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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi pár slov na úvod dalšího čísla Zpravodaje. Tentokrát přinášíme
informace o finanční situaci naší společnosti, informaci z práce Etické komise a
řadu informací o akcích, které se připravují. Naleznete zde také informace
z Výroční zprávy včetně informací o aktivitách sekcí. Děkujeme všem sekcím,
které dodaly materiály o své činnosti. Zároveň bych rád apeloval na sekce, které
nevyvíjejí pravidelnou činnost, aby zvážily své další fungování.
V souvislosti s Etickou komisí bych rád navázal na minulý úvodník a vyzval
členy, aby projevili zájem o práci v komisi. V současné době není komise plně
obsazena a další kolegové budou ve svých funkcích končit. V tuto chvíli musela
EK pozastavit přijímání nových stížností a podnětů, aby bylo možné alespoň
dokončit práci na stížnostech už podaných. Rádi bychom tedy znovu vyzvali
členy ČMPS, aby projevili svůj zájem o práci v EK. Je to činnost dobrovolná a je
to nezanedbatelné množství práce navíc, ale zároveň je to možnost seznámit se
s tím, s jakými situacemi se naši kolegové a jejich klienti potýkají v praxi a jaké
problémy mohou v těchto vztazích nastat. Práce v EK tak přispívá nejen ke
kultivaci naší profese, ale je to pro členy komise zajímavá příležitost k profesnímu
rozvoji.
Pokračují přípravy kongresu ICP, který se bude konat příští léto v Praze. Už
nyní v červnu by se měla otevřít registrace a od dubna je možné přihlašovat
abstrakty příspěvků. Kongres bude vzácná příležitost vidět u nás významné
kolegy z celého světa a vřele doporučuji účast. Zároveň bych rád poděkoval
kolegům z týmu, který konferenci připravuje, za jejich práci.
Rád bych také upozornil na to, že 17. a 18. října se v Brně uskuteční konference
Psychologická diagnostika. ČMPS se připojila jako spoluorganizátor a budeme
rádi, když se zúčastní co nejvíce našich členů.
Kromě tohoto čísla Zpravodaje brzy dostanete do svých emailových schránek
první vydání Informačního servisu ČMPS. Pokud nebudete mít zájem o jeho
odběr, stačí nám napsat. Informační servis by měl být doplňkem ke Zpravodaji,
který dovolí informovat členy o činnosti ČMPS a o zajímavých akcích rychleji a
aktuálněji než Čtvrtletní zpravodaj.
Milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám hezké léto!
Filip Smolík
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Vážené členky, vážení členové společnosti,
nová Rada ČMPS by chtěla být otevřená k členské základně ve všech směrech,
tedy i v oblasti hospodaření a proto vás chceme krátce informovat o ekonomických otázkách naší společnosti. Dnes to bude o příjmech a výdajích.
Jak víte, činnost ČMPS je závislá převážně na výši uhrazených členských
příspěvků, částečně pak některé aktivity společnosti můžeme podpořit ze získané
dotace Akademie věd ČR.
Děkujeme proto zejména těm z vás, kteří jste svůj členský příspěvek na letošní
rok již uhradili, případně uhradili též nedoplatky za minulé roky. Vaše pravidelné
platby jsou k dalšímu rozvoji činnosti ČMPS důležité. Přehled aktuální situace si
můžete podrobně prohlédnout v přiložených tabulkách.
Hezké prázdninové období, těšíme se na přibývající počet platících ☺
Pavel Michálek – hospodář ČMPS
Přehled plateb čl. příspěvků v období 1. 1. - 14. 6. 2019
(680 registrovaných členů)
Zaplacené Ještě nezaplacené
Plnocenný (500,- Kč)
329
200
Studentský (200 Kč)
2
2
Kolegyně a kolegové na rodičovské (150,- Kč)
21
13
Kolegyně a kolegové v důchodu (100,- Kč)
76
37
Celkem z registrovaných členů
Celkem vybráno k 14. 6. pro rok 2019 +
nedoplatky 2017 a 2018

428
233 350 Kč

Přehled výdajů v období 1. 1. - 14. 6. 2019
Bankovní poplatky
E-psychologie
Cestovné VV ICP
Jízdné Rada ČMPS
Nájem kanceláře, stěhování
Sborník Psych.dny 2018
Sekce ČMPS
Telekomunikace
Čtvrtl. Zpravodaj, březen
Čl.příspěvek Unie PA, I. část
Vedení účetnictví 2018
Web ČMPS
Poštovné
Propagace
Celkem
2

