Zápis z jednání, Rada ČMPS, 6. 3. 2019, web
Přítomni: Hana Georgi, Daniel Heller, Dalibor Kučera, Pavel Michálek, Alena Slezáčková, Filip
Smolík, Jindřiška Kotrlová
Omluveni: Katarína Millová, Tomáš Nikolai, Matúš Šucha
V mezidobí
Per rollam:
- The Application Form for Submitting a Bid for ICAP 2026 (bylo rozhodnuto nepodat)
- E-psychologie v systému Pablikado (smlouva byla podepsána)
Na vědomí:
- 18. mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, 22. – 23. 5. 2019, Brno,
členové ČMPS sleva na poplatku 60 %
Projednáno
1. H. Georgi:
1.1 Sborník PD 2018 - čeká se na poslední posudek, vydání online v přípravě (je ISBN, grafická
podoba článku, obálka, úvodní slovo). Do 3 týdnů by sborník měl vyjít. Příspěvky měly obecně až
na výjimky nízkou úroveň, ledabylé zpracování. V rámci příštích Psych. dnů bude nabídnuto
publikování v E-psychologii (v regulérních číslech po recenzním řízení).
1.2 Veřejná listina CENES o INS Mid-Year 2018 - závěr diskuse - T. Nikolai bude požádán o
sepsání “časové řady” událostí, aby bylo možné spolu s další dokumentací požádat CENES o
vysvětlení k faktům uváděných v zápise ze schůze CENES z 15.8.2018 vyvěšeným na VR.
1.3 Přehled o zprávách od sekcí za rok 2018 - vedoucí sekcí byli osloveni hromadným emailem
14.2.2019 s informacemi k výročním zprávám. Zatím zprávu zaslalo 8 vedoucích. Zprávy budou
uveřejněny v březnovém a návazně červnovém čísle Zpravodaje. Výzva e-mailem by šla ještě
jednou, nejspíš už adresně.
1.4 Sekce NRP požádala o záštitu supervizní činnosti, kterou chtějí členové sekce poskytovat.
Závěr diskuse: H. Georgi připraví odpověď zahrnující pravidla této konkrétní záštity a pošle k
připomínkám Radě.
Udělování záštity ČMPS obecně: Co to znamená? Sestavit k tomu dokument.
1.5 S tím je spojena i otázka užívání “hlavičky” v korespondenci sekcí vůči veřejnosti.
Nutné udělat pravidla pro používání - návrh připraví F.Smolík, J. Kotrlová připraví hlavičky sekcí.
1.6 Proběhlo pracovní setkání sekce klinické psychologie, účastnil se F. Smolík, H.Georgi a T.
Nikolai. Sekce by chtěla přispět k tématu psychoterapie, diskutována byla možná spolupráce s
AKP a s IPVZ. Sekce tedy dá návrhy, v čem by chtěla od Rady pomoci.
1.7 Otázka pravidel vyjadřování za ČMPS. Otázky v diskusi:
-- může být odstupňováno - zásadní stanoviska přísluší Radě ČMPS; stanoviska k odborným
otázkám sekcím
-- vyjadřování sekcí: jednotliví členové ČMPS afiliací sekce ano, musí být však patrné, že jde
o názor jednotlivce, nikoli celé ČMPS ; vyjádření sekce jako celku podléhá schválení Radou
ČMPS, musí obsahovat jména konkrétních členů sekce a mělo by být zřejmé, jak vyjádření vzniklo.
Toto ještě dopracovat do dokumentu Pravidla pro veřejné vyjadřování.

