Zápis z jednání rady ČMPS - web
RVS, 19. 4. 2018
Přítomni: Daniel Heller, Dana Marková, Irena Sobotková, Blanka Šestáková, Jaroslav Šturma.
Omluveni: Zbyněk Galvas, Alena Slezáčková,
Rada byla usnášeníschopná (ze 7 přítomno 5).
1. Co se projednalo v mezidobí per rollam
1.1. Poplatky PD 2018 (člen ČMPS / SPS: 1400; ostatní: 1600; studenti psych. denní pre/post
grad.: 900 Kč
1.2 Výzva k nominaci kandidátů do rady ČMPS pro volební období 2018-2022 pro Zpravodaj
1.3 Etická komise – personální změny
1.4 Dr. Heller zastoupil radu ČMPS na oslavě 20. let trvání České společnosti pro trénování paměti
a mozkový jogging, 12. 3. 2018.
2. Finance
2.1 Aktuálně na účtu: 206 tis. (vč. dotace z AV)
2.2 Čl. příspěvek do Unie PA za 2016 - uhrazen. Poplatek za 2017 a 2018 bude zaslán podle
stavu účtu.
2.3 Čl. příspěvek do IUPsyS 2018 (cca 18 tis.) bude uhrazen podle stavu účtu.
3. Sekce, členstvo a GDPR
3.1 Do sekcí se přihlásilo aktuálně 149 členů (pořád velmi málo); nově přijatým členům jsou
zapisovány sekce přímo do databáze. Je připraveno webové rozhraní pro vedoucí sekcí, jde
o jeden z modulů členské evidence.
3.2 Členská evidence – je zaveden nový systém vyhovující GDPR. Rada schvaluje odměnu pro
programátora (DPP).
3.3 Ochrana osobních údajů – je třeba zpracovat dokument, který popíše procesy a po schválení
bude zveřejněn. Týká se i agendy EK.
Dr. Heller zaslal předsedovi RVS k problematice OÚ dotaz a navrhl domluvit spolupráci se
zástupci vědeckých společností z oblasti práva.
4. Volby rady ČMPS, 2018-2022 - co nejširší zapojení členstva
4.1 Výzva k nominaci ve Zpravodaji v březnu, komunikována na webu, v emailech
Termín nominací byl stanoven na konec dubna, lze prodloužit do května podle potřeby.
Způsob voleb: stručné profesní CV pro Zpravodaj / web. V červnovém Zpravodaji vložen lístek
s hlasovacím kódem pro web. Lístek se dá využít i k zaslání poštou.
4.2 Přítomní členové rady se vyslovili k otázce svých nominací.
Ochotni pokračovat jsou: J. Šturma, D. Marková, B. Šestáková, D. Heller, A. Slezáčková (sdělila
emailem). Je třeba zaslat stručné profesní CV.
I. Sobotková a Z.Galvas se rozhodli na další období nekandidovat.
Následně proběhla diskuse o dalších možných kandidátech.
5. Psychologické dny 2018 - HODNOTY A PSYCHOLOGIE: REFLEXE PROCESU PROMĚNY
HODNOT V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI
Olomouc, 12. - 14. 9. 2018
místo: UC UP (Konvikt), společenský večer v restauraci Podkova
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I. Sobotková přislíbila oslovit kapelu se zpěvačkou I. Kevešovou.
Potvrzeno spolupořadatelství s katedrou psychologie FF UP.
Program – sekce jsou na webu; domluvit diskusní panel etické komise.
Je třeba šířit informace na Slovensko.
Web http://www.psychologickedny.info/ je průběžně aktualizován.
6. Různé:
6.1 Doc. Srnec bude mít v květnu 90. let – blahopřání proběhne na KPD, 14. 5.
B. Šestáková navrhla předat čestné uznání, zformulovala text, se kterým přítomní souhlasili.
6.2 Přítomní byli informováni o diskusi mezi redaktorem Testfóra a V. Havlůjem za Testcentrum.
Šlo o uvedení 2 položek z testu vydávaného firmou v USA, kterou Testcentrum zastupuje.
6.3 D. Heller je pozván vedením Sekce psychologie zdraví ČMPS na konferenci do Vernířovic.
Přednese příspěvek k historii sekce.
6.4 D. Heller se účastnil konference ČASP na téma Štěstí. Je ve spojení se studentkou
z organizačního týmu, přislíbil domluvit s ní spolupráci na organizaci Studentské sekce na
Psychologických dnech.
Příští jednání:
7. června 2017, 14.00 h., RVS.
Zapsala: J. Kotrlová
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