2830
9330
1500
1300
21460
7600
18730
5130
23230
20000
20000
900
1270
1180
134460
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Zprávy z Etické komise
Stížnost na jednání psychologa v péči o dospívajícího klienta
Otec, v té době sedmnáctileté dívky, si stěžoval na postup psycholožky při
vyúčtování plateb za terapii své dcery a na způsob ukončení terapie dcery ze
strany psycholožky.
V prvním bodě stěžovatel uvádí, že psycholožka odmítla na jeho žádost
vyhotovit zprávu o terapii dcery, resp. nejdříve odmítla uvést termín, v němž ji
vyhotoví, a nakonec ji odmítla vyhotovit úplně.
Ve druhém bodě stížnosti zmiňuje, že psycholožka rodiče o délce terapeutické
hodiny informovala až v průběhu terapie, kdy se vyjádřila, že hodina sezení trvá
nikoli 60, ale jen 50 minut a že matka nezletilé, která také absolvovala konzultace
u psycholožky, sezení přetahuje.
Ve třetím bodě stížnosti uvádí otec, že psycholožka nezaslala či nepředala
rodičům během terapie dcery doklady o platbách za terapii a účtovala jim za čas
věnovaný vytvoření přehledu těchto plateb.
Ve čtvrtém bodě si otec nezletilé také stěžuje, že psycholožka telefonicky
kontaktovala dceru, aby jí oznámila ukončení terapie pro ztrátu důvěry k jejím
rodičům.
Psycholožka k prvnímu bodu uvedla, že vyhotovení zprávy ze sezení s nezletilou
přislíbila, za což žádala zaslání zálohy, otec chtěl znát datum vyhotovení, které
mu zaslala. Zprávu nakonec nevytvořila proto, že se rozhodla respektovat přání
dcery na důvěrnost některých informací, které dívka v rámci terapie sdělovala.
K délce konzultace, tedy k druhému bodu stížnosti psycholožka sdělila, že
matka nezletilé přijížděla na konzultace pozdě a přetahovala je. Psycholožka pak
musela posunout konzultace následujícím klientům. Také uvedla, že
v současnosti přesněji informuje nové klienty o délce sezení.
Ke třetímu bodu stížnosti psycholožka napsala, že rodičům poskytla doklad
„Potvrzení o platbách“ a že výpis plateb byl nadstandardním úkonem, který si
účtuje jako mimoterapeutický. Dodala, že doklady za platbu dává klientovi vždy
po sezení, což při platbě převodem nebylo možné.
Ke čtvrtému bodu psycholožka sdělila, že klientce telefonicky oznámila
ukončení terapie z vážných důvodů, které s ní nerozebírala. Dodala, že klientka
nezůstala bez psychologické péče, protože zároveň docházela společně s matkou
na sezení ještě k dalšímu psychologovi.
EK ČMPS konstatovala:
K bodu 1 stížnosti: Psycholožka souhlasila s vytvořením zprávy pro rodiče,
z důvodu povahy dcerou sdělovaných informací, které již téměř dospělá klientka
otvírala jen v terapii, se však posléze rozhodla zprávu nevytvořit. Toto rozhodnutí
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měla transparentně sdělit rodičům jako jedné ze stran vícestranného smluvního
pole.
a) Dle článku I.4 Etického kodexu psychologické profese psychologové
„Rozpoznávají vícestranné smluvní pole a zpřehledňují ho pomocí písemných
dohod včetně informovaného souhlasu, přičemž mají na paměti především zájem
klienta, či vícero zájmů, které srozumitelně pojmenovávají.“
b) K tomuto bodu stížnosti lze vztáhnout též článek IV. I téhož Etického
kodexu, podle kterého psycholog: e) Začleňuje do dohody o spolupráci též
pravidla pro sdílení informací, která se obvykle týkají podávání zpráv
o výsledku spolupráce a poskytování informací osobám, 1) které klient sám určil,
2) důležitým pro návaznost péče či pro spolupráci při péči o klienta (např.
v multidisciplinárním týmu), 3) důležitým pro profesní stabilitu a rozvoj
psychologa (např. při supervizi, inspekci, stížnosti atp.).
K bodu 2 stížnosti: Ve svém vyjádření psycholožka uvádí, že oficiální délka
sezení je 50 minut, v podkladu s názvem Souhlas (s uchováním osobních údajů)
jsou však uvedeny ceny sezení za jednu a za jednu a půl hodiny. Takový údaj
může být pro klienta nejasný a vhodnější by byla konkrétní specifikace trvání
v počtu minut.
Ve vyjádření k Výstupům z předběžného šetření dodává psycholožka, že po
této zkušenosti již v písemných dohodách o spolupráci definuje, že hodina
psychologické péče je 50 minut. Situace tedy vedla k vyjasnění podmínek
s klienty a k větší ochraně psycholožčiny praxe.
K bodu 3 stížnosti: K zpřehlednění kontaktu a proběhlých plateb přispívá
i průběžné zasílání či předávání dokladů o platbě, v případě platby v hotovosti
výdajovým dokladem, v případě platby převodem fakturou. Ke zpřehlednění
přispívá i to, jsou-li ceny všech úkonů, standardních i nadstandardních,
komunikovány se smluvní stranou vždy předem.
K bodům 2 a 3 stížnosti Etická komise konstatuje, že psycholožka měla více
dbát na vyjasňování a zpřehledňování zájmů, závazků, podmínek a postupů
profesionální spolupráce v souladu s článkem III.3, Etického kodexu
Pracovní spojenectví a jeho ochrana, podle kterého: a) psycholog chrání
pracovní spojenectví a podporuje vzájemnou důvěru. Varuje se proto situací, které
by mohly vzájemnou důvěru narušit a pracovní spojenectví poškodit, ať jde
o narušení smluvní nebo citové podstaty pracovního spojenectví.
K bodu 4 stížnosti lze uvést, že terapeut by měl mít na paměti svoji
zodpovědnost za užití moci (viz článek III. 2 Etického kodexu psychologické
profese) a dbát o vytváření podmínek pro aktivní přístup klienta k celému
procesu terapie, včetně jejího ukončení. Psycholožka měla poskytnout klientce
dostatek času na zpracování faktu končící terapie, na uvědomění si pocitů s touto
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skutečností spojených a možnost např. informovat se na návaznou péči. Způsob
ukončení terapeutického kontaktu souvisí s podstatou, zejména citovou,
pracovního spojenectví. Náhlé, telefonické ukončení kontaktu ze strany
psychologa bez možnosti klienta se na ukončení připravit a bez dostatečného
časového prostoru pro toto ukončení, může spojenectví narušit.
Ve svém vyjádření k Výstupům z předběžného šetření psycholožka dále píše,
že ji stěžovatel měl poškozovat veřejně na internetových stránkách, kde měl
uvádět nepravdivé informace. S odkazem na článek III.3, bod c) Etického
kodexu psychologické profese Pracovní spojenectví a jeho ochrana, ve kterém
se uvádí, že psycholog chrání též sám sebe před vykořisťujícími či jinak
poškozujícími vztahy, lze doporučit zvážení právních kroků vůči pisateli
nepravdivých údajů.
Etická komise doporučuje psycholožce více chránit vlastní hranice.
Ve svém vyjádření k Výstupům z předběžného šetření psycholožka dále uvádí, že
Etická komise ČMPS porušila svůj Jednací řád, který jí ukládá zpravit stěžovatele
a psychologa o stanovisku Etické komise schváleném Radou ČMPS do sedmi
měsíců od přijetí stížnosti. Důvodem nedodržení tohoto termínu bylo
zpracovávání předchozích stížností, jejichž počet roste, zatímco počet členů
Etické komise je nyní nižší. Etická komise ČMPS se ústy svého zpravodaje
přiděleného k vyřízení této stížnosti za tuto skutečnost dotčeným stranám
omluvila.
Ze Etickou komisi ČMPS (ve složení Diana Valečková, Petra Špačková, Martina
Hyžová, Matěj Stříteský, Bohumila Baštecká) Hedvika Boukalová, zpravodaj
pověřený řešením stížnosti a Ivana Slavíková

Z korespondence
Dr. Jan Arend, historik působící na univerzitě Tübingen, nás oslovil s prosbou,
zda bychom mezi našimi členy nebo dalšími kolegy našli někoho, kdo pracoval
v období 1965 až 1999 jako psycholog práce v podniku nebo ve zdravotnictví
v rámci léčby psychosomatických a neurotických potížích. Dr. Arend zkoumá
způsoby práce se stresem v tomto časovém údobí ve středoevropském prostoru.
Připravil krátký anonymní dotazník, který je ke stažení na webu ČMPS (Novinky), případně jej lze zaslat emailem (napište prosím na adresu cmps@ecn.cz).
Pokud byste věděli o někom, kdo by mohl k výzkumu přispět svým komentářem,
prosím předejte mu tuto informaci. Děkujeme.
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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 2019 bude 31. srpna 2019, 24:00 h.

Pozvánky a zprávy Sekcí ČMPS
Výroční společné zasedání vedoucích a zástupců sekcí a rady ČMPS se bude
konat v pátek 29. listopadu 2019 v AKC, Husova 4a. Praha 1.

  
Sekce klinické psychologie při ČMPS
Pracovní skupina pro dětskou psychologii při Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP
Asociace klinických psychologů
spolupořádají

196. klinicko-psychologický den,
který se koná v pondělí 14. října 2019 od 9.30 do 13.30 hod.
ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.
Téma bude oznámeno v zářijovém čísle Zpravodaje ČMPS.
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Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS
zve na tradiční výroční seminář, který se bude konat ve čtvrtek 5. 12. 2019,
od 10.00 do 14.00 hod.
Místo konání: Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, 2. patro, č. 205
Detailní program bude oznámen v září. Datum v diáři si rezervujte však již nyní.
PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., předsedkyně
PhDr. Věra Prokopová, místopředsedkyně

  
Vyhlášení Národní neuropsychologické ceny Jiřího
Diamanta za nejlepší publikaci v oboru
neuropsychologie za rok 2019
Prosíme všechny vědkyně a vědce v oboru neuropsychologie,
aby se přihlásili do soutěže o Diamantovu cenu.
Nezávislý vědecký výbor Diamantovy ceny posoudí v roce 2019
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.
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 Českomoravská psychologická společnost, Sekce neuropsychologie
ve spolupráci s Laboratoří neuropsychologie J. Diamanta, Neurologické kliniky a
Centra klinických neurověd 1. LF UK.
Povinností vítěze Diamantovy ceny je krátká prezentace (10 minut) výsledků na
slavnostním vyhlášení Diamantovy ceny. Cena je spjata s finanční odměnou ve výši
4000,- Kč, vítěz ceny bude rovněž pozván na slavnostní večeři s rodinou J. Diamanta a
členy výboru.

