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Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
dostáváte do ruky první letošní číslo našeho Zpravodaje, máme za sebou první
jarní den a „za dveřmi“ jsou Velikonoce. Ve Zpravodaji najdete už tradičně řadu
zajímavých a především užitečných informací. Na některé důležité věci
upozorňuji hned v tomto Úvodníku:
Všechny Vás zvu k účasti na letošních Psychologických dnech, které se budou
konat (již tradičně ve spolupráci se Slovenskou psychologickou společností) ve
dnech 12. až 14. září 2018, tedy od středy do pátku v Olomouci. Své příspěvky,
prosím, přihlašujte na adrese: www.psychologickedny.info. Psychologické dny
jsou již tradičně nejenom vědeckou konferencí, ale i místem setkávání kolegyň a
kolegů, kteří by se možná (především díky svým rozdílným odborným zájmům)
jinak ani nesetkali.
Vím, že už se v našem Zpravodaji opakuji, ale stále platí výzva k přihlašování
se do sekcí ČMPS pomocí odkazu v sekci „Novinky“ na našich webových
stránkách (cmps.ecn.cz). Zároveň děkuji Vám všem, kteří jste se od loňského
jara do jednotlivých sekcí postupně zapsali.
Právě tak opakovaně si dovoluji upozornit na situaci v naší Etické komisi
ČMPS, o jejíž práci se dočtete i v tomto čísle. V prvním čtvrtletí tohoto roku
Rada ČMPS schválila kooptaci dvou nových členů, kolegů doporučených
Etickou komisí ČMPS, ale vzhledem k rozsahu práce by Etická komise ČMPS
velmi ráda uvítala mezi sebou i další kolegyně a kolegy.
Chci se s Vám podělit i o několik informací o své činnosti v letošním prvním
čtvrtletí. Jako zástupce ČMPS jsem byl předsedkyní České společnosti pro
trénování paměti a mozkový jogging, ing. Danou Steinovou, vyzván k aktivní
účasti na slavnostním zasedání u příležitosti oslavy 20. výročí založení České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, které se konalo v pondělí
12. března 2018 pod záštitou paní poslankyně Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. v
Poslanecké Sněmovně Parlamentu ČR, kde jsem jménem ČMPS vystoupil.
Společně s kolegou PhDr. Michalem Walterem, bývalým předsedou České
asociace psychologů práce a organizace a novým předsedou Unie
psychologických organizací ČR, jsem se jako zástupce ČMPS zúčastnil dvou
jednání, iniciovaných UPA: 1. 2. 2018 s reprezentantkami Asociace klinických
psychologů (AKP) ČR PhDr. Hanou Jahnovou, prezidentkou AKP ČR, a
tajemnicí AKP PhDr. Lenkou Malátovou a 22. 3. 2018 se zástupci Slovenské
komory psychologů – Mgr. Evou Klimovou, prezidentkou komory, a Mgr.
Pavolem Zámečníkem, viceprezidentem pre vzdelávanie.
Přeji Vám všem úspěchy v práci, pevné zdraví i radost ze života ‒ a všechno
nejlepší do dalších devíti měsíců letošního roku!
PhDr. Daniel Heller, předseda ČMPS
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Volby do rady ČMPS

Vážené členky, vážení členové ČMPS,
oslovujeme Vás s výzvou o spolupodílení se na důležitém aktu v ČMPS:
volby do rady ČMPS.
V letošním roce končí mandát členům a členkám rady ČMPS zvolených na
sněmu v září 2014. Podle platných stanov je funkční období 4leté. Radu ČMPS
volí sněm, který bude za účelem co nejširší dostupnosti realizován zejména
elektronicky s hlav-ním bodem programu - hlasování o nové radě ČMPS.
Sněm bude připraven tak, aby hlasování proběhlo před létem 2018. Prosíme
o Vaše návrhy řádných členů a členek (Stanovy ČMPS, čl. 4 (2)), nejlépe
do konce dubna.
Můžete nám napsat emailem, poslat dopis, zatelefonovat. Nebo jen
jednoduše zapsat návrhy do formuláře, odkaz na něj najdete v Novinkách na
webu ČMPS.
Z Vašich návrhů bude sestavena kandidátka pro hlasování.
Rada ČMPS má být dle stanov 9členná. Schází se 1x za 6 týdnů, obvykle
v Praze. Jednací řád a popis funkcí v radě lze nalézt na webu v sekci O nás /
Dokumenty. Další informace o radě a zápisy z jednání od ledna 2018 najdete
v sekci Rada ČMPS.
Kontakty:
ČMPS, Kladenská 48, 160 00 Praha 6 (písemná forma návrhu)
Tel. 605 100 844 (telefonická forma návrhu)
Email: cmps@ecn.cz (elektronická forma návrhu)
Formulář na webu v rubrice Novinky (elektronická forma návrhu)

DĚKUJEME!
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Členské příspěvky 2018
Vážené členky, vážení členové ČMPS,
děkujeme všem, kteří pravidleně hradí svůj členský příspěvek, i těm, kteří jej na
základě upozornění na počátku roku 2018 dodatečně zaslali.
Dovolujeme si upozornit, že nezaplacené příspěvky za rok 2016 a 2017 jsou
důvodem k ukončení členství. O tomto kroku a dalších souvisejících (ukončení
zasílání Čtvrt. zpravodaje ČMPS, výmaz z Adresáře členů na webu ČMPS a
event. z Evropského registru psychologů vedeného EFPA) budou dotčení
kolegové a kolegyně informováni.
Podle platných Stanov ČMPS, čl. 4, 6. je preferovaný způsob komunikace mezi
členskou základnou a Radou ČMPS prostřednictvím e-mailové pošty. Oznámení
k platbě budeme rozesílat e-mailem po vydání tohoto čísla.
Údaje k platbě: ČSOB, a.s., číslo účtu 105758715/0300
Součástí platby vždy musí být Vaše členské číslo jako variabilní symbol,
najdete jej na svém členském průkazu.
Plnocenný členský příspěvek na rok 2018 je ve výši 500 Kč.
Zvýhodněný členský příspěvek se týká kolegyň a kolegů v důchodu, kteří již
nejsou zaměstnáni nebo nepodnikají, zůstává ve výši 100 Kč. Kolegyním a
kolegům pečujícím o děti (RD) zůstává členský příspěvek ve výši 150 Kč.
Studenti pregraduálního studia do 26 let věku mají členský příspěvek ve výši
200 Kč.
Z členských příspěvků jsou hrazeny nutné výdaje, které nelze proplácet z dotace
AV ČR, nebo na ně objem získané dotace již nestačí. Přispíváme jimi také na
30% vlastní podíl celkových nákladů na naše schválené projekty v AV ČR.
Děkujeme Vám za včasnou úhradu. Kdo by chtěl přispět do rozpočtu ČMPS nad
rámec stanoveného členského příspěvku, rádi to uvítáme. V takovém případě
prosíme o upozornění, abychom mohli potvrdit přijetí daru a sdělit, k čemu
částka bude použita.
Slunečné jaro Vám přeje
PhDr. Blanka Šestáková, hospodářka ČMPS
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Podpora aktivní účasti členů
Program podpory členů ČMPS v aktivní účasti na konferencích a seminářích
obsahuje tyto základní zásady:
1. Podpořen může být 1 člen ČMPS v kalendářním roce částkou do 7000 Kč.
2. Podpora může být určena pouze na úhradu konferenčního poplatku, na
cestovné nebo na ubytování.
3. Žádost o podporu musí obsahovat schválený/přijatý strukturovaný abstrakt
aktivního vystoupení (poster, přednáška atp.), údaje o konferenci
(organizátor, datum, místo, adresu webové stránky), rozpočet nákladů.
4. Rada ČMPS očekává, že konferenční příspěvek bude afiliován také
k ČMPS, resp. ke konkrétní sekci ČMPS.
5. Rada ČMPS si vyhrazuje právo vyžádat si celý příspěvek.
6. Žádost musí být podána elektronicky na adresu ČMPS (cmps@ecn.cz).
7. S příjemcem podpory bude sepsána rámcová smlouva.
8. Příjemce podpory zpracuje konferenční příspěvek formou článku pro časopis
E-psychologie nebo poskytne písemnou zprávu o konané akci.
9. Rada ČMPS si vyhrazuje právo podporu neposkytnout.
10. Uzávěrka žádostí o podporu v roce 2018 bude 31. srpna 2018, 24:00 h.

