
 

 

 

 

 

(for English please see below) 

 

Informace k účasti na výzkumu 
 

Název výzkumu: „Uchazeči o studium na MU“ 

 
Realizátoři výzkumu:  

Odbor pro strategii Rektorátu MU 

 

Popis výzkumu: 
Cílovou skupinou průzkumu jsou uchazeči o studium na MU, kteří si podali přihlášku/y do Bc. nebo dlouhého 

Mgr. studia pro akademický rok 2018/2019. Průzkum je zaměřen na tyto tematické okruhy: 

 Vnímání Masarykovy univerzity a hodnocení služeb pro uchazeče 

 Faktory vstupující do rozhodnutí podat si přihlášku na MU 

 Preferovaná fakulta studia na MU a její specifika 

 Silné a slabé stránky MU ve srovnání s ostatními VŠ v ČR 

 Reklamní kampaně českých VŠ 

 Obavy a očekávání spojené se studiem na MU 

 

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. 

 

Doplňková data: 

K informacím poskytnutým v rámci dotazníku mohou být v případě potřeby doplněny vybrané údaje evidované 

na základě Vaší přihlášky či studijní zkušenosti na MU v rámci Informačního systému MU (IS MU). Konkrétně 

například základní sociodemografické údaje (pohlaví, věk, bydliště atp.), informace o Vašem středoškolském 

studiu apod., a to rovněž za podmínky striktní anonymizace. Toto analytickému týmu umožní výrazně 

zjednodušit a zkrátit dotazník a nevyžadovat tak po Vás řadu sociodemografických údajů a údajů o Vašich 

studijních aktivitách. 

 

Ochrana soukromí a zpracování dat: 

Správcem údajů, které budou shromažďovány v tomto průzkumu, je Masarykova univerzita (MU). V rámci 

dotazníku budete poskytovat údaje k výše uvedeným tematickým okruhům a také základní sociodemografické 

údaje. Vaše odpovědi na otázky budou uloženy v databázi IS MU, avšak mimo Vaši studijní 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 ve studijních otázkách, 

v otázkách poskytování odpovídajících služeb a zázemí uchazečům 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. 

Informace o průzkumu najdete rovněž zde: http://strategie.rect.muni.cz/cs/studentske-pruzkumy/uchazeci-a-

stredoskolaci 

 

Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů a pro specifické informace o výzkumu: 

Mgr. Ing. Ivana Gerlová, Odbor pro strategii Rektorátu MU, Žerotínovo nám. 9, Brno,  

Telefon: 549 49 7082, e-mail: gerlova@rect.muni.cz 
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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, údaje ze studijní evidence, 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, 

 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. 

 

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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Information for Survey Participants 
 

Survey title: „Applicants for studies at MU“ 

 
The survey is conducted by the Rector’s Office of Masaryk University (Strategy Office) 

 

Survey description: 

The survey target group includes applicants for studies at Masaryk University (MU) who have submitted one or 

several entrance applications for studies in Bachelor's or long-cycle Master's studies in the 2018/2019 academic 

year. The survey focuses on the following thematic areas: 

 Perception of Masaryk University and evaluation of services for applicants 

 Factors influencing the decision to apply for studies at MU 

 Preferred MU faculty and its specific features 

 Strengths and weaknesses of MU in comparison with other universities in the Czech Republic 

 Promotional campaigns of Czech universities 

 Concerns and expectations associated with studies at MU 

 

Voluntary participation: 

Participation in the survey is voluntary. You can skip any questions that you do not wish to answer for any 

reason. There are no benefits or disadvantages regarding your participation in the survey. 

 

Additional data: 

Information provided as part of the survey may be supplemented, if necessary, by additional selected data from 

your application or study records in the Masaryk University Information System (IS MU), e.g. basic socio-

demographic data (gender, age, place of residence, etc.) and data detailing your secondary school etc.; all such 

information also subject to strict anonymization procedures. This enables the analytical team to significantly 

simplify and shorten the survey itself; as a result, you are not required to manually enter any socio-demographic 

and study-related data. 

 

Privacy and data processing: 

All data collected by means of this survey is subsequently administered by Masaryk University (MU). The survey 

calls for responses to questions associated with the above mentioned topical areas as well as for basic socio-

demographic information. While your answers will be stored in an IS MU database, they will not be associated 

with your study records in any way, i.e. only a system administrator will be able to link submitted data with a 

particular person. The survey team tasked with data analysis will process data in anonymized 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.). Survey outcomes will be published exclusively in the form of aggregate statistical outputs. 

 

Should you decide to withdraw from the survey, you may do so at any time without providing any grounds for 

doing so by email at pruzkumy@muni.cz. In this case, all of your answers will be deleted. 

 

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. 

Additional information regarding the survey may also be found here: http://strategie.rect.muni.cz/en/student-

surveys/applicants-for-study-and-secondary-school-students 

 

Contact details for personal data processing and for detailed information about the survey: 

Mgr. Ing. Ivana Gerlová, Strategy Office, MU Rector’s Office, Žerotínovo náměstí 9, Brno 

Phone:  549 49 7082, e-mail: gerlova@rect.muni.cz 

 

Survey participation and personal data processing consent 

I hereby declare that on reading the provided Information for Survey Participants, I declare that I have understood 

the meaning thereof and agree to participate in the survey and provide my personal data in the extent described 

above (basic socio-demographic data, study-related data, survey responses).  
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I have read the information and I hereby confirm that I understand the text and I am aware that:  

 I have the right to request access to my own personal data and the rectification, erasure, or restriction 

of processing of this data. 

 I have the right to object to the processing of my own personal data.  

 I have the right to lodge a complaint with the supervisory authority (Office for Personal Data Protection) 

if I believe that the processing of my personal data is in violation of the law. 

 I have the right to withdraw my consent for the processing of my personal data without incurring any 

sanctions or being disadvantaged in any way by sending an e-mail to pruzkumy@muni.cz or by 

delivering notice using the contact details for data processing. 

 

Based on the information given above, I hereby give my consent to Masaryk University, as the controller and 

processor of the personal data, to collect my personal data as described and to process it for an indeterminate 

period of time. 
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