Přihlášky (článek a průvodní dopis) možno zasílat ve formátu pdf. na adresu
ČMPS: cmps@ecn.cz.
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Uzávěrka přihlášek bude 4. 11. 2019 do 24:00 h CET.
Vyhlášení vítěze ceny proběhne v pátek 13. prosince od 16. hod. v AKC,
Husova 4a, Praha 1.
Ondřej Bezdíček, Ph.D.
předseda Vědeckého výboru Diamantovy ceny
Členové:
prof. MUDr. Zuzana Diamant, Ph.D., PhDr. Hana Georgi, Ph.D.,
PhDr. et PaeDr. Pavel Harsa, Ph.D., MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.,
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D., Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.,
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Kongresy – konference – symposia
Slovenská psychologická společnost organizuje
Psychologické dny 2019
Termín: 3. - 4. 10. 2019
Místo konání: Bratislava (bude upřesněno)
Téma: „Čo nás (ešte) čaká a neminie? Výzvy pre psychológiu v detstve,
dospelosti, starobe“
Přihláška k aktivní účasti: do konce srpna 2019
Kontakt: Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, Ústav experimentálnej
psychológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4
Email: SPSpriSAV@gmail.com ; www.slovenskapsychologickaspolocnost.sk/

  
Asociace pro dialog křesťanství a psychologie
pořádá konferenci Odpustění v perspektivách psychologie a teologie
která proběhne 30. listopadu 2019 v Bea centru v Olomouci. Bližší informace viz
na stránkách naší asociace: https://www.adkp.cz/konference.
Na stránkách naleznete též záznam z minikonference o psychoanalýze a
křesťanství, kterou jsme pořádali ve spolupráci s analytičkou Marie Hoffmanovou
v létě 2018.
Za ADKP Mgr. Marek Macák
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Science and Good Practice:
7. mezinárodní konference Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie
Praha, 26. – 29. září 2019
Konferenční web: www.pbsp2019.cz
Vystoupí americká neurovědkyně a psycholožka Nim Tottenham, PhD.
z Columbia University v New Yorku, známý český psychiatr prof. Jiří Horáček
z NUDZ a čelní představitelé PBSP z Evropy a USA. Doporučeno psychologům,
psychiatrům a dalším, kdo se zajímají o psychoterapii poruch afektivního a
emocionálního vývoje.
Pro širší odbornou veřejnost bude jako bonus připraven prekonferenční workshop,
na němž získají zájemci informační minimum, umožňující sledovat specializovanější program konference.
Jednacím jazykem angličtina se simultánním překladem do češtiny.
Přihlášky: www.pbsp2019.cz/prihlaska

  
Konference Společnosti pro talent a nadání
zve na mezinárodní konferenci
Potřeba změny ve vzdělávání nadaných / Paradigm Shift in Gifted Education
Místo: Fakulta architektury ČVUT, Praha 6
Datum: 21. – 23. 8. 2019
https://giftedprague2019.cz/
S organizátory byla dohodnuta sleva na konferenčním poplatku pro členy
ČMPS, ve stejné výši jako členové Společnosti pro talent a nadání.
Zájemce prosíme, aby se hlásili na emailové adrese: cmps@ecn.cz, současně se
mohou registrovat jako členové StaN, do poznámky uveďte „člen/členka
ČMPS“.
Konference je akreditována v systému DVPP, bude tlumočena do českého jazyka.
9
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32. česko-slovenská psychoterapeutická konference
s názvem Kompetence a osoba psychoterapeuta se koná ve dnech 13. - 16. 11.
2019 v Přerově v hotelu Jana.
Bližší informace naleznete na adrese ww.psychoterapeutickakonference2019.cz

  
RAFAEL INSTITUT z.s.
srdečně zve na konferenci
MEZIGENERAČNÍ PŘENOS (NEJEN) TRAUMATU
Jak nám předkové předávají své životní zkušenosti a co je k tomu vede?
Které zkušenosti jsou předávány nejspíše a které nikoli?
Konference se koná 27. září 2019 v Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Židovského muzea, Maiselova 15, Praha 1.
Spolupořadatelem konference je Národní ústav duševního zdraví, odborným
garantem konference MUDr. Irena Sgallová.
Vzdělávací akce byla zařazena do Registru akreditovaných akcí ČLK (počet
kreditů 6).
Další informace včetně programu konference naleznete na www.rafaelinstitut.cz.

Přihlašování abstraktů
je spuštěno
od 1. 6. do 1. 12. 2019.

http://www.icp2020.com/
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ČMPS je partnerem 4. mezinárodní studentské konference, která se bude konat
ve dnech 21. – 24. listopadu 2019 v Praze pod záštitou EFPSA.
Téma: Enviromental Psychology - Human in their surrounding World
Konferenční web: https://more.efpsa.org/conference2019
Událost na FB: EFPSA Conference 2019

  
S podporou ČMPS proběhne též letos
5. ročník konference Psychologická diagnostika Brno 2019
Termín: 17. a 18. října 2019
Aktuality na FB: Konference Psychologická diagnostika Brno

KURZY – VÝCVIKY
Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie
a vztahové vazby
Zveme na seminář s přednášející Mgr. Hanou Vojtovou – psychoterapeutkou,
klinickou psycholožkou, supervizorkou, lektorkou SIPE (Slovenský inštitút pre
psychotraumatológiu a EMDR), národní reprezentantkou Slovenska ve správní
radě Evropské společnosti pro EMDR a prezidentkou EMDR Slovensko,
zakládající členkou Evropské společnosti pro trauma a disociaci (ESTD).
Seminář má za cíl přinést podstatné poznatky z psychotraumatologie, které
pomohou profesionálům pracujícím s traumatizovanými, porozumět dopadu
traumatizace. Seminář nám umožní orientaci v procesu zvládání traumat a
nabídne lepší možnost spolupráce s traumatizovanými i těmi, kteří s nimi pracují.
Poznatky ze semináře jsou zásadně využitelné také v psychoterapeutickém
procesu a sociálním kontaktu s traumatizovanými lidmi.
Místo: Hotel Harmony Club Ostrava, ul. 28. října 170,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
11
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Termín: čtvrtek 26. 9. 2019; 10–18 hod a pátek 27. 9. 2019; 9–17 hod
Podrobnosti o semináři a registrační formulář najdete zde:
https://www.konferencepsych-znalci.cz/seminar-porozumeni-traumatu-adisociaci/

  
ČSAP – Výcvik v jungovské psychoterapii
Česká Společnost pro Analytickou Psychologii –
jungovskou psychoterapii (ČSAP), sídlící v Brně a
poskytující výcvikové programy v psychoterapii
akreditované pro práci ve zdravotnictví s více než
20letou tradicí bude otevírat v září 2020 pravidelný
čtyřletý kurz výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapii. Semináře
budou probíhat paralelně v Brně a Praze, většinu
seminářů je možné absolvovat také na Slovensku.
Předpokládán je zájem o jungovskou psychologii, podmínkou je ukončené
vysokoškolské vzdělání humanitního směru (či před dokončením), základní
orientace v oblasti psychoterapie a minimální věk 25 let.
Přihlášení do nově otevíraného běhu výcviku je do 28.2. 2020. Přijímací
pohovory proběhnou na jaře 2020. Další podrobnosti a aktuální informace
o výcviku a přijímacím řízení najdete na stránkách csap-cz.eu/vycvik.
Přihlášení a dotazy k průběhu řízení výcviku rádi přijmeme a zodpovíme
na sekretarka.csap@seznam.cz.