Z Etické komise ČMPS

V posledním Zpravodaji ČMPS, který vyšel v prosinci 2017, vyzvala Rada
ČMPS členy, aby navrhovali kandidáty do Etické komise pro další dovolbu. Ve
stejném Zpravodaji byl zveřejněn informační dopis Etické komise popisující
činnost jejího člena a spojený s pozváním zájemců ke spolupráci (dopis byl také
zaslán na psychologická pracoviště v ČR). Elektronický formulář pro nominaci
kandidátů je dostupný na webu ČMPS od prosince 2017.
Členové stávající komise navrhli dva kolegy, kteří se svou nominací vyslovili
souhlas. Aby se mohla uskutečnit dovolba, bylo by však třeba nominovat
alespoň tři kandidáty, optimálně více. Vzhledem k tomu, že nikdo další navržen
nebyl, schválila Rada ČMPS Dodatek ke Statutu Etické komise a na jejím
základě rozhodla o kooptaci zmíněných kandidátů doporučených Komisí. Dva
„doslouživší“ členové EK současně požádali o půlroční prodloužení mandátu,
aby se oba noví kolegové měli čas zapracovat. Protože kooptace je ale jen
východiskem z aktuální nouze, dovolujeme si znovu vyzvat všechny členy a
členky ČMPS: zvažte prosím, zda byste Vy nebo některý/á z Vašich
kolegů/kolegyň byli ochotni přispět svou prací ke zdárnému pokračování
činnosti EK.
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V prvním čtvrtletí tohoto roku dokončili stávající členové Etické komise šetření
dvou stížností a řešení dvou podnětů. S jejich anonymizovanými verzemi si dále
dovolujeme seznámit.
Stížnost na jednání psychologa v opatrovnickém sporu o dítě
Otec si stěžoval na postup psycholožky v rámci soudně znaleckého psychologického
vyšetření, který se mu jevil jako neprofesionální, neetický, ponižující jeho důstojnost
jako člověka a také jako otce. Psycholožka vyšetřovala rodiče a děti ohledně úpravy
porozvodové péče o nezletilé.
Podle stěžujícího si otce přesouvala psycholožka termíny sezení bez ohledu na to, že si
otec nemohl brát dovolenou či volno v zaměstnání „ze dne na den.“ Na informaci, že
se otec onkologicky léčí, měla psycholožka reagovat slovy „není to na vás vidět, takže
to tak vážný zase není“ a dále žádostí o doložení zpráv o vyšetření a průběhu
onkologické léčby. Atp.
Psycholožka otci údajně nedala vědět, že potřebuje z osobních důvodů přerušit průběh
vyšetření (rozděleného do několika sezení) a měla v psychologickém posudku uvést,
že to byl otec, kdo úmyslně protahoval celkovou dobu sezení. Dále měla psycholožka
tvrdit, že záloha za znalecký posudek nebude stačit a že „než rozhodne, tak to (otce)
bude stát jednu pěknou dovolenou u moře“. Údajně psycholožka nevyvrátila jeho
tvrzení, že posudek je již zaplacen, čímž měl otec na mysli finanční úplatek ze strany
matky.
Psycholožka ke stížnosti uvedla následující: Snahu doložit vážnost svého onemocnění
měl sám otec. Na otcův zdravotní stav reagovala psycholožka ve smyslu, aby dbal
o správné stravování (byl hubený) a odpočíval a myslel na své zdraví i tím, že bude
reagovat klidněji na spory s matkou svých dětí. Termíny vyšetření nebyly měněny ze
strany psycholožky, matka se dostavila vždy v dohodnutém termínu. S otcem bylo
obtížné dohodnout termíny setkání, sám si určoval dny pro konzultace, také je rušil.
Průběh znaleckého šetření byl přerušen kvůli její dlouhodobě plánované operaci. O
této skutečnosti byl informován soud. Psycholožka připouští, že ve znalecké praxi
užívá větu, „pokud byste se jako rodiče byli schopni dohodnout na nejlepším zájmu
dětí a uspořádání vztahů s nimi, mohly vám zbýt peníze na dovolenou s dětmi u moře,
místo hrazení posudku.“ Dále doplňuje, že záloha na posudek placená rodiči u soudu
nikdy nestačí na úhradu celého posudku, soud čeká na vyúčtování znalce a potom
rodiče doplácejí soudu zbytek částky. Poté je celá částka zaslána znalci na účet
soudem, a to je jediná částka, kterou obdržela. Finanční stránku posudku psycholožka
s matkou neprobírala a ze strany matky nevzešla žádná nabídka finančního úplatku.
Narážku na úplatek považuje psycholožka za zavádějící a požaduje omluvu otce za
poškození pověsti znalce.
Etická komise ČMPS konstatovala, že:
1. Pracovní spojenectví mezi stěžujícím si otcem a psycholožkou bylo narušeno.
Vzhledem k nerovnosti vztahu měla větší zodpovědnost za užití moci (např. při
objednávání klienta a při sdělování informací) psycholožka. Není jasné, zda byla se
všemi stranami uzavřena srozumitelná písemná dohoda o tom, jak vyšetření bude
probíhat, jaké jsou časové nároky a možnosti atp.
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V této oblasti doporučujeme, aby psycholožka více dbala o profesionální
vztah, zvláště o zpřehlednění zájmů jednotlivých stran. (V Etickém kodexu
psychologické profese viz body III. 1 a, b.)
2. Psycholožka se v průběhu diagnostické spolupráce dopouštěla výroků, které
neodpovídají její roli v rámci přípravy soudně znaleckého posudku, neboť to byly
výroky spíše výchovné (aby otec dbal na správné stravování a aby si rodiče
uvědomili, jak mohli vynaložit ušetřené finanční prostředky, kdyby se dohodli).
Doporučujeme, aby se psycholožka zaměřila na kvalitu pracovního
spojenectví dříve, než projeví svoji angažovanost, kterou by v jiném kontextu
bylo možno ocenit. (V Etickém kodexu psychologické profese viz bod III:
„Psycholog usiluje o vyjednané pracovní spojenectví podporující důvěru,
spolupráci a vzájemné učení. To mj. znamená, že rozeznává zájmy
jednotlivých stran, které do vyjednávání o účelu spolupráce vstupují, a
zodpovídá za způsob, jakým užívá svoji moc či vliv.“)
Ve výše uvedených dvou bodech psycholožka nejednala plně v souladu
s Etickým kodexem.
3. Otec ve stížnosti naznačuje, že psycholožka přijala finanční úplatek od jeho bývalé
manželky. Pokud svoje tvrzení zakládá pouze na dojmu, ohrožuje psycholožčinu
čest. Pokud má důkazy o takovém činu, lze doporučit, aby se obrátil na orgány
činné v trestním řízení.
V této souvislosti upozorňujeme na kapitolu I. 1 Etického kodexu psychologické
profese, kde se zdůrazňuje, že je třeba „chránit, podporovat a mít v úctě život,
zdraví, svobodu, čest, důstojnost a soukromí všech zúčastněných osob včetně
psychologů samotných“.
Stížnost na porušení publikační etiky
Předmětem stížnosti je porušení autorských práv. Stěžovatel - psycholog uvedl, že
v knize, kterou vydali kolegové psychologové, nalezl části textu velmi podobné textu
jeho rigorózní práce. Tuto skutečnost považuje za závažné etické pochybení autorů
v oblasti publikační etiky a jejich jednáním se cítí poškozen.
Pochybení autorů a porušení Etického kodexu spatřuje v tom, že:
1. V knize se nacházejí celé části textu zásadně podobné textu jeho rigorózní práce:
Domnívá se, že v několika případech se v knize jedná o téměř doslovný přepis
textu z jeho rigorózní práce, aniž by byl uveden zdroj.
2. Podobnost obou textů se vyskytuje „v nenáhodně velkém rozsahu“.
3. V konkrétní kapitole se objevuje „nadlimitně velká shoda“ ve volbě totožných
zdrojů, respektive přímo citovaných pasáží z těchto zdrojů. Autoři v několika
případech došli k téměř či zcela totožným překladům ze zahraniční literatury jako
stěžovatel o tři roky dříve.
Dotčení autoři sdělili, že:
- s textem stěžovatele nepracovali, a plagiátorství popřeli;
- podobnost textu může být způsobena stejnou strukturou v teoretické části práce,
která vychází ze stejných (citovaných) zdrojů;
- nakladatelství nevyžadovalo podle autorů žádné závazky ohledně publikační
etiky;
6
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Etická komise ČMPS konstatovala:
- Podle článku I. 4 Etického kodexu psychologické profese je odborná role
psychologa vyjádřena profesionálním vztahem s kolegy a veřejností, který je
založen mj. na čestnosti a vytváří tak dobrý základ pro důvěru, spolupráci a
vzájemné učení.
- Citační a publikační etika je jedním z projevů takového vztahu. Její porušení –
zvláště v podobě plagiátorství – je vnímáno o to citlivěji, že se velmi obtížně
dokazuje.
- Obtížná dokazatelnost platí i v této konkrétní stížnosti stěžovatele vůči postupu
autorů.
Etická komise ČMPS dospěla k závěru, že autorům knihy nelze porušení Etického
kodexu prokázat. Lze jim však vytknout, že postupovali nedůsledně při zpracování
rešerše, byť se sami hlásí k tomu, že navazují na světovou a českou literaturu. Kdyby
jejich rešeršní činnost byla důkladná, mohli by zohlednit též elektronicky snadno
dostupnou rigorózní práci, která vyšla dříve než jejich publikace.
Etická komise ČMPS si je vědoma, jak důležité je kultivovat celé publikační prostředí.
Svůj obvyklý postup proto v tomto případě rozšíří a anonymizovanou verzi stížnosti
včetně stanoviska uveřejní nejen ve Zpravodaji ČMPS, jak je běžné, ale zašle též jako
podnět pro zlepšení praxe předním českým nakladatelstvím, která vydávají
psychologickou literaturu.
Podnět týkající se porušení důstojnosti a práv člověka
Na EK se obrátila paní s dotazem na postup, který použila psycholožka při
psychologickém vyšetření jejího manžela. Tento muž byl při výkonu svého zaměstnání
dlouhodobě vystavován působení chemických látek, v důsledku toho trpěl narušením
mozkových funkcí s psychiatrickými příznaky a tato nemoc z povolání omezovala
jeho samostatnost.
Paní uvedla, že manžela vezla do 100 km vzdáleného místa, kam se měl dostavit na
základě písemného pozvání a podrobit psychologickému a následně psychiatrickému
vyšetření. Psycholožka měla rezolutně odmítnout její žádost, aby byla jako manželův
opatrovník přítomna psychologickému vyšetření a mohla tak dohlédnout na podávání
tekutin, léků či glukózy. Její manžel, který vzhledem k únavě související s
onemocněním musí odpočívat, měl několikrát prosit psycholožku o přerušení či
ukončení psychologického vyšetřování, což ale ona měla odmítnout a trvat na jeho
pokračování. Po dlouhém psychologickém vyšetření ihned následovalo vyšetření na
psychiatrii. Obě vyšetření trvala nepřetržitě 5 a ½ hodiny a aby je manžel vydržel,
musel užít opakovaně lék předepisovaný při neurologických a psychiatrických
onemocnění. Paní uvedla, že svého manžela vnímá jako čestného a silného člověka,
sportovce se schopností odolávat extrémním podmínkám a nárokům a že i proto pro
něj bylo velmi těžké čelit ponižování, které při psychologickém vyšetření zažil.
Vzhledem ke skutečnosti, že paní neuvedla jméno psycholožky, přijala EK její
dopis jako podnět a k uvedenému zaujala následující obecné stanovisko:
Pokud by psycholog postupoval způsobem, který paní popsala, jednalo by se o
porušení hodnot a zásad stanovených v první části Etického kodexu psychologické
profese. Podle nich má psycholog zejména „chránit, podporovat a mít v úctě život,
zdraví, svobodu, čest, důstojnost a soukromí“ všech lidí, neboť lidé jsou svobodní a
7
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jsou si rovní v důstojnosti i právech. Popsaný postup by byl dále porušením
ustanovení článku III. 2 Etického kodexu psychologické profese, podle kterého má
psycholog zodpovědnost za užití své moci, zejména aktivně nahlíží podoby své moci
a vlivu ve vztahu s klienty a dalšími stranami a užívá jich zodpovědně ve jménu výše
uvedených hodnot a v rámci spolupráce se všemi zúčastněnými.
Dotaz na jednání odborníka v rámci diagnostiky firemní kultury (podnět)
Tazatelky žádaly o vyjádření k chování odborníka, který je podnikající osobou na
základě živnostenského listu s popisem činnosti: Vzdělávací agentura - Pořádání
kurzů v obchodních, komunikačních a manažerských dovednostech, Vzdělávání v PC
gramotnosti v aplikacích MS Office. Dotyčný prováděl ve firmě, kde tazatelky pracují,
dotazování zabývající se firemní kulturou. Toto dotazování se uskutečnilo na základě
požadavku vedení firmy a bylo prováděno dotazníky (Belbinův test týmových rolí,
Eysenckův test temperamentu a další), které vyplňovali zaměstnanci. Dotazníky byly
anonymní, obsahovaly však údaje o pohlaví, věku a pracovním zařazení. Vzhledem
k malému počtu zaměstnanců ve firmě nebylo obtížné některé respondenty
identifikovat a na tuto skutečnost byl dotyčný odborník upozorněn. Vedení firmy i
tento odborník respondenty ujistili, že vedení neobdrží dotazníky, ale pouze jejich
vyhodnocení. Vzniklo podezření, že i přes toto ujištění byly dotazníky předány vedení
firmy. Na dotaz, zdali tomu tak bylo, odpověděl dotyčný odborník kladně. Skutečnost,
že dotyčný odborník nezajistil slíbenou anonymitu respondentů, považují tazatelky za
neprofesionální a neetické jednání.
Etická komise ČMPS konstatovala, že:
▪ se zabývá pouze stížnostmi podanými na psychology. Jednání osob, které konají
psychologickou činnost bez odpovídajícího odborného psychologického vzdělání,
nebo osob, které se za psychology vydávají, se obecně považuje za neetické,
případně protiprávní;
▪ podle klasifikace psychodiagnostických metod, která vychází z podmínek
licenčních a autorských smluv a navazuje na standardy pro psychologické testování
Americké psychologické asociace a Evropské federace psychologických asociací,
může psychodiagnostické metody tzv. kategorie A užívat kromě psychologa i
absolvent akreditovaného studijního oboru pedagogika, andragogika, personalistika
a dalších příbuzných oborů po zaškolení pro jejich administraci, vyhodnocení a
interpretaci v akreditovaném školicím a výcvikovém kurzu.
▪ pro užívání všech kategorií psychodiagnostických metod, tj. i metod kategorie A,
však platí zejm. následující pravidla (1):
- Účastník testování musí být předem obeznámit s tím, že bude testován.
- Účastník testování musí být informován o tom, komu budou výsledky testování
poskytnuty a musí s předáním výsledků souhlasit.
- Účast na testování musí být dobrovolná.
- Účastník má právo odmítnout psychologické testování.
- Výsledky testování nesmí být bez svolení účastníka poskytnuty třetí straně.
- Každý účastník testování má právo na stejné podmínky administrace daného
testu.
- Testovaná osoba má právo znát, jak bude nakládáno s výsledky testu.
8
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Situace, kterou tazatelky ve svém dotazu popsaly, se týká vícestranného kontraktu:
zadavatelem je firma, šetření provádí externista a dotazováni jsou zaměstnanci.
Výhrady, které proti postupu externisty tazatelky mají, se obracejí též k jejich firmě.
S vědomím této skutečnosti Etická komise ČMPS doporučila několik možností, jak
dále postupovat:
- Ohlásit neprofesionální chování odborníka na živnostenském úřadě patřičného
magistrátu, který by se měl případem zabývat.
- Vstoupit do soudního sporu se zaměstnavatelem, případně zmíněným odborníkem
pro nedodržení zásad ochrany osobních údajů.
- Případ medializovat.
Připravili: Bohumila Baštecká, Hedvika Boukalová, Václav Holeček, Martina Hyžová
a Ivana Slavíková
(1) Podrobněji jsou pravidla pro testování shrnuta např. v publikaci American
Educational Research Association, American Psychological Association, National
Council on Measurement in Education (Standardy pro pedagogické a psychologické
testování), jejíž české vydání připravilo Testcentrum, Praha, 2001.


