Zápis z jednání rady ČMPS - web
RVS, 26. 9. 2018
Přítomni: Zbyněk Galvas, Daniel Heller, Irena Sobotková, Jaroslav Šturma.
Omluveni: Dana Marková, Alena Slezáčková, Blanka Šestáková.
Rada byla usnášeníschopná (ze 7 přítomni 4).
1. Etická komise
Přítomní projednali dopis od předsedkyně, kde informuje o aktuálním počtu členů v EK (5 + 1).
V této souvislosti žádá o další možné alternativy doplňování členů EK.
Rada netrvá na řádném členství. Členové EK po dobu výkonu funkce nehradí čl. příspěvky, jsou
jim propláceny přímé náklady (jízdné aj.).
Přítomní konstatovali, že dovolby do EK narážejí na neochotu členstva. Jako funkční se ukazují
zejména osobní kontakty. Odcházejícím členům bude vyjádřeno písemně poděkování.
Dále předsedkyně EK žádá o součinnost v informování nakladatelství o stížnosti na porušení
publikační etiky, formou podnětu pro zlepšení nakladatelské praxe. D. Heller přislíbil připravit návrh
pro nakladatele vycházející z anonymizované stížnosti uveřejněné ve Zpravodaji.
2. Finance
2.1 Aktuálně na účtu: 180 tis. (vč. dotace z AV 160 tis.)
2.2 Čl. příspěvek do Unie PA za 2017 - uhrazena 2. splátka (14250 Kč). Poplatek za 2018 –
1. splátka koncem roku.
V této souvislosti bylo řečeno, že ČMPS má v předsednictvu Unie PA 3 hlasy, personálně
obsazené jsou dva – D. Heller, V. Polišenská. Bude třeba najít 3. zástupce.
2.3 Bylo provedeno vyúčtování nákladů na ICP 2020 za rok 2017 (Š. Dobiášová, CSG; D. Heller,
J. Kotrlová).
2.4 Vyúčtování PD 2018 předběžně, čekáme na KS UP.
3.Volby do rady
Byla projednána Zpráva volební komise (bude zařazena do Zpravodaje).
Datum náhradní volby – Zpravodaj vyjde mezi 1. – 3. 10., oznámení má být 1 měsíc před, tedy
v týdnu 29.10. - 3.11.2018.
V pondělí 5.11. budou členové stávající rady a všichni kandidáty vyrozuměni o výsledku voleb.
Přítomní navrhli termíny pro společnou schůzi – pá 16. 11. nebo čt 22. 11., 10.00 hod. V první
části proběhne volba 4 funkcí v radě, následně bude jednání členů nové a předchozí rady.
Pokud by se v navržených termínech nemohla velká část zvolených účastnit, přesune se tato
agenda na 30.11. dopoledne.
4. Kontrola závěrů sněmu ČMPS 2017 pro rok 2018
(viz https://cmps.ecn.cz/docs/snem17/Cile_CMPS_2018.pdf)
Přítomní konstatovali, že body 1 – 4, 6 jsou v zásadě splněny. Bod 5 je v procesu (viz 4.1).
K bodu 7 – Zásady hospodaření byly aktualizovány, Jednací řád je z roku 2017, případná
aktualizace bude na nové radě ČMPS.

Bod 8 nebyl projednáván. Dr. Šturma přislíbil zformulovat návrh (stanovení pravidel udělování
záštit odborných akcím).
4.1
Stanovisko k výuce psychologie
Odpověď dr. Jana Mareše ke konceptu Stanoviska rady ČMPS je k dispozici. Dr. Heller byl
pověřen odpovědět, navrhne koncept. Přítomní konstatovali, že jde o záležitost, která je v procesu.
4. Psychologické dny 2018 - HODNOTY A PSYCHOLOGIE: REFLEXE PROCESU PROMĚNY
HODNOT V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI, Olomouc, 12. - 14.9.2018.
Přítomní sdělili své reflexe i ohlasy od kolegů a kolegyň.
Za pozitivní důsledek menšího počtu aktivní účasti bylo označeno, že program běžel v plénu a
účastníci nemuseli přebíhat do dalších sekcí. Diskuse o menším zájmu než v minulých ročnících.
Připomínka, že i významní řečníci by měli znát čas vymezený na svou přednášku a „zakázku“
tématu. Posterová sekce nebyla řízena, oproti již zavedené a očekávané tradici. Ocenění
přednášky dr. Weisse.
Sborník: zatím došlo 6 příspěvků. Budou vyvěšeny ve formě k recenzování na web (s vodotiskem)
a nasdílena tabulka pro proces hodnocení.
Vydavatel: ČMPS, online (předběžně)
6. Různé
6.1 Program podpory členů ČMPS v aktivní účasti na konferencích a seminářích – k 31. 8. nepřišla
žádná žádost.
6.2 Žádost o vyjádření k obsahu provozované živnosti (MZd ČR),viz zápis z 14.9.18. Dr. Šturma
připravil odpověď, kterou přítomní schválili.
7. Příští jednání se bude konat po ukončení voleb: 16. / 22. / 30. 11. 2018

Zapsala: J. Kotrlová