  
RAFAEL INSTITUT z.s.
otevírá novou výcvikovou skupinu – podzim/zima 2019
V rámci Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii – výcvik a
vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu otevíráme novou skupinu.
Vedoucí výcvikové skupiny:
PhDr. Daniela Vizinová a doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.
12
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Program je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii a schválený komisí
odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti
ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů
ČR.
Program je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům
dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci
psychických traumat, nebo se zabývají léčbou duševních poruch a podporou
duševního zdraví.
V případě Vašeho zájmu zašlete prosím přihlášku, profesní životopis, motivační
dopis a fotografii na adresu: rafael@rafaelinstitut.cz, Marek.Preiss@nudz.cz a
vizinova@psychoterapie-andel.cz.
K prvním pohovorům je třeba dodat podklady co nejdříve.
Další pohovory budou probíhat v průběhu září (deadline je do 31. 8. 2019).
Bližší informace o Rafael Institutu, Komplexním vzdělávacím programu a
přijímacím řízení naleznete na webových stránkách www.rafaelinstitut.cz.

  
Kurzy a výcviky pořádané Výcviky.cz
Kontakt: MUDr. Tomáš Morcinek, 608 888 867.
Podrobné informace ke všem kurzům jsou na http://www.vycviky.cz .
Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen
Kurz nabídne nejen teorii v podobě typologie Gerdy Boyesen, ale především
praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů u klientů včetně nácviku v
malých skupinkách. Kurz se nebude zabývat odečítáním situačních gest a jejich
významem, ale trvalejšími tělesnými charakteristikami, které body-psychoterapie
považuje za propojené s osobnostními charakteristikami daného jedince. Vede
Květa Palusková, 20. - 22. 9. 2019 v Praze.
Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy
Víkendový kurz pod vedením Květy Paluskové, která zkušenosti s touto
problematikou získala během svého osmiletého působení v Německu. Jednotlivé
techniky budou probrány sebezkušenostním způsobem a bude mezi ně patřit např.
imaginace rodinného stolu, některá z vhodných biodynamických masáží (součást
13
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biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen) nebo technika zaměřená na
vnímání vlastního těla (srovnání kresby těla se skutečností) a další. Kurz je určen
pro psychoterapeuty a pomáhající profese, nikoliv pro osoby, které samy trpí
některou z forem poruch příjmu potravy. Koná se 1. - 3. 11. 2019 v Praze.
Úvodní víkend Cesty sebepoznání
Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání
vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen
z nich. Účast na tomto úvodním víkendu je také podmínkou pro vstup do ročního
cyklu Cesta sebepoznání, ale je možné jej absolvovat také pouze samostatně.
Vede Honza Nejedlý, koná se 4. - 6. 10. 2019 v Praze.
Cesta sebepoznání (roční seberozvojový cyklus)
Roční sebezkušenostní kurz zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku,
vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen
z nich. Vede Honza Nejedlý. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu Cesty
sebepoznání (viz výše). Podrobnosti na webu. Zahájení 15. - 17. 11. 2019 v Praze.
Reichovy charakterové typy - základy
Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je
jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Budou
probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický,
rigidní a hysterický) a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících
sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 8. - 10. 11. 2019
v Praze.
Oidipovské období - hledání zdrojů
Sebezkušenostní kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových
období. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů
z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí
s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý
účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou
lektorkou. Do pořadníku zájemců o kurz je možné se hlásit průběžně, nejbližší
termín je plánovaný na podzim 2019.
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Zprávy z Unie psychologických asociací ČR
Zpráva ze zasedání předsedů NAC (národních akreditačních výborů
pro udělování certifikátů EuroPsy), Brusel 15. 3. 2019
Letos v březnu proběhlo opět tradiční setkání předsedů národních akreditačních výborů
pro udělování certifikátu EuroPsy. Účast byla hojná (28 účastníků – některé země
poslaly více zástupců) a zúčastnili se též zájemci ze zemí, které dosud tento certifikát
udělovat nemohou (Belgie a Malta), členové evropského výboru EAC a zástupci EFPA
v počtu 14 osob.
Takto vysoká účast na pravidelném zasedání svědčí kromě jiného o tom, že certifikát a
jeho udělování má pro jednotlivé země význam. Nedá se jistě říci, že tento význam je
pro všechny členské země EFPA stejný, neboť některé ze zemí mají psychologickou
komoru, která zájmy psychologů v dané zemi dostatečně hájí a jiné mají zase odlišnou
legislativu, historii a podobně. Nicméně všechny země se na zasedání shodly v tom, že
nastal posun od doby, kdy certifikát zajišťoval především jednotné parametry pro
vzdělávání psychologa na jednotlivých univerzitách Evropy, které zajišťovaly přípravu
psychologů pro výkon profese psychologa. Nyní se certifikát uplatňuje především při
mobilitě psychologů v zemích EU, které certifikát EuroPsy udělují. V některých zemích
zcela zastupuje proces nostrifikace diplomu a v jiných tento proces značně usnadňuje.
Nadnárodním společnostem, které tento certifikát a jeho kritéria znají, pak usnadňuje
výběr při přijímání nových psychologů do svých služeb v různých zemích svého
působení.
V zemích jako ČR jasné vymezení kritérií certifikátu Europsy pak umožňuje, při
stávající neexistenci psychologické komory, pomoc pro Národní akreditační úřad a dále
se účinně uplatňuje při procesu udělení či neudělení nostrifikace na jednotlivých
univerzitách, kde se psychologie jako samostatný obor vyučuje.
Členských zemích s právem udělovat certifikát je v současnosti v Evropě 24 (viz
www.europsy.eu). Držitelů základní formy certifikátu EuroPsy je v Evropě dosud 5.431
osob a držitelů specializačního certifikátu EuroPsy pro psychoterapii je 2.220 osob.
Právo udělovat toto specializační EuroPsy má dosud Finsko, Rusko, Španělsko a
Turecko. Jen kolem 40 osob jsou držiteli specializačního Europsy certifikátu pro
psychologii práce a organizace a právo udělovat tento certifikát má dosud jen Finsko,
Španělsko a Norsko. Pro úplnost uvádím, že naše aktivní účast ve výboru S-NAC pro
psychologii práce a organizace, prosazovaná zesnulým kolegou Mílou Šolcem, nebyla
tehdy přijata.
Evropský výbor EuroPsy (EAC) v současné době věnuje značnou pozornost nutnosti a
možnostem celoživotního vzdělávání psychologů a možnosti pracovat pod supervizí
zkušenějších kolegů. Na setkání byla tato otázka probírána a byly zvažovány různé
příklady dobré praxe jednotlivých zemí.
Evropský výbor podal během zasedání informaci o hospodaření s prostředky a též
o jednotlivých aktivitách výboru. Za významné lze pokládat profesionální vedení
webových stránek a informování o EuroPsy na různých odborných evropských
zasedáních psychologů. Byl také vytvořen videoprogram informující o EuroPsy.
Největší pozornost byla věnována formování tzv. specializací v oblasti EuroPsy. To
znamená aktuálně S-NAC v oblasti psychologie práce a organizace a dále S-NAC
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v oblasti psychoterapie, kde se ČR dokonce podařilo mít svého zástupce v evropském
podvýboru. Je jím dr. Jaroslav Šturma, který nás zastupoval i na letos prvně vypsaném
workshopu věnovaném supervizní práci a evaluaci kompetencí v rámci EuroPsy, o němž
informuje v následujícím textu. Jeho účast na workshopu byla financována ze strany
EAC.
Činnost specializačního podvýboru pro psychoterapii se teprve rozvíjí, vymezuje
detailněji pojmy, kompetence a směr aktivit, ale domnívám se, že příkladně zastupování
psychoterapeutů vůči zdravotním pojišťovnám, které je připravo-váno, by mohlo být
pro české psychoterapeuty zajímavé.
Během jednodenního zasedání byla přednesena shrnující informace, vycházející
z výročních zpráv jednotlivých národních akreditačních výborů.
Z těchto zpráv, kterou vypracovala samozřejmě též ČR, konkrétně dr. J. Kotrlová a
dr. V. Polišenská, bylo vyzdvihnuto především:
• kvalita webových stránek a aktuálnost tamních informací,
• jednotlivá vystoupení poskytující informace o existenci a aktivitách k EuroPsy
na odborných psychologických akcích, písemné informace a články v odborných
časopisech o činnosti národních výborů EuroPsy a o kritériích udělování
certifikátu,
• obrazový materiál s touto tématikou,
• kontakty se organizacemi studentů psychologie,
• kontakty s jednotlivými psychologickými asociacemi,
• spolupráce s mentory EuroPsy a jejich pravidelné proškolování.
Odpoledne proběhly dva worshopy, jeden byl víceméně organizační se zaměřením na
to, jak usnadnit proces implementace EuroPsy v zemích, kde dosud není udělován, a to
jak certifikát základní, tak i specializační. Druhý workshop pak byl zaměřen na možnosti
jednotlivých zemí rozšiřovat obecné povědomí mezi praktikujícími psychology i
čerstvými absolventy o existenci a významu certifikátu EuroPsy, byl zaměřen na
konkretizaci jeho hodnoty, ale také se zcela otevřeně hovořilo o aktuálních těžkostech.
Celkem hodně zemí uvádí stejně jako ČR, že dochází k dublování systémů v případě, že
některé země mají vlastní asociace s fungujícím kreditním systémem, s fungujícícm
celoživotním vzdělávání a supervizním systémem. Nicméně se všichni shodli v tom, že
základní platné evropské hodnoty pro práci psychologa je třeba jasně vymezovat a
jistým způsobem i deklarovat a ochraňovat, ať už ve vztahu k nově se vytvářejícím
profesím (příkladně koučům), nebo ve vztahu k psychologům z jiných oblastí světa,
kteří přicházejí do Evropy.
V závěru ještě dodávám, že dosud existující možnost pro zkušené a praktikující
psychology, získat certifikát EuroPsy formou tzv. grandparentingu (dé facto na základě
prokázané činnosti a prokázaného vzdělání) bude pravděpodobně ukončena v roce
2020. Následně bude možné certifikát získat jen na základě předepsané doby ve
spolupráci s přiděleným mentorem.
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. - předsedkyně NAC ČR
Praha 16. 6. 2019
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Zpráva ze semináře EFPA „Trénink trenérů hodnocení supervizorů“
dne 17. 5. 2019
Dne 17. 5. 2019 proběhl v Bruselu za účasti zástupců 17 zemí zastoupených
v EFPA a představitelů EFPA, pod vedením facilitátorů Annette Kreuz a Jose
Ramose celodenní seminář věnovaný analýze a hodnocení kompetencí
supervizorů – psychologů. Cílem bylo představit kritéria, jež formuluje EFPA pro
hodnocení psychologické praxe v případě těch, kdo usilují o certifikát EFPA pro
supervizi. Vedoucí semináře představili model kompetencí odborné činnosti
v psychoterapii s příklady a zážitkovými cvičeními a vlastní reflexí účastníků.
Z tohoto přehledu vychází i model supervize EFPA, na semináři prezentovaný.
V návaznosti na přijaté již modely evropské specializace v různých oblastech
psychologie pokračuje úsilí o pevné vytyčení psychoterapie prováděné
psychology (europsychoterapeut). S tím pak úzce souvisí nezbytnost stanovení
kritérií pro supervizi psychologické činnosti. Supervize má zajistit zejména
podporu a pomoc psychologům v období, kdy vstupují na profesní dráhu
nezávislých odborníků a specialistů.
Tento systém vzdělávání v kontextu EFPA počítá s rokem supervidované praxe,
směřující k ověření dosažených kompetencí. Jestliže specializační trénink
předpokládá 5 let předchozího studia, další specializační vzdělávání v oblasti
psychoterapie počítá se 400 hodinami postgraduálního vzdělávání a v průběhu tří
let praxe nejméně 500 hodinami supervidované praxe. Později pak, po dosažení
specializace, 50 hod. supervize ročně. Byly prezentovány přehledy sledovaných
kompetencí a jejich integrace v jednotný systém. Je možné říci, že mnohé
z podnětů a námětů jsou uznávanou součástí našeho vzdělávání, bude však třeba,
nakolik usilujeme o to být součástí integrovaného evropského systému vzdělávání
a certifikací v psychologii a jejích rozličných specializacích, naši praxi srovnat
s těmito přístupy a v jejich světle je případně dále rozvíjet.
Jaroslav Šturma

