
 

 

 

 

 

Informace k účasti na výzkumu 
 

Název výzkumu: „Anketa pro Univerzitní centrum v Telči“ 

 
Realizátoři výzkumu:  

Odbor pro strategii Rektorátu MU, Univerzitní centrum Telč 

 

Popis výzkumu: 

Cílovou skupinou průzkumu jsou zaměstnanci Masarykovy univerzity. Průzkum je zaměřen na tyto tematické 

okruhy: 

• znalost Univerzitního centra Telč (UCT) 

• zkušenosti s UCT 

• hodnocení UCT 

• další vybrané informace 

 

Oslovujeme Vás jako zaměstnance MU. Účast ve výzkumu by pro Vás znamenala jednorázové vyplnění 

dotazníku v délce cca 10 minut. 

 

Dobrovolnost: 

Vaše účast ve výzkumu je zcela dobrovolná. 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. 

Vaše odpovědi na otázky budou uloženy v databázi IS MU, avšak mimo Vaši osobní evidenci, budou 

identifikovatelné s Vaší osobou pouze pro správce systému. 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 v otázkách poskytování 

odpovídajících služeb a zázemí zaměstnancům a studentům, pro výzkumnou práci a přípravu akademických prací. 

Mohou být poskytnuta i jiným analytickým týmům za účelem dalších analýz i jiným třetím stranám (např. MŠMT 

atd.). Závěry z průzkumu budou publikovány zásadně 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. V takovém případě budou všechny Vaše odpovědi smazány. 

 

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. 

 

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 

 

Souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů  

Na základě přečtení dokumentu „Informace k účasti na výzkumu“ prohlašuji, že jsem porozuměl/a jeho smyslu 

a souhlasím se svou účastí ve výzkumu a s poskytnutím svých osobních údajů v popsaném rozsahu (základní 

sociodemografické údaje, odpovědi z dotazníků). 

 

Jsem informován/a, že:  

• mám právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, 

• mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se mé osoby,  

• mám právo podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů) v případě, že se 

domnívám, že zpracování mých osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, 
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• mám právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, aniž by mi za to hrozila 

jakákoliv sankce či znevýhodnění, a to e-mailem na adresu pruzkumy@muni.cz, případně oznámením 

na kontaktní údaje pro zpracování osobních údajů. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu 

tím není dotčena. 

 

Na základě výše uvedených informací uděluji tímto Masarykově univerzitě (jako správci a zpracovateli osobních 

údajů) souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to na dobu neurčitou. 
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