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Metodický pokyn děkana pro uchovávání dat z empirických výzkumů realizovaných na
Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
ČI. 1
Úvodní ustanovení
Tento metodický pokyn děkana stanovuje závazná pravidla pro uchovávání dat
z empirických výzkumů na Fakultě veřejných politik na Slezské univerzitě v Opavě.
ČI. 2
Předmět úpravy
Provedené empirické výzkumy na Fakultě veřejných politik, s výjimkou historického
výzkumu, realizované od 1. 1. 2014, má povinnost hlavní řešitel výzkumného projektu
uchovávat. Povinnosti uchovávání podléhají veškerá výzkumně relevantní data z výzkumu (ve
formě přepisů nahrávek, audionahrávek, datové matice z kvantitativních výzkumů atd.). Tento
metodický pokyn děkana se vztahuje na výzkumy vzniklé v rámci zaměstnaneckého poměru
k Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, nevztahuje se na výzkumy
realizované studenty.
ČI. 3
Místo uchovávání dat a zodpovědnost za uchovávání dat
Uchovávaná data jsou ukládána na externím disku. Za správu uchovávaných dat je
zodpovědné Centrum empirických výzkumů Fakulty veřejných politik. Za uchovávání dat
zodpovídá za Centrum empirických výzkumů pověřený pracovník a za výzkumný tým hlavní
řešitel výzkumného projektu.
ČI. 4
Náležitosti uchovávaných dat
Souěástí uchovávaných dat jsou metadata: popis dat. Ta ve spolupráci s pracovníky
Centra empirických výzkumů vytvoří výzkumný tým, který prováděl uchováv2iný výzkum.
Metadata obsahují tyto náležitosti:
1) v případě kvalitativního výzkumu: datum výzkumu, popis sběru dat, způsob
konstrukce vzorku a řešení etiky výzkumu a ochrany osobních údajů,
2) v případě kvantitativního výzkumu: datum sběru dat, témata analýzy, jednotku
analýzy, populaci, poěet případů, počet proměnných, metodu užitého výběru, způsob
sběru dat, informace o vážení a popis jednotlivých proměnných.
Cl. 5
Režim přístupu k uchovávaným datům a ochrana osobních údajů
1) Součástí uchovávání dat je stanovení režimu přístupu k datům, který určuje možnost
přístupu k datům ze strany dalších výzkumníků z Fakulty veřejných politik, studentů i
vnějších výzkumných institucí. O režimu přístupu k datům rozhoduje hlavní řešitel

výzkumného projektu. Musí však zohlednit stanovisko instituce financující výzkumný
projekt.
2) Správce archivu uchovávaných dat, Centrum empirických výzkumů, odpovídá za
ochranu osobních údajů a diskrétnost ve vztahu k uchovávaným datům a bezpečnost
jejich uložení.

Cl. 6
Další ustanovení
1) Polohou tohoto metodického pokynu děkana je formulář Popis datového souboru
určeného k uchování v datovém archivu FVP SU v Opavě.
2) Pro výzkumné projekty, jež budou ukoněeny po 30. 6. 2016, platí termín 6 měsíců pro
uchování dat v datovém archivu FVP SU v Opavě po ukončení výzkumného projektu.
Pro výzkumné projekty ukončené před tímto datem, ale později než 31. 12. 2014, platí
závazný termín uchování dat v datovém archivu FVP SU v Opavě do 31. 12. 2016. U
výzkumných projektů ukoněených před 1. 1. 2015 povinnost uchování dat nevzniká.
Cl. 7
Závěrečná ustanovení
Tento metodický pokyn děkana nabývá účinnosti dnem vydání.
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