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Téma: Etické otázky rozsáhlých zdravotních datasetů z mobilních aplikací 

Anotace: Zatímco výzkum na lidech je regulován již od konce druhé světové války, regulace výzkumu 
nad daty je zatím spíše v počátcích. Přitom sběr zdravotních dat probíhá prostřednictvím 
mobilních aplikací ve větším měřítku než kdy dříve. Vývojáři mobilních aplikací mají 
dokonce k dispozici standardizované frameworky pro vytváření aplikací sbírajících data 
pro výzkum, anebo vyhodnocujících příznaky nemocí uživatelů (viz např. 
https://www.apple.com/cz/researchkit/). Rozsáhlé datasety často obsahují citlivá data, 
navíc sesbíraná bez návaznosti na konkrétní výzkumné projekty, což otevírá množství 
etických otázek, jejichž zodpovězení by mělo být cílem práce 

Cíle práce: (1)  Zhodnotit přínosy rozsáhlého sběru zdravotních dat pro uživatele i pro společnost 
jako celek. Zmapovat rizika a potenciální újmy, které mohou plynou ze zneužití takovýchto 
dat. 

 (2)  Analyzovat anonymitu zdravotních dat sesbíraných pomocí mobilních aplikací, 
zejména pak s ohledem na možnosti propojení takových dat s jinými datasety. 

 (3)  Popsat hranici mezi výzkumem na (anonymních) datech a výzkumem na lidech 
s ohledem na platné právní předpisy a etické zásady (předchozí schválení etickou komisí, 
informovaný souhlas atd.). 

 
Počet uchazečů: 1 
Bez napojení na grantový projekt 
Bez možnosti úvazku ve vztahu ke zpracování disertace (téma je vypsáno pro kombinované studium) 
 
Stručné požadavky na studenta dle oborové rady: 

• ukončení VŠ studia na magisterské úrovni v relevantním programu, zájem o bioetickou problematiku 

• zpracování a předložení disertačního projektu (podrobné informace a požadavky ke stažení zde) 
 
Souhrnné informace o školiteli: 

• odborný asistent Katedry strojového učení a zpracování dat FI MU a Ústavu lékařské etiky LF MU 

• odborné zaměření: akademická etika, prevence a detekce plagiátorství, etika umělé inteligence 

• hlavní řešitel 4 projektů (1 běžící / 3 ukončené); spoluřešitel, resp. člen týmu 6 projektů (1 běžící / 5 
ukončených) z oblasti akademické etiky 

• 79 odborných publikací v Google Scholar, z toho 28 ve WoS, 22 zvaných přednášek 

• počet citací: 600 (Google Scholar) / 132 (WOS)  

• H-index: 13 (Google Scholar) / 5 (WOS) 

• Předseda European Network for Academic Integrity (ENAI); místopředseda výboru Pan-European 
platform for Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED) při Radě Evropy; místopředseda 
Pracovní komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci Rady Vysokých škol; člen Mezinárodní 
poradní skupiny Národní agentury pro kvalitu vzdělávání na Ukrajině; člen Etické komise pro výzkum 
MU 

• detailní informace o školiteli: vizitkové URL  

https://www.apple.com/cz/researchkit/
https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/specificke_podminky_pro_program_bioetika/Pozadavky_k_prijimaci_zkousce_DSP_Bioetika_-_2021.pdf
https://www.muni.cz/lide/4374