Českomoravská psychologická společnost
Katedra psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc
Slovenská psychologická společnost
pořádají ve dnech 12. – 14. září 2018

XXXVI. Psychologické dny
Hodnoty a psychologie:
reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti
Všichni vnímáme rychlé životní tempo a změny probíhající kolem nás a v nás.
Proměňují se i hodnoty ve společnosti, hodnoty rodinné a individuální. V té
souvislosti se domníváme, že je naší profesní i občanskou odpovědností zabývat
se otázkami typu: Co vlastně hledáme a kam jdeme? O co nám v osobním životě
a v práci jde? V čem jsou naše bezpečné kotvy? Máme dost odvahy za svými
hodnotami stát? Co jsme se za dosavadní život naučili? Chceme něco změnit?
Co k tomu potřebujeme a co nás motivuje? Po čem opravdu toužíme? Co
sdělujeme mladším generacím svým příkladem? A co po nás má jednou zůstat?
9
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Hodnoty jsou, obrazně řečeno, základní sítí pro zachycení a umístění člověka
v časoprostoru. Jsou klíčové pro jeho identitu, vztahy i pocit smysluplnosti
života. V současnosti se hodně mluví o vizích a prioritách, ale není úplně „in“
zabývat se ctnostmi, morálkou a charakterem. Zkusme se i k nim na
nadcházejících Psychologických dnech 2018 v Olomouci vrátit. Na tomto
tradičním odborném setkání budeme mít možnost podchytit bohatou
problematiku hodnot z mnoha úhlů pohledu – teoretického, praktického i
výzkumného. A také v různých formách – na plenárním zasedání, v paralelních
sekcích, na workshopech či ztvárněné v podobě posterů.
Pojďme tedy společně uvažovat o procesech proměny hodnot. Pojďme se
zamyslet nad posuny, důrazy, souladem i případnými rozpory, zkrátka nad
našimi zkušenostmi a nad úlohou psychologie v této oblasti.
Irena Sobotková
Psychologickým dnům je určena samostatná webová stránka, a to na adrese:
www.psychologickedny.info. Naleznete tam aktuální informace, přihlášku
k aktivní účasti, k registraci a k ubytování.
Program bude zahrnovat plenární přednášky, panel etické komise ČMPS,
posterovou sekci a tematická sympozia.
Předběžná nabídka tematických sekcí (vycházíme z předešlého ročníku):
Geropsychologie
Klinická psychologie
Náboženská psychologie a filozofie
Pozitivní psychologie a psychologie zdraví
Psychodiagnostika
Rodina a náhradní rodinná péče
Psychologie sportu
Psychologie ve školství
Raný vývoj dítěte
Výuka psychologie
Výzkum citové vazby
Uvítáme nabídku workshopu nebo diskusního panelu.
Uzávěrka abstraktů: 20. květen 2018
Místo konání: Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc.
Poplatek: členové ČMPS / SPS 1400 Kč, ostatní 1800 Kč, studenti 900 Kč.
Poplatek zahrnuje účast na odborném programu, kávové přestávky, uvítací
recepci 12. 9. a společenský večer 13. 9., konferenční materiály.
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Důležité termíny
Zaslání přihlášky k aktivní účasti a anotace příspěvku
20. 5. 2018
Potvrzení o přijetí příspěvku
9. 6. 2018
Uzávěrka přihlášek a úhrada poplatku
30. 6. 2018
Rozeslání potvrzení registrace
2 týdny před konáním
Stornopoplatek ve výši 100 % při zrušení účasti
po 26. 8. 2018
Registrace přihlášek, ubytování:
Jitka Hýbnerová
Konferenční servis UP
Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc
Tel. +420/585 631 125
fax +420/585 222 802
e-mail: jitka.hybnerova@upol.cz

Programový výbor:
Rada ČMPS
Kladenská 48, 160 00 Praha 6
Tel. 605100844
email: cmps@ecn.cz
http://www.psychologickedny.info

Předpokládáme, že se již tradičně potkáte s nabídkou nakladatelství psychologické odborné literatury.
Pokud byste věděli o někom, kdo by mohl nabídnout účastníkům naší
konference své produkty nebo služby, budeme rádi za informaci.

