
 

 

English version below 

Informace k účasti na výzkumu 

 

Název výzkumu: „Uplatnění absolventů MU 2019–2020 v praxi“ 

 
Realizátor výzkumu:  

Odbor pro strategii Rektorátu MU 

 

Popis výzkumu: 

Cílovou skupinou průzkumu jsou magisterští absolventi prezenčního studia z let 2019 a 2020. Jedná se 

tedy o absolventy, kteří za sebou mají dvou až tříletou zkušenost v praxi. Průzkum je zaměřen na tyto 

tematické okruhy: 

• současné uplatnění absolventů, 

• okolnosti získání prvního zaměstnání po absolutoriu, 

• pohyby absolventů na trhu práce, 

• hodnocení prvního i současného zaměstnání, 

• hodnocení vybraných komponent studia na MU, 

• další vybrané informace. 
 

Oslovujeme Vás tedy jako absolventa/absolventku studia na MU v letech 2019–2020. Účast 

ve výzkumu by pro Vás znamenala jednorázové vyplnění dotazníku v délce cca 30–40 minut.  

 

Dobrovolnost: 

Vaše účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a můžete ji kdykoli bez udání důvodů ukončit. Otázky, 

na které nechcete z jakéhokoliv důvodu odpovídat, můžete vynechat. Z účasti ve výzkumu pro Vás 

neplynou žádné výhody či nevýhody. 

 

Ochrana soukromí a zpracování dat: 

Správcem údajů, které budou shromažďovány v tomto průzkumu, je Masarykova univerzita (MU; 

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno). V rámci dotazníku budete poskytovat údaje k výše uvedeným 

tematickým okruhům a také základní sociodemografické údaje (bydliště, pohlaví, státní občanství atp.). 

Výzkumný tým, který bude provádět analýzu dat, bude data zpracovávat výhradně v anonymizované 

podobě. 

 

Účel poskytnutí dat: 

Data budou použita pro potřeby strategického rozhodování Masarykovy univerzity ve 

studijních otázkách, v otázkách poskytování odpovídajících služeb a zázemí uchazečům a studentům, 

pro výzkumnou práci a přípravu akademických prací. Mohou být poskytnuta jiným výzkumníkům za 

účelem dalších analýz i jiným třetím stranám (např. MŠMT atd.). Závěry z průzkumu budou 

publikovány v podobě souhrnných statistických výstupů. 

 

Pokud se rozhodnete z účasti na průzkumu odstoupit, můžete tak učinit kdykoliv bez udání důvodů 

sdělením na adresu pruzkumy@muni.cz.  

 

Kontakty: 
Pro veškeré praktické informace a vysvětlení týkající se tohoto průzkumu se můžete obrátit na 
adresu pruzkumy@muni.cz, kde jsou pro Vás k dispozici pracovníci Odboru pro strategii Rektorátu 
MU. 
Informace o průzkumu najdete rovněž ZDE  
  
Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů a pro specifické informace o výzkumu: 
Mgr. Ondřej Hofírek, Odbor pro strategii Rektorátu MU, Žerotínovo nám. 9, Brno, 
Telefon: 549 49 3979, e-mail: hofirek@rect.muni.cz 
  
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity: poverenec@muni.cz 
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Information on survey participation 

 

Survey name: "Graduate Employment Survey 2019–2020" 

 
Survey implementer:  

Strategy Office of the MU Rector's Office 

 

Survey description: 

The target group of the survey is full-time master's graduates from 2019 and 2020, i.e. graduates who 

have had two to three years of experience in the labour market. The survey focuses on the following 

thematic areas: 

• current employment of graduates, 

• circumstances of getting a first job after graduation, 

• movements of graduates in the labour market, 

• evaluation of first and current employment, 

• evaluation of selected components of studies at MU, 

• other selected information. 
 

We are addressing you as a MU graduate in 2019–2020. Your participation in the survey would mean 

filling in a questionnaire, which would take about 30 to 40 minutes.  

 

Voluntary participation: 

Your participation in the research is completely voluntary and you can terminate it at any time 

without giving any reasons. You may skip questions that you do not wish to answer for any reason. 

There are no advantages or disadvantages for you in participating in the survey. 

 

Privacy and data processing: 

The administrator of the data collected in this survey is Masaryk University (MU; Žerotínovo nám. 617/9, 

601 77 Brno). In the questionnaire, you will provide data on the above-mentioned topics as well as basic 

socio-demographic data (place of residence, gender, nationality, etc.). The research team analysing the 

data will process the data in an anonymised form only. 

 

Purpose of data provision: 

The collected data will be utilized by Masaryk University as a basis for strategic decisions in study-

related areas including the provision of relevant applicant and student services and facilities, research 

work and academic activities. The data may be provided to other analytical teams for further analysis 

by third parties (e.g. MEYS, etc.). E-mail addresses that respondents voluntarily provided in the relevant 

questions will be used only for the needs of communication between MU, its constituent parts and 

graduates and will not be passed on to a third party. Survey outcomes will be published exclusively 

in the form of aggregate statistical outputs. 

 

If you decide to withdraw from the survey, you can do so at any time without giving reasons by sending 

a message to pruzkumy@muni.cz. 

 
Contact details: 
Staff at the Strategy Office, which is part of the MU Rector’s Office, will be pleased to provide any 
practical information and guidelines you might need. Please contact them at pruzkumy@muni.cz. 
 
Information about the survey can also be found HERE. 
 
Contact person for personal data processing and specific information about the survey: 
Mgr. Ondřej Hofírek, Strategy Department, MU Rectorate, Žerotínovo nám. 9, Brno, 
Phone: 549 49 3979, e-mail: hofirek@rect.muni.cz   
 
Contact for Masaryk University Data Protection Officer: poverenec@muni.cz 
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