Doktorandi 2021
Základní informace k ochraně a zpracování osobních dat pro respondenty
Hlavním cílem Šetření Doktorandi 2021 je sběr dat týkající se studijních a životních podmínek
studentek a studentů doktorského studia v České republice. Studujících v doktorských studijních
programech uskutečňovaných v České republice se ptáme na jejich studijní a životní podmínky včetně
charakteristik studijního programu, časového rozpočtu, zaměstnání, příjmů (stipendií a dalších) a
výdajů, publikačních výsledků (s možností usnadnění vyplňování dotazníku díky poskytnutí vědeckého
identifikátoru1), zahraniční mobility a kariérních plánů. Otázky na osobní charakteristiky studentů,
včetně životních podmínek a zdravotního stavu, nám slouží k lepšímu pochopení různých skupin
studentů.
Šetření doktorandů je koncipováno jako longitudinální, tj. opakované. Realizaci další vlny
předpokládáme přibližně za jeden až dva roky (tj. v roce 2022 nebo 2023). Na konci dotazníku budete
požádáni o poskytnutí své emailové adresy za účelem Vaší účasti ve zmíněném dalším kole šetření.
Jeho cílem bude zjistit další postup ve studiu.
Šetření realizuje a data bude zpracovávat Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ) v
Praze, zastoupené ředitelem Radimem Ryškou. Zadavatelem šetření je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky (MŠMT).
Sběr dat provádí Data Collect, s.r.o., u této společnosti budou data uchována pouze po dobu sběru,
po jeho ukončení budou pro další zpracování a anonymizaci předána CSVŠ. Data Collect je členem
sdružení výzkumných agentur SIMAR a řídí se etickými zásadami tohoto sdružení.
Pozvánku do dotazníku jste od nás obdržel/a prostřednictvím Vaší vysoké školy, aniž by nám byla
předána Vaše e-mailová adresa, kterou používáte pro kontakt s Vaší vysokou školou.
Účelem zpracování dat je vědecká a statistická analýza.
Vaše odpovědi, včetně několika osobních údajů (např. pohlaví, rok narození) případně údajů, které
mohou vést k nepřímé identifikaci (např. studijní program) budou agregovány respektive
anonymizovány. Výsledky z výzkumu budou vždy uveřejněny tak, aby z nich již nebylo možné usuzovat
na vlastnosti jednotlivých účastníků šetření ani na jejich individuální odpovědi.
Data a výsledky budou sloužit primárně MŠMT, a to jako podklad pro rozhodování v oblasti
doktorského studia a také pro vyhodnocování Strategického záměru pro oblast vysokých škol od roku
2021 a pro rozvoj informačního systému o studentech a absolventech (tzv. graduate tracking system).
Uživateli hromadných dat budou rovněž vysoké školy, které se šetření spoluúčastní. Vysoké školy
dostanou anonymizovaná a agregovaná data, která budou moci rovněž využít pro své rozhodování a
výzkumné účely (např. jako datový podklad pro výzkumné články nebo postupové práce). Pokud o ně
požádají a svou žádost zdůvodní, dalšími uživateli anonymizovaných dat mohou být výzkumné instituce
či výzkumníci v oblasti vysokého školství, a to výhradně pro výzkumné a nekomerční účely.

Jeho poskytnutí umožní propojit otázky v dotazníku s Vašimi publikačními výsledky. Ve výsledném datovém
souboru ani analýzách a výsledcích tento identifikátor nebude přítomen a nebude tak možné ho propojit
s konkrétní osobou.
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Co konkrétně znamená Váš souhlas se zpracováním osobních údajů?
Vaše účast na šetření je dobrovolná. Případná neúčast nebude mít pro Vás žádné nepříznivé důsledky.
Ujišťujeme Vás, že:
- veškeré údaje z šetření jsou užívány výhradně pro vědecké a statistické účely a budou všem
oprávněným osobám či institucím zpřístupňovány pouze v anonymizované a agregované podobě;
- Vaše osobní údaje (např. pohlaví, rok narození, osobní stav) budou tam, kde je to možné, agregovány
(např. do věkových kategorií);
- Vaše kontaktní údaje (tj. email) nebudou uchovávány spolu s Vašimi údaji z šetření a jsou považovány
za přísně důvěrné. Rozhodnete-li se nám poskytnout Vaši e-mailovou adresu za účelem následné
účasti v dalším kole šetření (bude tak možné učinit na konci dotazníku), bude použita pouze pro účely
dalšího oslovení v rámci panelového šetření2 a budou smazány nejpozději do 30. června 2024 nebo
kdykoliv dříve na Vaši žádost;
- rozhodnete-li se nám poskytnout číslo Vašeho vědeckého identifikátoru (ORCID, SCOPUS ID, VEDIK
apod.) za účelem propojení Vašich odpovědí s Vašimi publikačními výsledky v rámci Registru
informací o výsledcích, budou použity pouze pro tento účel a ve výsledných datech tento
identifikátor uveden nebude a rovněž s ním nebude nakládáno ve spojitosti s Vašimi údaji
v dotazníku. Analogicky to platí také pro identifikátor poskytnutý pro vstup do Registru uměleckých
výstupů. Pokud identifikátor poskytnete, bude smazán nejpozději do 30. června 2022 nebo kdykoliv
dříve na Vaši žádost;
- odvoláte-li svůj souhlas, budou veškeré údaje z šetření, které bude (tj. v okamžiku odvolání Vašeho
souhlasu) možné propojit s Vaší osobou, neprodleně smazány;
- máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, máte právo na opravu údajů o Vás
zpracovávaných, právo omezit účel použití údajů, právo odvolat svůj souhlas do budoucna, jakož i
právo obrátit se na dozorový úřad v případně pochybností o zpracování osobních údajů podle
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00, Praha 7).
Dodržování veškerých opatření na ochranu osobních údajů kontroluje pověřenec CSVŠ, v.v.i. pro
ochranu osobních údajů Jan Beseda. V případě dotazů ohledně ochrany soukromí jej můžete
kontaktovat (beseda@csvs.cz).
Náš badatelský tým Vám také rád poskytne všeobecné informace o výzkumném projektu. Můžete se
obrátit na koordinátorku šetření Michaelu Šmídovou (smidova@csvs.cz).
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Nejvýše jednou ročně pro doplňující dotazy na dílčí témata spojená s doktorským studiem.