Osobní
V prvním čtvrtletí letošního roku oslavuje své významné životní jubileum řada
našich členů. Upřímně gratulujeme!
Šárka Alföldy-Zscheile
Alice Chamrádová
Jana Chrástková
Lenka Cibulková

Miloš Kučera
Petr Kulišťák
Lenka Lacinová
Helena Nosková
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Drahomíra Dlouhá
Jiří Frgal
Hana Georgi
Ivana Holubcová
Jana Hospodková
Šárka Jurochová
Vlasta Kopřivová
Otto Kožušník

Karel Paulík
Josef Schulz
Libuše Slabá
Ivan Slaměník
Vlastimil Sojka
Josef Švancara
Dana Švingalová
Josef Sýkora

Životní jubileum prof. PhDr. Josefa Švancary, CSc.
2. dubna 2019 oslavil v Brně pětadevadesáté narozeniny poslední žijící žák
zakladatele prvního Psychologického ústavu v Republice československé na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity profesora Mihajlo Rostohara
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc., čestný člen ČMPS.
Jubilant patří mezi čelné představitele zakladatelské generace české odborné
psychologie jak v oblasti teoreticko-výzkumné, tak v oblasti odborné praxe.
Studium psychologie ukončil v roce 1948, krátce působil v Sociodiagnostickém
ústavu, poté deset let na klinice dětské neurologie, načež přešel do Výzkumného
ústavu pediatrického. V Psychologické laboratoři ČSAV v Brně vedl longitudinální výzkum dítěte. Přednášel jako mezinárodně uznávaný psycholog také
ve Švýcarsku a v Kanadě.
Jubilant si získal respekt studentů i svých kolegů nejen svou vysokou odborností,
ale zejména mravními kvalitami. Teprve po listopadu 1989 se dočkal plného
uznání a mohl se všestranně uplatnit.
PhDr. Karel Plocek

