
Stručná zpráva o činnosti Českomoravské psychologické společnosti, z. s., za rok 2017 

Českomoravská psychologická společnost, zapsaný spolek, členka Rady vědeckých společností při 

Akademii věd České Republiky, měla 728 členů, roční členský příspěvek činil 500 Kč. Informace o 

činnosti společnosti byly k dispozici především na webových stránkách, a to jak v češtině 

(http://cmps.ecn.cz), tak v angličtině (http://cmps.ecn.cz/?page=english). 

     Rada Českomoravské psychologické společnosti se během roku 2017 sešla celkem šestkrát. 

V roce 2017 byla posílena Etická komise společnosti o další tři členy, z nichž dva svoji práci ani 

nezačali, a jednomu členu v průběhu roku skončilo volební období. Koncem roku 2017 pracovala 

Etická komise v 8 členech. 

     Ve dnech 27. října až 17. listopadu 2017 se elektronickou formou konal sněm ČMPS, který však 

nebyl usnášeníschopný. Rada ČMPS proto podle Stanov svolala na 1. 12. 2017 Shromáždění 

delegátů, které se konalo v rámci pravidelného výročního setkání vedoucích všech dvaceti sekcí 

ČMPS, a to převzalo funkci sněmu. Sněm tedy v tomto termínu řádně proběhl a přijal Usnesení. 

Mj. schválil Etický kodex psychologické profese. 

     V průběhu roku se konalo několik pracovních schůzek organizačního výboru ICP 2020 - 

mezinárodního psychologického kongresu, který se bude konat v Praze ve dnech 19. - 24. 7. 2020. 

V roce 2017 byl ustanoven domácí vědecký výbor, který sestává z vedoucích pracovních skupin 

pro jednotlivá témata odborného programu. Pravidelná schůzka se zástupcem IUPSyS (tzv. „site 

visit“) se konala ve dnech 12. - 13. 10. 2017 v Praze. 

     Rada ČMPS se zabývala v průběhu roku mj. těmito tématy:  

* podněty z oblasti etiky psychologické činnosti,  

* novým etickým kodexem připraveným etickou komisí ČMPS,  

* přípravou a vydáním sborníku z Psychologických dnů 2016,  

* aktuální situací ve vydávání ŽL pro "Psychologické poradenství a diagnostika",  

* kompetencemi v organizaci Klinicko-psychologických dnů v Lékařském domě,  

* přípravou sympozia k 90. výročí odborné profesní společnosti psychologů,  

* žádostí Ministerstva spravedlnosti o vyjádření k dvěma žádostem o udělení doložky soudního 

znalce v oboru psychologie.  

     Rada komunikovala jak se členstvem, tak s odbornou i laickou veřejností a zodpovídala 

především jejich dotazy, které se týkaly psychologie jako oboru. 

     Důležitou aktivitou Českomoravské psychologické společnosti je její publikační činnost. 
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Čtyřikrát ročně vyšel „Čtvrtletní zpravodaj ČMPS, čtyřikrát ročně webový časopis „E-psychologie“ 

(http://e-psychologe-eu), vyšlo jedno číslo dalšího webového časopisu „Testfórum“ 

(http://testforum.cz ). Byl publikován sborník z 34. Psychologických dnů 2016 „Možnosti a hranice 

psychologie“. Je třeba zmínit i další publikace a webové stránky: Kotrlová, J.: Českomoravská 

psychologická společnost (http://cmps.ecn.cz), Majzlíková, J.: Sekce pro psychologii krizí, neštěstí 

a traumatu při ČMPS (http://psychologieprokrize.cz), Bartošová, K., Kotrlová, J.: ČMPS na 

Facebooku a Lacinová, L.: Sekce pro výzkum citové vazby při ČMPS na Facebooku. 

