkumného programu „Youth and Health" v rámci KISH - GS, národní koordinátorka několika
mezinárodních (DG SANCO: EUROTHINE 2005-2007, DG SANCO: INEQiCITIES 2009-2011, HBSC, bilaterální
smlouvy mezi RUG a UPJŠ od roku 1996) a národních projektů (APVV-20-003602 „Socioekonomické
nerovnosti v zdraví" 2002-2006, APVV-20-02880 „Kosice Institute for Society and Health" 2004-2007),

členka WHO Scientific Resource Group on Equity Analysis and Research, členka ediční rady odborného
vědeckého časopisu International Journal of Public Health (IF: 2.4) a národní delegátka European Health
Psychology Society (dále EHPS).

Peter Kolarčík absolvoval jednooborovou psychologii na Trnavské univerzitě v Trnavě v letech 2001 – 2006.
Po ukončení VŠ krátký čas působil v oblasti personalistiky a lidských zdrojích v mezinárodní společnosti.
Sféru personalistiky opustil kvůli možnosti pokračovat v doktorandském studiu ve spolupráci s Univerzitou
v Groningenu, Holandsko. Od roku 2007 působí na akademické půdě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košicích nejprve na Filozofické a v současnosti na Lékařské fakultě jako vědecko-výzkumný pracovník.
Výzkumně se zaobírá sociálními determinantami zdraví v populaci romských adolescentů. Je členem
slovenského národního výzkumného týmu mezinárodní studie HBSC a působí jako národní delegát The
Regional Roma Health Intelligence Center. Při těchto aktivitách participuje ve dvou projektech
podporovaných z Evropských strukturálních fondů.