Pozvánky a zprávy sekcí při ČMPS

Pracovní skupina pro dětskou psychologii při Společnosti sociální pediatrie ČLS
JEP
Psychologická sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Sekce klinické psychologie při ČMPS spolupořádají
191. klinicko-psychologický den,
který se koná v pondělí 14. května 2018 od 9.30 do 13.30 hod.
ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.
Téma: Psychologie krizí, katastrof a traumatu
Program připravila Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu při ČMPS
•
•
•

Jana Majzlíková, Štěpán Vymětal: Aktuální informace z psychologie krizí,
katastrof a traumatu
Hedvika Boukalová: Zpráva o projektu EUNAD
Tomáš Adámek: Výstupy z 16. mezinárodních dnů krizové intervence
v Innsbrucku (září 2017)
11
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•
•
•
•
•

Zuzana Dittrichová, Martina Wolf Čapková: Příprava hasičů na komunikaci
s lidmi se sluchovým znevýhodněním
Jana Majzlíková: Ideál hasiče a ideál supervizanta – snášejí se? Možnosti
zavádění supervize do hasičského prostředí.
Lucie Kalinová, Martina Krišková: Psychologie v jaderné energetice
Lenka Štréblová: Krizová intervence v dětských skupinách
Zuzana Hrušková: Kolik je třeba psychoterapie? Kazuistika z praxe
psychoterapeutky, práce s klientem po traumatu s komplikovaným
truchlením.

Další termíny Klinicko-psychologických dnů v roce 2018:
8. říjen a 10. prosinec.


25. celostátní konference
Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
se bude konat ve dnech 18. - 20. května 2018 ve Vernířovicích u Šumperka,
hotel Reoneo (www.vernirovice.cz/hotel-jeseniky-reoneo/hotel-reoneo.html)
Pořadateli konference jsou:
Českomoravská psychologická společnost – Sekce psychologie zdraví ve
spolupráci s Katedrou pedagogické a školní psychologie PdF Ostravské
univerzity v Ostravě, s Katedrou psychologie FF UK v Praze a s Ústavem
sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové.
Tématické okruhy:
Aktuální problémy a vývojové trendy Psychologie zdraví
Duševní zdraví jako ekonomická komodita dnešního světa
Limity oboru Psychologie zdraví (průnik s pozitivní a klinickou psychologií,
kořeny v neuropsychologii aj.)
Možnosti prevence, ochrany a podpory zdraví z pohledu psychologie zdraví
Nové systémy péče o duševní zdraví
Osobní pohoda (well-being) a kvalita života
Pohyb a zdraví
Spolupráce s EHPS a EFPA
Škola a zdraví, výchova ke zdraví a pozitivní edukace
Zátěž, stres a možnosti jejich zvládání
Organizační výbor:
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (garant odborného programu)
Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. (garant, organizace)
PhDr. Renata Hacklová, Ph.D. (garant, jednatelka Sekce PZ ČMPS)
12
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PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (audiovizuální technika)
PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. (garant za KPE OU)
Sekretariát konference: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., Katedra
pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě, bkoukola@seznam.cz,
mobil: 777 675 760.
Konferenční poplatek: 300 Kč / 100 Kč studenti a doprovázející osoby
Způsob platby - předem, pouze bankovním převodem:
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu Sekce PZ: 189155881/0300
Variabilní symbol: členové ČMPS uvedou své číslo z členského průkazu, ostatní
uvedou číslo 52018. Do poznámky pro příjemce uveďte prosím své příjmení a
jméno.
Aktivní účastníci, proveďte prosím platbu nejpozději do 20. 4. 2018. Pasivní
účastníci, proveďte platbu účastnického poplatku převodem nejpozději do 11. 5.
2018.
Podrobné informace a přihlášku najdete na odkazu v Novinkách webu ČMPS
(cmps.ecn.cz).
Uzávěrka přihlášek: k aktivní účasti je 6. 4. 2018, k pasivní účasti je 4. 5.
2018.
Na Vaši účast se těší za organizační výbor konference
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
pověřený vedoucí Sekce PZ ČMPS

Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
zástupce vedoucího Sekce PZ ČMPS


Vyhlášení Národní neuropsychologické ceny Jiřího
Diamanta (Diamantova cena) za nejlepší publikaci
v oboru neuropsychologie za rok 2018
Nezávislý vědecký výbor Diamantovy ceny posoudí v roce
2018 vědecké studie vědkyní či vědců, kteří výrazně
ovlivnili úroveň poznání v oboru neuropsychologie a kteří
svou energii věnují intenzivní práci v oboru a vědu vnímají jako službu
pacientům, popřípadě kolegům v oboru.
13
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Diamantovu cenu udělujeme za práce z jednoho ze čtyř oborů (klinické,
experimentální či kognitivní neuropsychologie a neuropsychologie ve vazbě na
některou z disciplín neurověd). Přednost mají studie, které jsou v anglickém
jazyce a byly zveřejněny toho roku na PubMed či WoS.
Diamantovu cenu udělujeme za přínos české a světové neuropsychologii pro
představitelky a představitele vědy působící doma v Česku i v zahraničí, kteří
dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací pro ostatní.
Cenu uděluje Sekce neuropsychologie při ČMPS ve spolupráci s
neuropsychologie J. Diamanta, Neurologické kliniky a Centra
neurověd 1. LF UK. Povinností vítěze Diamantovy ceny je krátká
(10 minut) výsledků na slavnostním vyhlášení Diamantovy ceny,
proběhne na Psychologických dnech v Olomouci.

Laboratoří
klinických
prezentace
které letos

Termín přihlášení prací: 10. 8. 2018
Kontaktní email: cmps@ecn.cz
Ondřej Bezdíček, Ph.D.
předseda Vědeckého výboru Diamantovy ceny

Kongresy – konference – symposia

Česká asociace studentů psychologie, z.s.
pořádá XV. celostátní konferenci na téma Štěstí ve dnech 6. - 8. 4. 2018
v Praze na Právnické fakultě UK.
Webová stránka konference: http://konferencecasp.cz/


Asociace manželských a rodinných poradců ČR, z.s.
pořádá 14. konferenci na téma Mezilidské vztahy: co nás rozděluje a co nás
spojuje ve dnech 16. - 18. 5. 2018 v Jeseníkách v hotelu Dlouhé Stráně.
Webová stránka konference: www.amrp.cz/konference-2018.html


2. Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie
s názvem „Proměna současné rodiny: Nové fenomény v terapii“
se uskuteční 19. 5. 2018 v Praze v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2.
Bližší informace najdete na www.slea.cz
14
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3. klinicko-logopedické sympozium
na téma Diagnostika a léčba vývojové dyspraxie se bude konat ve dnech 22. 23. 6. v Purkyňově ústavu, Albertov 4, Praha 2.
Více na adrese: www.logopedickesympozium.cz


IX. česko-slovenská konference o logoterapii
Olomouc, Umělecké centrum UP Konvikt
12. října 2018
Téma konference: Hledání životního středu. O sebeurčení a společenství.
Pořadatelé: IPIPAPP, s.r.o. Olomouc, Slovenský inštitút logoterapie SILOE a
Katedra psychologie FF UP Olomouc
Program konference:
8,30-10,00 – předsálí Auditoria Maxima (109): Registrace účastníků
10,00-10,15 – Auditorium Maximum (109)
Zahájení konference, úvodní slovo (moderuje Mgr. Martin Kupka, Ph.D.)
10,15-11,30 – Auditorium Maximum (109) (moderuje Mgr. Martin Kupka,
Ph.D.)
Prof. PhDr. Anna Hogenová: K poznávání sebe samého
Doc. Martin Cajthaml, Ph.D. : Patočkova interpretace sokratovské péče o duši
jako hledání celkového smyslu lidského života
11,30-12,00 Přestávka/coffebreak
12,00-13,00 – Auditorium Maximum (109) (moderuje Mgr. Martin Kupka,
Ph.D.)
Prof. PhDr. Vladimír Smékal: Když víš, proč žít
Mgr. Petr Sojka: Psychosomatika jako indikátor životního středu
Mgr. Mária Dědová, Ph.D.: Možnosti logoterapie při riešení šikanovania v
školách
13,00-14,30 Oběd
14,30-16,00 Workshopy (místnosti budou upřesněny v den konání konference)
a) Mgr. Jana Vindišová, Ph.D.: Existenciálne otázky adolescentov ako súčasť
utvarania identity
b) doc. PhDr. Eva Naništová: …a čo na to Viktor Frankl? Dokumentárny film
spojený s diskusiou
15
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c) PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., Mgr. Tereza Hartošová: Nalézání životního
středu v kontextu ženských rolí
d) MUDr. Michal Kryl: Daseinanalytická práce se sny
e) PhDr. Martina Kosová: Role hodnot při nalézání životního středu
16,00-16,30
Závěrečné slovo k hledání životního středu, shrnutí, rozloučení.
Organizační a programový výbor si vyhrazuje právo na případné změny v
programu. Za název příspěvku odpovídá autor příspěvku.
Konferenční poplatek: činí 600,- Kč; pro matky na mateřské dovolené a
pregraduální studenty je cena 500,- Kč; jako evidenční údaj (variabilní symbol)
uveďte do poznámky pro příjemce Vaše jméno.
Způsob platby: platbu lze provést jen prostřednictvím bankovního převodu a to
na účet IPIPAPP. Číslo účtu 19-985160227/0100. Do zprávy pro příjemce
napište Vaše příjmení.
Přihlašování:
www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/prihlaska-na-konferenci-hled/
Web IPIPAPP: www.ipipapp.cz/clanek/aktuality-cz
Programový výbor:
PhDr. Martina Kosová
PhDr. Vlastimil Sojka