  
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. - sedmdesátiletý
Karel Paulík, profesor Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské
univerzity, se narodil 2. května 1949 v Karlových Varech v rodině učitele a dětské
sestry, kde vyrůstal spolu s bratrem a sestrou. Od roku 1977 je ženatý.
S manželkou Hanou mají dceru a od ní jednu vnučku.
Po maturitě vystudoval jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě
v Brně. Ve své diplomové práci se věnoval problematice myšlenkových operací
a ve zkoumání tohoto tématu pokračoval také v rigorózní práci s názvem
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„Příspěvek k problematice myšlenkových operací“, na jejímž základě mu byl po
složení příslušných zkoušek udělen Karlovou univerzitou v Praze titul PhDr.
Během své profesní dráhy působil několik let v oblasti vědeckého výzkumu
(Psychologický ústav Československé akademie věd v Praze) i odborné praxe
(podnikový psycholog a vedoucí oddělení psychologie a sociologie práce v hutním kombinátu v Ostravě, terapeut v Manželské a předmanželské poradně
i v soukromé praxi).
Od roku 1982 pracuje jako vysokoškolský učitel. Dosud je zaměstnán na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (Katedra psychologie). Vedle toho několik let
působil jako univerzitní profesor psychologie i v zahraničí (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici). Habilitoval se
v oborech obecná psychologie (1986) a školní a poradenská psychologie (1996) a
profesorem byl jmenován pro obor pedagogická psychologie (2004). V rámci
odborných a vědeckých aktivit absolvoval řadu výzkumných a přednáškových
pobytů na univerzitách v Polsku, Slovensku i Velké Británii, angažuje se
ve vědeckých radách, odborných společnostech, redakčních radách (mimo jiné
vedoucí redaktor recenzovaných odborných časopisů „Psychologie a její
kontexty“ a „Aplikovaná psychologie /Applied Psychology“). Vypracoval také
četné výzkumné zprávy, recenze a odborné posudky, vedl nebo oponoval
množství doktorských disertací, rigorózních, diplomových a bakalářských prací.
Jako předseda nebo člen posuzovacích komisí či oponent se podílel na
habilitačních a profesorských řízeních v České republice i na Slovensku, byl
členem hodnotících grémií pro přidělování grantů atd.
Karel Paulík je zkušeným výzkumným pracovníkem, který se podílel jako hlavní řešitel anebo spoluřešitel na řadě výzkumů podporovaných granty GA ČR,
MŠMT, Ministerstva zdravotnictví i dalších institucí. V rámci ostatních odborných aktivit je členem Českomoravské psychologické společnosti a České
asociace psychologů práce a organizace, zapojil se rovněž v rámci International
Council of Psychologists, pracoval jako člen posuzovacího panelu GA ČR.
Jeho odborný zájem představuje široké spektrum psychologických disciplín a
témat. Zahrnuje základní teoretický i aplikovaný výzkum včetně popularizace
vědeckých poznatků v médiích. K didaktickým účelům zpracoval celou řadu
vysokoškolských učebních textů, a studijních pomůcek jako např. Vývojová
psychologie (2002), Úvod do psychologie (2006), Základy psychologie osobnosti
(2006), Psychologie sportu (2006) a další. Z oblastí a výzkumných témat, jimž
věnoval intenzivnější pozornost delší dobu, lze zmínit např. kognitivní
psychologii a psycholingvistiku, psychologii zátěže, stresu a zvládání zátěží či
psychologické otázky vztahující se k existenciálním aspektům lidské práce a
výkonu různých povolání.
Výsledkem byla řada publikací, např. monografie:
Paulík, K. (1985). Psychologické hledisko na uplatnění jazyka při řešení problémů.
Praha: SPN.

19

Čtvrtletní zpravodaj 2019, 118 [červen]

Paulík, K. (1995). Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů. Ostrava: Ostravská
univerzita.
Paulík, K. (1999). Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. Ostrava:
Ostravská univerzita.
Paulík, K. (2017). Psychologie lidské odolnosti. 2. vydání. Praha: Grada.
Paulík, K. (2018). Psychologie práce a organizace. Vybraná témata. Ostrava:
Ostravská univerzita.
Paulík, K. (ed.). (2009). Moderátory a mediátory zátěžové odolnosti. Ostrava:
Ostravská univerzita.
Paulík, K. (ed.). (2012). Psychologické aspekty zvládání zátěže muži a ženami.
Ostrava: Ostravská univerzita.
Dále pak kapitoly v odborných knihách, např.:
Paulík, K. (2011). Učitelé v závěru pracovní kariéry a pracovní spokojenost: In B.
Lazarová (Ed.), Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 83-98. Brno: Paido.
Z četných studií ve vědeckých periodicích vybíráme např.:
Paulík, K. (1978). Operační myšlení a řízení činnosti při řešení problému.
Československá psychologie, 22(2), 144-149.
Paulík, K. (1982). K otázce verbalizace v řešení problémů. Československá
psychologie, 26(2), 170-177.
Paulík, K. (2000). Eysenck´s temperament type and perception of stress. Studia
Psychologica, 42(4), 325-338.
Paulík, K. (2001). Hardiness, optimism, self-confidence and occupational stress among
university teachers. Studia Psychologica, 43(2), 91-100.
Paulík, K. (2004). The history of psychology of work and organization in Czech a
Slovak industry. European Psychologist, 9(3), 170-179
Paulík, K. (2010). Osobnost a percepce zátěže muži a ženami. Psychologie a její
kontexty, 1(1), 71-84.
Paulík, K. (2012). Personality, subjective health and evaluation of stress. Psychology
& Health, 27, 301-302.
Paulík, K (2012). Job Satisfaction and Stress among Teachers. New Educational
Review, 30(4) 138-149.
Jandačková, V. K., Paulík, K., Steptoe, A. (2012). The impact of unemployment on
heart rate variability: The evidence from the Czech Republic. Biological Psychology,
91, 238-244
Paulík, K. (2013). Stress and Subjective Health of Teachers. E-Pedagogium, 13, 7685.
Paulík, K. (2017). Některé psychologické souvislosti hodnocení smyslu vlastní práce
učiteli. Studia Paedagogica, 22(3), 9-24.
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Celá publikační činnost Karla Paulíka je rozsáhlá. Kromě samostatných prací je
spoluautorem nebo editorem řady dalších odborných knižních a časopiseckých
publikací. Jeho publikace jsou citovány doma i v zahraničí.
V osobním životě je Karel Paulík oblíbený díky své pracovitosti, přátelskému
chování, ochotě ke kolegiální pomoci i smyslu pro humor. Kromě širokých
odborných zájmů se věnuje sportu jako divák, odborník i aktivní sportovec. Dosud
hraje tenis, stolní tenis a donedávna hrál i fotbal, má rád moderní i klasickou
hudbu, divadlo, film, rád čte texty týkající se historie i beletrii.
Svého významného životního jubilea se náš kolega Karel Paulík dožívá v plné
fyzické a duševní kondici. Rádi mu při této příležitosti přejeme do dalších let
hodně zdraví a elánu pro naplňování jeho hlubokého celoživotního zájmu a
přínosu pro obor psychologie.
Za Katedru psychologie FF OU
Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Výroční zpráva o činnosti ČMPS za rok 2018
Základní informace o společnosti
Předseda společnosti
Počet členů k 31. 12. 2018
Členský příspěvek
Členský příspěvek redukovaný
WWW stránky
Adresa
Telefon:
E-mail