1.8 ČMPS by měla mít explicitní stanovisko ke vzdělávání v psychologii.
Záměr oslovit akreditační orgány pro obor psychologie, Rady pro vnitřní hodnocení při VŠ se
žádostí o spolupráci.
P. Michálek informuje, že NAÚ vydá výzvy pro hodnotitele (zatím zveřejněna výzva pro studenty:
https://www.nauvs.cz/attachments/article/5/Vyzva_SH_2019_studenti.pdf ; 23. Psychologie),
předpoklad, že bude možné nominovat i experty z praxe.
2. D. Kučera:
Zpráva o členské základně ČMPS - jsou prezentována data v položkách Pohlaví, Věk, Vzdělání,
Města a Typ členství - nejvyšších hodnot je dosaženo: Ženy, 35-55 (45 %, 56-70 30%), PhDr.,
Praha, Řádné členství.
Bude připraven krátký text do Zpravodaje.
3. D. Heller:
3.1 Granty pro ICP 2020. Informace od Š. Dobiášové - je možnost požádat Magistrát hl.m.Prahy,
který každoročně vydává výzvu koncem léta na následující rok, jde o podporu kongresových
aktivit, max. výše je 1 mil Kč.
Žádost musí obvykle podávat pořadatel, tedy ČMPS.
3.2 Cena Jiřího Hoskovce: D. Heller učinil stručný přehled o cenách v oboru psychologie (IUPsyS,
EFPA atd).
Shoda panuje na tom, že by cena měla být za mezinárodní spolupráci. Šlo by o cenu ČMPS (nikoli
IUPsyS), je tedy plně v režii ČMPS.
F. Smolík posunul rozhodnutí, zda cenu na kongresu ICP 2020 udělit, na příští jednání - na
základě podkladu, který D. Heller zašle, lze diskutovat v konferenci, bude zjištěno, zda lze výrobu
ceny zahrnout do rozpočtu kongresu.
Pozn: zde výzva pro ceny, které udílí IUPsyS
http://www.iupsys.net/news/2020-iupsys-awards-deadline-31-may-2019
4. F. Smolík 2:
4.1 Jednání s Jakubem Pisklákem z ČASP (tajemník): výměna informací, diskuse o tom, co může
ČMPS dělat pro studenty a studenti pro ČMPS.
-- můžeme doporučovat psychology pro besedy se studenty, z praxe a z aplikovaného výzkumu
(sekce ČMPS?)
-- kontaktní osoby v ČASP a v ČMPS v každém městě (Praha, Brno, Olomouc)
-- můžeme doporučovat studentům akce (přes kontaktní osobu, FB)
-- slevu na členském poplatku ČMPS (studenti = 200 Kč ročně)
K tomuto přispěl M. Šucha ve svém emailu o propagaci. Sděluje, že se setkal se studenty z ČASP
a diskutoval o konkrétní podobě vzájemné spolupráce.
Základní ideou by byla podpora vstupu členů ČASP ve vyšších ročnících do ČMPS.
5. F. Smolík 3
5.1 Žádost od EFPSA o záštitu nad podzimní konferencí, koná se v Praze, v kampusu Hybernská
(dát jim informaci o ICP - letáček zahraničním účastníkům)
Přítomní souhlasili.

5.2 PR
- M. Šucha poslal návrh nového letáku, bude k dispozici na studentské konferenci
- stránka na Wikipedii - jde jen o nástřel, ještě chce úpravy (stručné, věcné), nezávislé zdroje
- web - vlastní doména: D. Kučera udělal průzkum domén. ČMPS využívá doménu 3. řádu
(bezplatně) u poskytovatele webhostingu (cmps.ecn.cz). Máme rezervovanou doménu cmpsy.cz.
Pokud by se tato “líbila”, lze jednat s webmasterem o technických náležitostech. Bude domlouvat
J. Kotrlová.
5.3 Přednášky
- zjistit kampus v Hybernské, zjistit volno na AV, udělat seznam možných mluvčích; oslovit vedení
sekcí s tím, aby doporučili přednášející; udělat seznam návrhů z Rady
6.1 Europsy, národní komise atd. - sděleno jako informace, již nebyl čas na diskusi.
a. Národní komise při Europsy existuje při UPA a má zásadní vliv na standardizaci studia.
Europsy se stalo neformálně vyžadovaným standardem, ale neexistují závazná stanoviska k
interpretaci jeho pravidel atd. V tomto by měla být komise aktivní. Komise ale nemá statut,
stanovy, pravidla, jednací řád, a není jasné, jak se nominují její členové. Měli bychom usilovat o to,
aby zde vznikla explicitní pravidla.
b. Uvažovat o tom, že by Rada vydala stanovisko sekce pro vzdělávání k podobě vzdělávání,
akreditaci oborů apod. Určitá aktivita již probíhala.

6.2 J. Kotrlová - informace
- informace o provedení změny předsedy na rejstříkovém soudu
- skeny smluv CMPS / UPA / CSG dostupné na disku ve složce ICP 2020
- kancelář ČMPS přestěhována do P 6-Podbaba, oficiální adresa zůstává původní:
Kladenská 48, P6
6.3 Zpráva o stavu financí bude připravena na příští schůzi.

Zapsala: J. Kotrlová