Organizační výbor:
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
Mgr. Lucie Vavrysová
Mgr. et Mgr. Jan Sojka


Stárnutí 2018, Praha, 19. - 20. 10. 2018
4. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference
Konference Stárnutí 2018 je určena pro výměnu poznatků nejen postgraduálních
studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života
a stárnutím společnosti.
K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i
odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe.
Konnferenční web: www.konferencestarnuti.cz
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KURZY – VÝCVIKY

Výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii
V rámci Institutu aplikované psychoanalýzy otvíráme akreditovaný výcvik
v psychoanalytické skupinové psychoterapii, více informací najdete na adrese:
www.iapsa.cz
Sebezkušenostní skupina trvá pět let, probíhá na Psychoanalytické klinice
v Opočně pod vedením doc. PhDr. Jiřího Kocourka, PhD., supervizního a
tréninkového psychoanalytika Mezinárodní psychoanalytické společnosti.
Zájemci se mohou hlásit na tel: 603 438 544,
e-mailem:kocourek.jiri@upcmail.cz


S.E.N.A., s.r.o. pořádá
• v termínu od poloviny prosince 2018 do poloviny května 2019 speciální
vzdělávací program určený především pedagogům (ale mohou se účastnit
i jiní zájemci):
„Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy“.
Jde o 10 dnů rozdělených do 3 setkání v celkovém objemu 75 hodin.
Hlavním lektorem bude Giles Barrow, TSTA ‒ Education (GB),
druhým PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA – Psychotherapy.
Více (obsah, cena, místo, přihláška apod) naleznete na webové adrese
http://www.sena-praha.cz/specialni-vzdelavaci-aktivity-pro-smer-ta-vpedagogice-a-vychovev-r-20182019/.
Tento vzdělávací modul byl akreditován MŠMT ČR do systému DVPP.
• TA 101
Základní kurz transakční analýzy TA 101 se koná 13. - 14. 4. 2018.
Další informace a přihláška na adrese www.sena-praha.cz.
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Institut Dialog
nabízí komplexní vzdělávací a výcvikový program pro profesionály z oblasti
zdravotnictví, psychoterapie a poradenství a jiných pomáhajících profesí, kteří
chtějí do své práce pojmout filozofii a metodologii gestalt psychoterapie.
Cílem programu je zprostředkovat komplexní psychoterapeutické vzdělání
(teoretické, sebezkušenostní a supervizní), založené na gestalt přístupu, a
zároveň do terapeutické práce inkorporovat vysoký standard psychoterapeutické
kompetence a etiky. Nabízený program je opakovaně schválen pro zdravotnictví
Českou psycho-terapeutickou společností ČLS JEP. Garanti a trenéři MUDr.
Fišerová, PhDr. Polák a MUDr. Rektor jsou diplomovaní britským GPTI
(Gestalt Psychotherapy Training Institute).
Program je rozložen do 5 let, obsahuje 600 hodin, probíhá 4x ročně
v intenzivních čtyřdenních výcvikových blocích.
Cena: 180 Kč/výcviková hodina (nezahrnuje ubytování a stravu). Platba: 4x
ročně za výcvikový blok.
Předpokládané otevření výcviku: březen 2019
Podrobné info najdete na www.gestalt-dialog.cz
Prosíme zájemce, aby posílali písemné přihlášky s přílohou profesního a
osobního životopisu na info@gestalt-dialog.cz
Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2018.


Kurz zaměřený na pomoc obětem kriminality a domácího násilí
Bílý kruh bezpečí a Linka pomoci obětem 116 006 otevírá v dubnu 2018
v Praze nový výcvikový kurz zaměřený na pomoc obětem kriminality a
domácího násilí.
Rozsah a délka výcviku: 54 hodin, duben–květen 2018 (48 hodin akreditace
MPSV)
18
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Cena výcvikového kurzu 10 000 Kč (po odpracování alespoň 1 roku na Lince
pomoci obětem vrácení 50 % z ceny kurzu)
Místo konání: Praha
Termíny: 7. – 8. 4., 28. 4., 2. 5., 12. – 13. 5., 16. 5., 23. 5., 2. 6. 2018
Uzávěrka přihlášek: 30. 3. 2018
Další informace a přihlášku najdete na adrese: www.bkb.cz, kontakt:
116006@bkb.cz


Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák
Termín otevření: červen 2018 nebo září 2018 v Brně (podle rychlosti naplnění
skupiny). Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84
kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i
pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.
Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend
(pátek-sobota) za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly
z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence
v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního
zpracování testového materiálu, individualizaci přístupu v sestavování
klinického nálezu a rozvoj dynamického klinického uvažování. Cena jednoho
setkání je 1.700 Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail:
anpolak@seznam.cz

Zprávy Unie psychologických asociací ČR
Zpráva z výročního zasedání předsedů NAC a S-NAC EuroPsy,
Brusel 9. 3. 2018
Výroční zasedání předsedů národních komisí pro EuroPsy se konalo v pátek
9. března 2018 od 10 do 16 hod. jako obvykle v prostorách kanceláře EFPA
v Bruselu. Účastnili se jej představitelé členských národních psychologických
asociací s právem udělovat certifikát EuroPsy a to někdy i ve větším počtu osob
(Španělsko, Portu-galsko, Norsko), dle toho, jak je v daných zemích tento
certifikát respektovaný a rozšířený. Zasedání se též účastnili zástupci zemí, které
se na tento proces teprve připravují (Švédsko, Polsko, ad.).
Zasedání byly také přítomny osobnosti z EFPA, povětšinou s pověřením pro
různé aktivity EuroPsy – Rosaleen McElvaney, nová předsedkyně European
Awarding Committee (EAC), která moderovala celé zasedání a de facto
vystřídala v této roli Ingrid Lunt, Nady Van Broeck, vedoucí S_EAC
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Psychotherapy, Salvatore Zappala, vedoucí S_EAC Work & Organizational
Psychology, Sabine Steyaert, ředitelka kanceláře EFPA a garantka webových
stránek EFPA a EuroPsy a další. Své funkční období končí slovinská profesorka
z Univerzity v Ljubljani Vlasta Zabukovec, která byla skutečně velmi
nápomocná české Národní komisi NAC v celém procesu získávání možnosti
udělovat certifikát EuroPsy.
Aktuálně byl v Evropě certifikát udělen 5 357 psychologům (právo udělovat
tento „základní“ certifikát pro výkon práce psychologa má dosud 22 evropských
národních
psychologických
asociací)
a
specializační
certifikát
psychoterapeutický 2084 psychologům. Rozbíhá se specializace též pro
psychology organizace a práce.
České republiky se z probírané agendy týkalo především to, že prošla znovu tzv.
re-akreditací a podržela si nadále právo udělovat certifikát EuroPsy do března
2021, zatím i s možností udělovat ho formou grandparentingu, což je příležitost
především pro zkušené psychology s praxí, kteří už mají jen omezené možnosti
získávat veškeré doklady, týkající se jejich studia, ale jejichž letitá praxe
psychologa je nezpochybnitelná. Dále český NAC odevzdal výroční zprávu za
rok 2017, součástí které byla zejména zpráva o organizaci akcí v rámci tzv.
Evropského semestru na podzim 2017, jehož byla Unie psychologických
asociací ČR prvním garantem.
Za organizaci a přípravu Výroční zprávy, podkladů pro re-akreditaci EuroPsy i
za podíl na organizaci Evropského semestru patří dík všem členům výboru NAC
ČR (Národní akreditační komise ČR), ale především jmenovitě dr. Veronice
Polišenské a dr. Jindřišce Kotrlové.
V průběhu bruselského zasedání byla ČR velmi pozitivně zmíněna v souvislosti
s organizací Evropského semestru 2017, dále ve vztahu ke snaze vytvořit
institucionální možnosti pro práci mentorů během praxe s budoucími držiteli
certifikátu EuroPsy. Toto bylo zatím zmíněno jako zajímavá možnost, kterou je
třeba prověřit reálnou praxí. V případě, že se tato forma osvědčí, by bylo možné
ji považovat za „ příklad dobré praxe“. ČR byla též zmíněna ve vztahu ke snaze
pracovat na legislativě týkající se výkonu psychologické profese. Tato snaha se
týká více členských zemí a to především těch, které nemají psychologickou
komoru ze zákona.
Zásadní pozornost i časová dotace zasedání byla věnována otázce udělování
specializačních certifikátů EuroPsy v psychoterapii a s tím souvisejícího procesu
vytvoření národních komisí (S-NAC). Mnohé země na tento možný vývoj dosud
vůbec nereagují a to především ty, které mají oblast psychoterapeutické práce na
vysoké úrovni a tedy mají jasná kritéria v jednotlivých oblastech terapie, jež se
týkají udělování místních certifikátů. Tyto země jsou také často zapojeny do
evropských struktur, které se ale týkají konkrétně jen jejich terapeutického
přístupu. Takové země se obávají, že udělení S-NAC v psychoterapii obecně by
byl vlastně buď krok zpět, nebo zbytečná duplicita. Naopak země, kde oblast
psychoterapie není dosud jasně organizována a vymezená, vnímají udělování
specializačního EuroPsy jako vynikající možnost se zařadit mezi evropské
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psychoterapeuty. Bude zřejmě třeba záležitost detailně zmapovat a stanovit
určitá minimální kritéria, která by práci psychologů psychoterapeutů jasně
vymezila, ale zároveň respektovala individualitu a specifika jednotlivých zemí.
Tato základní kritéria by byla žádoucí ochranou skutečné psychoterapeutické
práce před množícími se laiky v této oblasti. Domnívám se, že by bylo vhodné
iniciovat za NAC ČR diskusi s představiteli českých psychotera-peutických
společností a detailně se seznámit s jejich názory a postoji v této otázce.
V odpolední části zasedání se konaly dva workshopy. Jeden byl určen již
tradičně zástupcům národních asociací – „začátečníkům“, zaměřený na
objasnění základních kroků při ustavení národních komisí pro EuroPsy. Druhý
workshop pro „pokročilé“ vedl člen EAC Mark Forshaw z Britské
psychologické společnosti. Jeho prezentace tématu celoživotního vzdělávání
byla velmi inspirativní a přínosná. Přednášející nabídl možnost semináře na toto
téma i v jednotlivých zemích. Bylo by vhodné zvážit tuto možnost spolu
s možností pozvat prof. Anju Podlešek, autorku publikace na téma supervizní
(v našem případě mentorské) práce. Obě témata by byla vhodným obsahem pro
některé z dalších školení mentorů EuroPsy.
Členové NAC ČR obdrží elektronicky materiály ze zasedání v Bruselu včetně
prezentací. Budou seznámeni s detaily v rámci diskuse na schůzi NAC ČR 22. 3.
2018. Cesta českého zástupce byla ve snaze omezit cestovní náklady
jednodenní.
Praha 18. 3. 2018
Prof. Lenka Šulová – předsedkyně NAC ČR