     Českomoravská psychologická společnost se podílela na organizaci kongresů a seminářů (vždy 

s více než 50 účastníky), a to jak mezinárodních (1. Šulová, L., Pourtois, J.-P.: XVII. International 

congress of AIFREF: Quality of life of the child today, 2. Polišenská, V., Kotrlová, J.: European 

Semester 2017: On the Borders of Psychology anf Beyond), tak národních (1. Lukas, J., Mareš, J.: 

Učíme psychologii / Teaching psychology 2017, 2. Kebza, V., Koukola, B.: Výroční konference 

Sekce psychologie zdraví při ČMPS, 3. Raudenská, J., Kalvodová, L., Slabá, Š., Brodská, V.: 186.-

189. klinicko-psychologický den). Dále se ČMPS podílela na organizaci seminářů a workshopů 

(pod 50 účastníků), a to opět jak mezinárodních (Baštecká, B.: European symposium on ethics in 

psychology: “Looking for values”), tak národních (1. Heller, D. a kol.: Sympozium k 90. výročí 

ustanovení Psychologické společnosti, 2. Štěpánková, H., Jarolímová, E.: Semináře Sekce 

geropsychologe při ČMPS, 3. Graf., S., Hřebíčková, M.: Společenské menšiny a kulturní rozdíly  

4. High, R.: Diagnostika časové perspektivy u žáků ZŠ a SŠ, 5. Chýlová, H.: Pracovně psychologické 

aspekty regulace emocí a jejich projevů, 6. Cefai, C,. Slezáčková, A.: RESCUR Resilience 

Programme: Training Workshop, 7. Majzlíková, J.: Semináře Sekce pro psychologii krizí, katastrof 

a traumatu při ČMPS, 8. Šestáková, B.: XII. Plzeňský psychologický den). 

     Dalšími pořádanými akcemi byl např. přednášky (Potgieter, J., Slezáčková, A.: Sekce pozitivní 

psychologie při ČMPS - přednášky a workshop), udílení ocenění studentům a vědeckým 

pracovníkům (Národní neuropsychologická cena Jiřího Diamanta). 

     ČMPS úspěšně řešila i projekty Rady vědeckých společností Akademie věd České republiky: (1. 

Sobotková, I.: E-psychologie, 11. ročník, 2017, 2. Heller, D.: Vědecká a vzdělávací činnost ČMPS v 

roce 2017) a další projekty (Šulová, L., Heller, D.: Realizace XVII. Mezinárodního kongresu AIFREF – 

„Kvalita života dnešního dítěte“). 

     Pokud jde o mezinárodní aktivty, ČMPS je členkou „IUPsyS“ (International Union of 

Psychological Science) a M. Klicperová je členkou Executive Commitee 

(http://www.iupsys.net/about/governance/executive-committee/index.html). J. Šturma je 

členem Evropského výboru pro udělování specializačního certifikátu EuroPsy v psychoterapii 

(http://www.europsy-efpa.eu/).   

     Mezi jinam nezařazené výstupy patří např.: Hyžová, M., Moravec, P., Slavíková, I., Boukalová, 

H., Holeček, V.: Anonymizované verze vyřešených stížností a podnětů Etické komise ČMPS 

(http://cmps.ecn.cz/?page=ekpsy-cmps). Tento výstup práce Etické komise ČMPS považuje Rada 

ČMPS za velmi významný, protože mj. odborně reflektuje aktuální problematiku současné 

psychologické praxe a představuje příspěvek ČMPS naší společnosti. 

 V roce 2017 pracoval jako zvolený předseda společnosti PhDr. Daniel Heller, administrativu 

spojenou s chodem ČMPS včetně řízení projektů a evidence členů vykonávala PhDr. Jindřiška 

Kotrlová, místopředsedou ČMPS byl PhDr. Jaroslav Šturma, vědeckou tajemnicí doc. PhDr. Irena 

Sobotková, CSc., hospodářkou PhDr. et Mgr. Blanka Šestáková, a dalšími členy rady: PhDr. 
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Kateřina Bartošová, Ph.D. PhDr. Zbyněk Galvas, PhDr. Dana Marková, doc. PhDr. Alena 

Slezáčková, Ph.D., PhDr. Hana Štěpánková Georgi, Ph.D. 

     Kontrolorem od roku 2017 se stal PhDr. Josef Lízner.  

V Unii psychologických asociací ČR, která je členkou EFPA (European Federation of Psychologistrs´ 

Assotiations), sídlící v Bruselu, zastupují Radu ČMPS PhDr. Daniel Heller a PhDr. Veronika A. 

Polišenská, MSc., Ph.D.  

 

V Praze, 17. listopadu 2018                                                                PhDr. Daniel Heller, předseda 

ČMPS 
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