PhDr. Daniel Heller (do listopadu 2018);
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (od prosince 2018)
724
500 Kč
100 / 150 / 200 Kč
http://cmps.ecn.cz
Kladenská 48, 160 00 Praha 6
605100844
cmps@ecn.cz

Českomoravská psychologická společnost (ČMPS) měla 724 členů k 31. 12. 2018.
Rada ČMPS se v průběhu roku sešla 6x (6. 2.; 19. 4.; 7. 6.; 14. 9.; 26. 9. a 30. 11.).
V roce 2018 byla posílena Etická komise o dva členy, z nichž jeden činnost ukončil
v průběhu roku a dvěma členům skončil prodloužený mandát. Koncem roku pracovalo
v etické komisi sedm členů.
V dnech 16. června až 4. září 2018 se konal sněm ČMPS elektronickou formou, nebyl
však usnášeníschopný. Rada ČMPS dle Stanov svolala Shromáždění delegátů, které se
konalo jednak elektronicky v období 29. 10. až 20. 11. 2018 (korespondenční volby
Rady ČMPS), jednak v rámci výročního setkání vedoucích a zástupců sekcí ČMPS
s funkcí sněmu dne 30. listopadu (schválení dokumentů).
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Pro období prosinec 2018 až 2022 byla zvolena nová Rada ČMPS, s volbou funkcí
takto:
Předseda: Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Místopředseda: Doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Vědecká tajemnice: PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
Hospodář: Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
Členové: PhDr. Daniel Heller, PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.,
PhDr. Katarína Millová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., doc. PhDr. Alena
Slezáčková, Ph.D.
Dále bylo dohodnuto o zastupování Rady ČMPS takto:
Etická komise ČMPS - Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.
Redakční rada E-psychologie - doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Předsednictvo Unie psychologických asociací ČR - PhDr. Daniel Heller,
Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., PhDr. Veronika Polišenská, Ph.D.
OV ICP 2020 - PhDr. Daniel Heller
V průběhu roku se konalo několik pracovních schůzek organizačního výboru ICP 2020
a lokálního vědeckého výboru, který sestává z vedoucích pracovních skupin pro
jednotlivá témata odborného programu. Pravidelná schůzka se zástupcem IUPSyS se
konala ve dnech 13.- 14. 10. 2018 v Praze.
Rada ČMPS se zabývala v průběhu roku mj. těmito tématy:
• podněty z oblasti etiky psychologické činnosti,
• přípravou a realizací konference Psychologické dny 2018,
• problematikou GDPR s ohledem na osobní údaje členů a dalších osob,
• procesem volby rady ČMPS pro období 2018-2022,
• obsahem TV dokumentu ČT 1 "Infiltrace", k němuž vydala stanovisko,
• žádostí z MZd ČR o vyjádření k provozování kartářství,
• kontrolou závěrů sněmu ČMPS 2017 pro rok 2018.

Bylo zodpovězeno 20 dotazů z členstva a veřejnosti.
Publikační činnost
• Čtvrtletní zpravodaj ČMPS
Členský bulletin, zasílaný členů ČMPS a podle dohody i členům dalších
psychologických asociací. Byla vydána 4 čísla, č. 113-116/2018.

• E-psychologie: elektronický časopis ČMPS
Odborný online recenzovaný časopis, zařazený do databáze DOAJ, EBSCO, ERIH
PLUS a BMČ. Publikuje články v češtině, slovenštině a v angličtině. Byla vydána 3
čísla ročníku 12. Od ledna 2018 je časopis zapojen do systému CrossRef pro
přidělování DOI. WWW: http://e-psycholog.eu/
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• Testfórum
Odborný online recenzovaný časopis Sekce pro testy a testování při ČMPS vydávaný
ve spolupráci s Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity. Je zařazen do databáze ERIH+. Časopis je v systémuCrossRef a článkům je
přidělován DOI. Bylo vydáno 11. číslo. WWW: http://testforum.cz/
Webové stránky
• Českomoravská psychologická společnost: cmps.ecn.cz
Pravidelně aktualizované stránky ČMPS slouží jak členům, tak veřejnosti.
• Sekce pro psychologii krizí, neštěstí a traumatu při ČMPS:
http://psychologieprokrize.cz/
• ČMPS na Facebooku: https://www.facebook.com/CMPsyS/
Profil slouží k oznamování aktuálních novinek z dění v ČMPS a v psychologické
obci doma i ve světě.
• Sekce pro výzkum citové vazby při ČMPS na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/518198231689919/
Výstupy z Etické komise ČMPS (EK) v roce 2018

V roce 2018 byly publikovány ve Čtvrtl. Zpravodaji a na webu tři zprávy EK
obsahující anonymizované verze vyřešených stížností a podnětů.
WWW: http://cmps.ecn.cz/?page=ekpsy-cmps
Vydáno ve spolupráci
Mareš, Jiří, ed. (2018). 30. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2018):
sborník příspěvků. Brno: MSD. ISBN 978-80-7392-289-4.
https://cmps.ecn.cz/LIB/e-book_30-let-PZ.pdf

Národní konference
36. Psychologické dny: Hodnoty a psychologie: reflexe procesu proměny
hodnot v současné společnosti, Olomouc, 12. - 14. 9. 2018.
WWW: http://www.psychologickedny.info/
Odborné akce sekcí
Sekce geropsychologie při ČMPS
• 21. seminář sekce geropsychologie při ČMPS, 19. 1. 2018
Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.: Antiageing a proageing
• 22. seminář sekce geropsychologie při ČMPS, 9. 3. 2018
JUDr. Jana Horáková: Předběžné prohlášení a omezení svéprávnosti v praxi
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• 23. seminář sekce geropsychologie při ČMPS, 27. 11. 2018
MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.: Case management v péči o lidi s demencí.
Zkušenost z geriatrické ambulance.
WWW: http://cmps.ecn.cz/?page=geropsy
Sekce neuropsychologie při ČMPS
Společný seminář sekce neuropsychologie a sekce geropsychologie při ČMPS,
23. 11. 2018
Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.: Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch u
neurodegenerativních onemocnění a software KoKa 2.0 pro zjištění standardních
skórů
https://cmps.ecn.cz/?page=neuropsy
Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS
Výroční seminář: Možnosti a meze metod výběru a hodnocení zaměstnanců.
6. 12. 2018
WWW: https://cmps.ecn.cz/?page=sppo
Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při ČMPS
191. Klinicko-psychologický den, 14. 5. 2018
WWW: https://cmps.ecn.cz/?page=ps-krize
Sekce klinické psychologie při ČMPS
192. Klinicko-psychologický den: Různé pohledy na práci s úzkostí, 8. 10. 2018
WWW: https://cmps.ecn.cz/?page=ps-klin
Sekce pro politickou psychologii a psychologii demokracie při ČMPS
Přednáška: prof. Igor Lukeš – Osamělost sebestředného státu: tragédie československé
zahraniční politiky v roce 1938 a dnes. Praha, 9. 10. 2018.
WWW: https://cmps.ecn.cz/?page=politicka_psy
Sekce pozitivní psychologie při ČMPS
Přednáška: doc. Alena Slezáčková – Naděje jako předmět vědeckého zkoumání:
výsledky českých výzkumů v rámci mezinárodních studií. Brno, 14. 11. 2018
WWW: https://cmps.ecn.cz/?page=pozitivni_psy
Sekce pro soudně znaleckou činnost v opatrovnických věcech při ČMPS
Seminář: Psychologická soudněznalecká činnost v současných podmínkách
Praha, 12. 11. 2018. WWW: https://cmps.ecn.cz/?page=soudniznalci
Západočeská sekce při ČMPS
XIII. Plzeňský psychologický den: výroční konference. Plzeň, 7. 12. 2018
https://cmps.ecn.cz/?page=zapadni_Cechy
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Odborné akce pořádané ve spolupráci s dalšími subjekty
Učíme psychologii / Teaching psychology 2018
Brno, 15. 11. 2018
http://www.ped.muni.cz/wpsy/konf_tp.html
Konference ve spolupráci se Sekcí pro výuku psychologie při ČMPS.
Garant za ČMPS: PhDr. Jan Mareš, Ph.D.
Výroční konference Sekce psychologie zdraví při ČMPS
Vernířovice, 18. - 20. 5. 2018
https://cmps.ecn.cz/?page=ps-zdravi
Výroční konference sekce s mezinárodní účastí.
Garanti za ČMPS: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., doc. PhDr. Bohumil Koukola
Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům
Národní neuropsychologická cena Jiřího Diamanta