Co se ještě dělo a děje
ANKETA ODOLNOST
Vážení kolegové,
již delší dobu se z psychologického hlediska zabývám lidskou odolností. Rád
bych si s Vaší pomocí upřesnil představu, jaký je současný pohled psychologů
na tento fenomén u nás. K tomu účelu si dovoluji požádat o laskavé vyjádřená k
několika bodům. Rád bych požádal o vyjádření všechny kolegy v ČR a SR bez
ohledu na to, v jaké oblasti uplatnění psychologie působí a zda se problematice
psychické odolnosti přímo věnují, nebo ne. Samozřejmě nepředpokládám, že
zareagují všichni a na všechno. Pokud se z nějakých důvodů ke všem bodům
nevyjádříte, budu vděčný i za dílčí reakce alespoň na některé z nich, stejně jako
za to, že uvedete své jméno, oblast a instituci, v níž působíte, neboť se mi jedná
o názory odborníků, které budu případně podle možností citovat.
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Znění položek ankety:
1. Zpracujte prosím jakési rozšířené encyklopedické heslo „psychická odolnost“
(maximálně 20 řádků).
2. Pokuste prosím se o vlastní definici psychické odolnosti.
3. Jaké hlavní faktory ovlivňují psychickou odolnost?
4. Jaký je vztah psychické odolnosti a zdraví?
5. Liší se psychická odolnost mužů a žen?
6. Pokud se zabýváte psychologickým výzkumem odolnosti, uveďte prosím,
jaké používáte metody včetně zdrojů, případně Vaše hlavní zjištění.
7. Uveďte své publikace, které se k tématu psychické odolnosti vztahují (i v
širším kontextu).
8. Jaké vidíte perspektivy dalšího vývoje výzkumu psychické odolnosti a nač by
se tento výzkum měl zaměřit především?
Jméno a příjmení:
Pracoviště:
Oblast psychologie, v níž působíte (prosím zakroužkujte odpovídající možnost):
• Akademická
• Teoreticko-výzkumná
• Jiná (uveďte, jaká)
Odpovědi mi můžete poslat na e-mailovou adresu, nebo můžete využít
webového formuláře na adrese: http://ff.osu.cz/kps/22146/anketa/
(Anketa má nastavené odpovědi jako „povinné" položky. Pokud z nějakého důvodu
nechcete některou z položek vyplnit, zapište prosím do daného pole nějaký znak, např.
dvě tečky, aby bylo možné pak formulář odeslat.).

Za porozumění a ochotu ke spolupráci děkuje
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.,
Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Reální 5, 701 03 Ostrava
e-mail: paulik@osu.cz


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016: General Data Protection Regulation - GDPR
GDPR je obecné nařízení, které se stane přímo účinné a aplikovatelné ve všech
státech Evropské unie dne 25. května 2018.
Toto nařízení představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém
území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s
22
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jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a
zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a
potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.
K problematice zde uvádíme jen stručnou základní informaci s odkazy na další
zdroje.
Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická
osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý
identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby. Pojem osobní údaj nebyl oproti zákonu
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů de facto
změněn.
Ustanovení čl. 2 odst. 2 GPDR upravuje věcnou působnost nařízení. Množina
subjektů v ČR, na které se nařízení vztahuje, je tudíž neuzavřená a GPDR v
zásadě bude dopadat na kterýkoli subjekt zabývající se činnostmi z oblasti věcné
působnosti nařízení.
Odpovědnost za ochranu osobních údajů leží pouze a jedině na správci či na
zpracovateli osobních údajů. Vydané osvědčení souladu s GDPR nezbavuje
správce či zpracovatele jejich trvalé odpovědnosti.
Implementace GDPR de facto znamená zpracování základní inventarizace práce
s osobními údaji, vyhodnocení možných rizik a přijetí adekvátních opatření,
rovněž kvalitní zdokumentování těchto úkonů. Implementace GDPR musí
rozumně korespondovat s velikostí ambulance/poradenského zařízení.
Poskytovatel péče, který má v pořádku své IT systémy a dodržuje stávající
legislativu ochrany osobních údajů, je na GDPR dobře připraven a v podstatě
jen doplní odpovídající dokumentaci.
Viz 3.13. Závěrečné DESATERO k implementaci GDPR v ambulancích (str.
13-14) v publikaci (1).
Užitečné zdroje:
(1) Těšitelová, V., Policar, R., Dušek, L. (2018). Jak implementovat v
ambulantní sféře NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679. Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.
http://uzis.cz/system/files/u44/gdpr_AMBUL_20180301_metodika_implementac
e_ambulantni_sfera.pdf
(2) UOOU. Desatero zpracování pro správce. https://www.uoou.cz
Zpracovala Jindřiška Kotrlová, 18. 3. 2018.

23

Čtvrtletní zpravodaj 2018, 113 [březen]

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)
zprovoznil v únoru 2018
Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb,
na adrese http://nrpzs.uzis.cz.
Portál nabízí v souladu s legislativou přehled všech oprávněných poskytovatelů
zdravotních služeb a zdravotnických zařízení na území České republiky s
výjimkou zdravotnických zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti a je určen především pro
širokou veřejnost k vyhledání potřebné zdravotní služby.
(18. 3. 2018 portál vrátil na dotaz „klinický psycholog“ 805 záznamů. Jeden
psycholog může mít i více záznamů, podle počtu nahlášených adres působiště.)

Osobní

V prvním čtvrtletí letošního roku oslavuje své významné životní jubileum řada
našich členů. Upřímně gratulujeme!
Alena Benáková

Vladimír Řehan

Marie Blahutková

Jana Sládková

Irma Bohoňková

Jaroslav Šolc

Jana Doubravová

Vladimír Straka

Naděžda Hamplová

Marie Šuhajová

Eduard Hejduk

Lidmila Valentová

Vlasta Hořánková

Eliška Vlasáková

Václava Humheyová

Josef Zeman

Hana Klimovičová

Jiří Zíka

Hana Ortová

Petr Živný

Marie Pechová

Marcela Znojová

Věra Podhorná
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Vzpomínka na Slávka Hubálka
(zemřel 12. března 2013)
Ani nevím, kdy jsem se se Slávkem seznámil. Bylo to asi někdy v sedmdesátých
letech, nejspíš na nějaké psychoterapeutické konferenci nebo na výcvikovém
setkání. Co však vím spolehlivě, že slyšet jsme na sebe začali ihned. Naše
původně profesní vztahy se velmi rychle změnily v osobní. S potěšením jsme se
setkávali, naslouchali jeden druhému a společně vnímali jiné. Naše
psychoterapeutická cesta byla podobná; nebyli jsme sice v jedné výcvikové
komunitě, nicméně odborně jsme dozrávali v excelentním atmosféře SUR.
Slávek nepatřil nikdy k urputným psychoterapeutům, jeho prožitky byly
autentické, neměl nikdy potřebu přehánět jejich expresi. Charakterizoval ho
především nadhled a humor.
V polovině osmdesátých let nám náš košický kolega nabídl, abychom spolu
s Karlem Balcarem, Honzou Kožnarem a občas i Standou Kratochvílem
připravili prázdninový intenzivní týdenní výcvik pro pracovníky slovenských
manželských poraden. Moc se nám nechtělo (času bylo málo), nicméně nás
„utáhl“ na tom, že si můžeme vzít s sebou rodiny; chlapi budou přednášet a vést
výcviky a manželky s dětmi budou mít prázdniny. Tomu přizpůsobil i výběr
lokalit - dostali jsme se tak do míst, o jejichž existenci jsme dosud neměli
povědomí. Většina kolegů přijela s dětmi bez manželek, které byly pracovně
vytížené, a moje žena, tehdy na mateřské dovolené, tak vedla malou
prázdninovou školku. A tak došlo i k tomu, že jsme se spřátelili v rodinách; děti
se chovaly naprosto spontánně, takže by nikdo nehádal profesi jejich otců. Pro
velký úspěch jsme si to zopakovali minimálně pětkrát.
Naše kontakty s Natašou a se Slávkem přinášely mnohonásobnou radost
z úspěchů všech dětí a rodinné kamarádství bylo možná o to silnější, že jsme žili
v různých městech. Vídali jsme se o prázdninách, párkrát v roce jsme se
vzájemně navštěvovali, i několik Silvestrů bylo společných. Rád vzpomínám
např. na privátní návštěvu vily Tugendhat, na Silvestra na farmě v Olšanech, na
novoroční prohlídku zámku v Lysicích, na návštěvy ateliérů, ať již to byl sklář
Valér Kováč v Moravském Krasu nebo restaurátorka obrazů či gotického
dřevěného oltáře Zlata Dobošová na Levém Hradci.
Vybavuje se mi spousta zážitků a historek ze společných setkání: na východním
Slovensku v Medzilaborcích jsme obě rodiny i s dětmi navštívili muzeum Andy
Warhola. V poledním vedru jsme potřebovali uhasit žízeň. Před panelákovým
hotelem nás zastavil zřízenec s dotazem, co chceme v hotelu dělat. „Napít se,“
říkal Slávek, „Napít se a najíst,“ dodal jsem já. Muž si nás prohlédl a sdělil, že já
a moje rodina můžeme, Slávek s dětmi ne. Důvodem byly „krátké nohavice“,
které jsme oba měli. Na Slávkův dotaz, proč my ano a oni ne, odvětil, že jíst se
musí, ale pít ne. A oni jsou slušný hotel dbající na oblečení hostů. Odešli jsme
všichni a Slávek to shrnul: „No, tak vidíte, to je aspoň úcta ke slavnému malíři –
žádné kraťasy. To by dovolili leda v jakémsi New Yorku“.
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Když jsme jednou byli s ženou u Hubálků a běžely večerní zprávy České
televize, kolem půl osmé Slávek vzal televizní ovladač a se slovy: „A nyní to
přepneme na ty chytré zprávy,“ přepnul na jeden nejmenovaný komerční
program. Od té doby se tento výraz tak ujal, že ho u nás doma používáme
dodnes. Takový byl stále.
Záměrně se vyhýbám úvahám o jeho profesních kvalitách a aktivitách.
Neodpustím si ale jednu poznámku, týkající se jeho vystupování v médiích. Ta
velmi často žádají psychology o komentář k nejrůznějším situacím, lidem a
faktům. Většina z nich se uchyluje k obecným a nicneříkajícím frázím, aniž by
sdělili jakýkoli svůj osobní názor. „Mnoho povolaných, málo vyvolených“ –
Slávek byl vždy ve svých odpovědích věcný, adresný, přesně formuloval svůj
názor, a to se týkalo nejen odborné problematiky, ale i politiky a jejích
představitelů. V tom byl jedinečný a nedovedu si představit, kdo by jej mohl
nahradit.
Šok, spojený s jeho neočekávaným odchodem v plné síle, za čas odezněl, ale
Slávek tady dál bude s námi, kteří jsme ho měli – a budeme vždycky mít - rádi.
12. března uplynulo pět let od úmrtí PhDr. Slavomila Hubálka. Vzpomínka,
jejímž autorem je jeho přítel, psycholog prof. Mojmír Svoboda, vznikla před pěti
lety, v době, kdy Slávek zemřel.

Odborná literatura

Martin Jarolímek. JÁ BLÁZNÍM S VÁMI.
(Praha, Galén, 171 s.)
Kniha známého psychiatra přibližuje čtenáři schizofrenní onemocnění a činí tak
ojedinělým způsobem. Martin Jarolímek, jenž jako druhý český odborník (po
psycholožce Evě Syřišťové) zasvětil svůj odborný život schizofrenikům, je pro
to osobou nejpovolanější. Svoji tematiku popisuje čtivým a poutavým
způsobem, který je přístupný i neodborníkům.
Když jsem v 80. letech ještě působila jako klinická psycholožka v psychiatrické
ambulanci, bylo jméno tehdy ještě mladého lékaře vyslovováno
v psychiatrických kruzích s úctou a jeho projekt Denního psychoterapeutického
sanatoria Ondřejov byl kolegy obdivován. Po uvolnění poměrů stál ještě u
založení Fokusu, RIAPSu, Café na půli cesty a dalších projektů. Dlouhodobě se
zasazuje za reformu psychiatrické péče.
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Recenzovaná knížka rozhodně stojí za přečtení. Jaksi samozřejmě je v ní spojen
životní příběh M. Jarolímka s životními příběhy některých jeho pacientů,
výkladem nejzávažnějších projevů schizofrenního onemocnění a argumenty
podporujícími nezbytnost reformy psychiatrické péče. Občasným návštěvníkům
blogu M. Jarolímka mohou být některé texty povědomé, ale do knížky Já
blázním s vámi rozhodně patří. Čtenář zavírá knížku s pocitem, že se M.
Jarolímek vydal nelehkou cestou. Autor ale dnes již jistě ví, že byla správná.
Iva Šolcová


Václav Bělík, Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a kol. SLOVNÍK
SOCIÁLNÍ PATOLOGIE.
(Praha: Grada, 2017, 120 s.)
Publikace Slovník sociální patologie je důležitým přínosem, protože tento typ
publikace, vysvětlující terminologii v češtině a na základě zejména českých
zdrojů českého kontextu u nás rozhodně chyběl.
V úvodu se dozvídáme, že na slovníku spolupracovali akademičtí pracovníci
Univerzity Hradec Králové a jejich cílem bylo představit různá témata právě z
úhlu sociální patologie. Tato distinkce je důležitá: slovník se tak plně zaměřuje
jen na oblast sociální patologie a nezabíhá do jiných oborů.
Kompaktnost slovníku je tedy jeho silnou stránkou, protože teoretické koncepce
či osobnosti, které by se (byť okrajově) mohly vztahovat k sociální patologii,
jsou pojednány již v jiných publikacích.
Celkově jsou jednotlivá témata popsána výstižně a srozumitelně. Zde velice
oceňuji několik aspektů dané publikace. První je, že téměř každý termín
obsahuje odkaz na českou literaturu, z níž je převzat a na jejímž základě popsán.
Toto je velmi důležité, podtrhuje se tak ukotvení daného termínu v českém
prostředí jak vědeckém, tak kulturním. Za druhé, každý termín obsahuje
latinský, řecký či anglický zdroj terminologie s následujícím překladem. Tento
fakt napomáhá lepšímu porozumění zmíněné terminologie. Kladně také
hodnotím, že u většiny termínů je uveden autor (svou zkratkou), který daný
termín zpracoval.
I přes uvedenou kompaktnost je slovník důležitým přínosem pro studium
příbuzných oborů, jako je sociologie, psychologie, sociální práce či
kriminologie.
Na závěr bych chtěla vyzdvihnout důležitost Slovníku sociální patologie nejen
pro akademické prostředí, kde se nabízí možnost sjednotit používanou
terminologii, ale také pro praxi, kde je použití přesné terminologie důležité.
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Doufám, že po tomto prvním vydání budou následovat další rozšířená vydání
v budoucnu podle toho, jak se bude problematika sociální patologie dále vyvíjet.
PhDr. Veronika A. Polišenská, Ph.D., MSc.
Katedra psychologie, Fakulta pedagogická
Západočeská Univerzita v Plzni
v.polisen@gmail.com


Jürgen Rudolph. Ty jsi moje dítě: Cochemská praxe – cesty k lidštějšímu
rodinnému právu.
(Praha: Magistrát hl. m. Prahy, 2010, 79 s. Přeložil Tomáš Podivínský).
Dostupné na adrese: http://www.cochem.pro/ty-jsi-moje-dite.pdf
Kniha není na prodej, ale byla volná na semináři Poslanecké sněmovny.
Bližší informace jsou také na internetu. Autor publikace je osvícený německý
soudce, který začal měnit spory rodičů, kteří v rozvodovém konfliktu ohrožují
dobro dítěte, kde soudy řeší, kdo je lepší rodič, kde se boj rodičů prodlužuje,
nezklidní, ale většinou eskaluje.
Soudce Rudolph začal s interdisciplinární spoluprací profesí, zabývajících se
dětmi a rodičovská odpovědnost byla přenesena na rodiče.
Inspirace Cochemského modelu a praxe začala již u dvou mimopražských soudů
v ČR. Na semináři v Poslanecké sněmovně referovali se sociálními pracovníky,
jak mají konečně čas na skutečnou sociální práci s dětmi a rodinami.
PhDr. Věra Břicháčková, psycholog a psychoterapeut