WWW: https://cmps.ecn.cz/?page=cena_JD
Slavnostní předání Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta v roce
2018 se konalo v rámci 36. Psychologických dnů v Olomouci, ve čtvrtek 13. 9.
Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018
Nemcova Elfmarkova, N., Gajdos, M., Rektorova, I., Marecek, R., Rapcsak, S.
Z. (2017). Neural evidence for defective top-down control of visual processing
in Parkinson's and Alzheimer's disease. Neuropsychologia, 106, 236-244.
doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2017.09.034
Nejlepší výzkumná studie oceněná v roce 2018 v kategorii Junior
Parizkova, M., Lerch, O., Moffat, S. D., Andel, R., Fendrych Mazancova, A.,
Nedelska, Z., Vyhnalek, M., Hort, J., Laczó, J. (2018). The effect of Alzheimer's
disease on spatial navigation strategies. Neurobiology of Aging, 64, 107-115.
doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2017.12.019
Organizační a vědecká spoluúčast
International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting: Bridging Science
and Humanity
Místo a termín konání: Praha, 18. - 20. 7. 2018 ; http://www.ins2018.org/
Na tvorbě programu se podílela Sekce neuropsychologie při ČMPS.
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Projekty podpořené Radou vědeckých společností
• E-psychologie, 12. ročník, 2018, řešitelka doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
http://e-psycholog.eu/
• Vědecká a vzdělávací činnost ČMPS v roce 2018, řešitel PhDr. Daniel Heller
Podpora, rozvoj a koordinace vědeckých a vzdělávacích aktivit psychologů ve výzkumu
a v praxi. K dosažení tohoto cíle v roce 2018 sloužily jednak odborné aktivity sekcí
ČMPS a pořádané a spolupořádané konference, jednak průběžné poskytování informací
z oboru psychologie prostřednictvím Čtvrtl. zpravodaje ČMPS a webových stránek.
Součástí projektu bylo také uspořádání konference Psychologické dny 2018.

Mezinárodní aktivity
Kolektivní členství v mezinárodních společnostech
International Union of Psychological Science
ČMPS je řádným členem se dvěma delegáty. V roce 2020 bude pořádat pod záštitou
IUPsyS světový kongres psychologie. WWW: http://www.iupsys.net/
The European Federation of Psychology Teachers Associations
Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je členem EFPTA.
WWW: http://www.efpta.org/home/index.asp?sid=2&ssid=1
Členství ve struktuře mezinárodních organizací
International Union of Psychological Science
PhDr. Martina Klicperová, CSc. je členkou Executive Committee IUPsyS (20162020).
WWW: http://www.iupsys.net/about/governance/executive-committee/index.html
S_EAC Psychotherapy EFPA:
PhDr. Jaroslav Šturma je členem Evropského výboru pro specializační certifikát
EuroPsy v psychoterapii. WWW: http://www.europsy-efpa.eu/
Účast na mezinárodních akcích
29. mezinárodní kongres IAAP., Montreal, 25. - 30. 6. 2018. ČMPS reprezentoval
PhDr. Daniel Heller.
Roční zprávu za společnost zpracovala
PhDr. Jindřiška Kotrlová
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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.
Janoušek, J. (2015). Psychologické základy verbální komunikace. Praha: Grada. 382 s.
Kučírek, J. a kol. (2017). Aplikovaná psychologie: vybraná témata. Praha:Grada. 234s.
Le Bon, G. (2016). Psychologie davu. Praha: Portál. 175 s.
Špatenková, N. a kol. (2017). Krize a krizová intervence. Praha: Grada. 285 s.
Krejčová, L. (2019). Dyslexie: psychologické souvislosti. Praha: Grada. 248 s.
Moree, D. (2015). Základy interkulturního soužití. Praha: Portál. 204 s.
Lacinová, L. a kol. (2018). Všichni moji blízcí: adolescenti a dospělí kolem nich. Brno:
Masarykova univerzita. 115 s.
Masopustová, Z., Daňsová, P., Lacinová, L. a kol. (2018). Jak to mají mámy:
psychologický výzkum mateřství. Brno: Masarykova univerzita. 123 s.

Volná místa a jiná inzerce
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o.
přijme psychologa/psycholožku se zaměřením na manželské a rodinné
poradenství.
Výkon práce na detašovaném pracovišti: Žďár nad Sázavou, Horní 22.
Výše úvazku 1,0 nebo dle dohody.
Podmínky: jednooborová psychologie, znalost psychologické diagnostiky a
poradenství. Výhodou je orientace v souvisejících zákonech.
Nástup možný ihned, případně dle dohody.
Nabídky zasílejte na: Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina, Horní 22, 591 01
Žďár nad Sázavou nebo na poradna.zr@psychocentrum.cz, bližší informace na
tel. č. 566 621 404.
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Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p.o.
přijme psychologa/psycholožku se zaměřením na náhradní rodinnou péči psychodiagnostiku.
Výkon práce na oddělení NRP: Jihlava, Pod Příkopem 4
Výše úvazku 1,0 nebo dle dohody.
Podmínky: jednooborová psychologie, znalost psychologické diagnostiky a
alespoň započatý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik výhodou.
Nástup možný od července 2019, případně dle dohody.
Nabídky zasílejte na: Psychocentrum – MRP Kraje Vysočina, Pod Příkopem 4,
586 01 Jihlava nebo na smardova@psychocentrum.cz, bližší informace na tel. č.
734 285 161 či 567 308 855.

  
Do ambulance klinické psychologie a psychoterapie v Mladé Boleslavi přijmu
klinického psychologa / psycholožku nebo psychologa / psycholožku
ve zdravotnictví.
Ambulance je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání v klinické
psychologii. Výše úvazku a termín nástupu dle domluvy.
Nabízím různorodou psychoterapeutickou a diagnostickou práci s dětmi,
dospívajícími a dospělými, dále nadstandardní finanční ohodnocení dle výše
úvazku a dosaženého vzdělání a praxe, flexibilní pracovní dobu, podporu
vzdělávání, supervizi.
Email: jana.pichova.psycholog@gmail.com a telefon: 776 769 338


Uveřejňované příspěvky včetně inzerce nemusí vyjadřovat názory Rady ČMPS.
Přijímají se elektronicky, na adrese: cmps@ecn.cz
Redakční uzávěrka zářijového čísla je 31. srpen 2019.
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