Propsyco v minulém roce vydalo:
Diagnostická baterie kognitivních procesů (Cognitive Assessment System;
CAS2)
Jack A. Naglieri, J. P. Das, Sam Goldstein
CAS 2 představuje komplexní soubor psychodiagnostických metod pro
zevrubné zmapování kognitivních procesů, resp. způsobů řešení problémů, dětí a
dospívajících. Metoda je určena pro klienty ve věkovém rozpětí 5-18 let.
Východiskem vzniku metody byla Lurijova teorie neuropsychologického
fungování kognitivních procesů jedince, která byla dalšími autory rozpracována
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do teorie PASS. Tento přístup člení kognitivní procesy do 4 ucelených způsobů
práce s informacemi: P (planning) = plánování, A (attention) = pozornost, S
(simultaneous) = simultánní zpracování, S (successive) = následné zpracování.
Baterie nabízí základní (8 subtestů) a rozšířenou (12 subtestů) verzi. Jednotlivé
subtesty se člení do uvedených čtyř oblastí práce s informacemi. Diagnostik
získá skór škály plánování, pozornosti, simultánního i následného kognitivního
fungování. Výsledky jsou dále vyjádřeny celkovým skórem, resp. celkovou
úrovní rozumových schopností. Mimo to vybrané subtesty zjišťují úroveň
exekutivních funkcí, včetně pracovní paměti. Každý subtest je sycen řadou
dílčích kognitivních funkcí, o jejichž úrovni u diagnostikovaného jedince
vypovídá.
CAS 2 je druhou verzí metody, kterou autoři standardizovali v USA na
několikatisí-covém standardizačním souboru. Česká standardizace proběhla na
bezmála tisíci probandech napříč celou republikou.
Administrace základní baterie CAS 2 trvá přibližně jednu hodinu, administrace
rozšířené baterie přibližně 1,5 hodiny. Způsob diagnostiky je metodou tužka papír. Výsledky lze efektivně využít pro stanovování diagnóz i při volbě
vhodných inter-venčních a terapeutických procesů. Zahraniční studie dokládají,
že výkony ve čtyřech sledovaných škálách PASS mimo jiné úzce souvisejí s
osvojováním znalostí a dovedností v edukačním procesu. Baterie rovněž citlivě
identifikuje jedince se speciál-ními vzdělávacími potřebami.
Kompletní sada CAS2 obsahuje Administrativní a skórovací manuál;
Interpretační a technický manuál; Podnětový sešit, část I: Matice, Verbálněprostorové vztahy; Podnětový sešit, část 2: Figurální paměť, Expresivní
pozornost; Podnětový sešit část 3: Opakování viděných čísel; Skórovací
šablony; 25 záznamových sešitů; 10 Pracovních sešitů pro věk 5-7 let; 15
Pracovních sešitů pro věk 8-18 let; a 25 Pracovních sešitů pro Figurální paměť
pro věk 5-18 let. Vše v plátěné tašce s ramenním popruhem.
Krátký inteligenční test
Pavel Říčan, Jiří Laciga
KIT je určen ke skríningovému hodnocení intelektových schopností. Obsahuje
čtyři subtesty: dva Říčanovy (TIP – Test intelektového potenciálu a Číselné
řady) a dva subtesty (Synonyma a Třídění pojmů) vytvořené druhým autorem.
Použité subtesty pokrývají slovní, vizualizační a fluidní schopnosti. Normy na
základě aktuální standardizace (N=1637) umožňují použití testu od 12 do 59 let
a 11 měsíců. Vyhodnocení je prováděno on line. U dětí a dospívajících může být
KIT využit v práci školních psychologů (např. v kariérovém poradenství). U
dospělých jako skríningový nástroj v personálních výběrech nebo v praxi
dopravních psychologů. KIT může být efektivní i jako součást širší baterie.
Vyhodnocení testu je pouze on-line. V ceně testu je 200 kreditů. Jeden kredit je
jedno vyšetření. Užití kreditů není časově omezeno. Délka administrace 45- 50
minut.
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Test paměti a učení (TOMAL 2)
C. R. Reynolds, J. K.Voress
TOMAL-2 je komplexní individuálně administrovaný pamětní test určený pro
probandy od 5 do 59 let. Základní baterie obsahuje 8 subtestů, 6 subtestů je
doplňkových. Z výsledků lze obdržet tři komplexní indexy (celkový pamětní
výkon, celkový verbální výkon, celkový nonverbální výkon) a šest doplňkových
indexů. Křivky učení u probanda lze srovnávat s normativními výsledky
odpovídajícími věku probanda. Délka administrace základní baterie 50 minut.
TOMAL-2 může být efektivně využit u dětí (např. u poruch učení, ADD,
ADHD) i u dospělých, u psychiatrických a neurologických onemocnění (např.
epilepsie, traumatické poranění mozku, demence).
Česká standardizace proběhla na bezmála tisíci probandech napříč celou
republikou.
Obsah balení: Příručka-manuál, Podnětová příručka A, Podnětová příručka B,
Profilový list 30 kusů, Záznamový sešit 30 kusů, Vizuální selektivní paměť 2
kusy, Oddálená paměť na slova, Karty s nápovědou, žetony 15 kusů, plátěná
taška přes rameno. Vyhodnocení testu je možné na základě tabulek s normami.
Je rovněž možné vyhodnocení online. Online vyšetření je přesnější. Jeden kredit
je jedno vyšetření. V ceně testu je zahrnuto 100 kreditů. Užití kreditů není
časově omezeno.
Další publikace, metody a informace o školeních jsou na adrese:
www.propsyco.cz


Publikace k recenzování
Ve spolupráci s některými nakladateli Vám nabízíme následující tituly k
recenzování ve Zpravodaji ČMPS nebo v E-psychologii. Představujeme si mj.
posouzení vhodnosti publikace pro českou psychologickou obec v rozsahu okolo
dvou stran A4, nikoli tedy strohý popis obsahu kapitol.
Titul Vám zašleme na vyžádání, vypracovanou recenzi prosíme poslat e-mailem
přibližně do šesti týdnů po odeslání. Kniha zůstává autorovi recenze.
V případě, že o jeden titul projeví zájem více recenzentů, mají přednost členové
ČMPS.
▪ Čeněk, J., Smolík, J., Vykoukalová, Z. Interkulturní psychologie. Vybrané
kapitoly. Praha: Grada, 2016.
▪ Špatenková, N. a kolektiv. Krize a krizová intervence. Praha: Grada, 2017.
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▪ Janoušek, J. Psychologické základy verbální komunikace. Praha: Grada, 2015.
▪ Poláčková Šolcová, I. Emoce: regulace a vývoj v průběhu života. Praha:
Grada, 2018.
▪ Kučírek, J. a kol. Aplikovaná psychologie: vybraná témata. Praha: Grada,
2017. Bonelli, R. M. Mužský narcismus: jak ho pochopit a proměnit. Praha:
Portál, 2018.
▪ Schautová, N. Rozhodování a intuice. Praha: Portál, 2016.

Volná místa a jiná inzerce

S.E.N.A. s.r.o. nabízí k podnájmu 1–2 půldny (zpravidla odpoledne) v nové
provozovně na Praze, Jižním Městě v budově polikliniky Michnova.
Vhodné pro individuální pohovory (poradenství, psychoterapie, rodinná terapie).
Zájemci o bližší domluvu a informace napište na e-mailovou adresu:
blanka.cepicka@sena-praha.cz

Bílý kruh bezpečí a Linka pomoci obětem 116 006 hledá nové kolegy/ně na
pozice konzultantů nonstop Linky pomoci obětem v Praze.
Nabízíme:
• zajímavou práci na specializované nonstop lince telefonické krizové pomoci
• pracovně právní vztah formou HP, DPP, DPČ (min. tři služby měsíčně)
a odpovídající odměnu
• místo v přátelském mezioborovém týmu zkušených odborníků
• supervize a bezplatné interní specializační výcviky
Požadujeme:
• absolvovaný kurz Telefonní krizové intervence (150 hodin)
• ukončenou VŠ event. VOŠ (v oborech právo, psychologie, sociální práce)
• trestní bezúhonnost
• úspěšné absolvování výcvikového kurzu zaměřeného na pomoc obětem
kriminality a domácího násilí (viz informace https://www.bkb.cz/proodborniky/kurzy/)
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Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice přijme klinického psychologa.
Požadujeme:
• odbornost
• schopnost pracovat samostatně
• kurz Psycholog ve zdravotnictví
• specializaci v oboru klinické psychologie
• specializaci v systematické psychoterapii - výhodou
• morální a občanskou bezúhonnost (doložit výpisem z Rejstříku trestů)
Nabízíme:
• hlavní pracovní poměr /DPP /DPČ, možnost zkráceného úvazku – min. však
0,4
• zařazení a ohodnocení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, osobní ohodnocení,
mimořádné odměny
• nadstandardní osobní ohodnocení (možnost až do 50 % platu)
• možnost dalšího vzdělávání
• možnost dojíždění z velkých měst společně s kolegy (cesta z Prahy cca 25
minut)
• zaměstnanecké bonusy (penzijní připojištění, příspěvek na rekreaci a dětské
tábory,
• vitamíny, stravování s příspěvkem zaměstnavatele v areálu nemocnice,
kulturní akce v areálu PNHoB, 6 týdnů dovolené)
Nástup možný ihned, případně dohodou.
V případě zájmu zasílejte strukturovaný profesní životopis a motivační dopis
na adresu:
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, personální odd. – Bc. Hanikýřová,
Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice, případně nás kontaktujte na telefonu: 416
808 211 – paní Bc. Hanikýřová.

Uveřejňované příspěvky včetně inzerce nemusí vyjadřovat názory Rady ČMPS.
Přijímají se elektronicky, na adrese: cmps@ecn.cz
Redakční uzávěrka červnového čísla je 15. května 2018.
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