
Stručná zpráva o činnosti Českomoravské psychologické společnosti, z. s., za část roku 2018 

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

Akademii věd České Republiky, měla obdobný počet členů jako v roce 2017, nezměněn zůstal i 

roční členský příspěvek, který činil 500 Kč. Informace o činnosti společnosti byly a jsou 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 2018 sešla zatím pětkrát (6. 2., 

19. 4., 7. 6., 14. 9. a 26. 9.). Všechny zápisy jsou dostupné na webových stránkách ČMPS. Další 

setkání se bude konat 30. 11. 2018 v Praze, kdy proběhne i tradiční výroční společné zasedání 

členů Rady ČMPS a vedoucích sekcí, včetně Shromáždění delegátů, svolaného podle Stanov. Na 

programu je: 1. Sněm ČMPS, 2. Aktuality Rady ČMPS (především představení nové Rady ČMPS), 3. 

Reflexe tradiční konference „Psychologické dny 2018“, 4. Novinky z redakce E-psychologie, 5. 

Zpráva Etické komise ČMPS, 6. Zprávy ze sekcí ČMPS, 7. Různé. 

     V průběhu roku 2018 se opět konalo několik pracovních schůzek jak organizačního výboru ICP 

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

2020, tak domácího vědeckého výboru, který sestává z vedoucích pracovních skupin pro jednotlivá 

témata odborného programu. Stejně jako v roce 2017 se konala pravidelná schůzka se zástupcem 

IUPSyS (tzv. „site visit“), která proběhla ve dnech 13. - 15. 10. 2018 v Praze. 

     Rada ČMPS se zabývala v prvních třech kvartálech roku 2018 podobnými tématy, jako v roce 

2017 (podněty z oblasti etiky psychologické činnosti, problematikou vydávání živnostenských 

oprávnění pro "Psychologické poradenství a diagnostiku", v organizací Klinicko-psychologických 

dnů v Lékařském domě (dělba termínů s AKP ČR), a především přípravou tradiční konference 

„Psychologické dny“ , která se konala ve dnech 12. - 14. září v Olomouci. 

     Právě tak, jako v minulých letech, komunikovala Rada ČMPS jak se členstvem ČMPS, tak 

s odbornou i laickou veřejností. 

     Důležitou aktivitou Českomoravské psychologické společnosti byla i v roce 2018 její publikační 

činnost. Zatím třikrát vyšel „Čtvrtletní zpravodaj ČMPS (čtvrté číslo vyjde v prosinci 2018), a zatím 

dvě čísla webového časopisu „E-psychologie“ (http://e-psychologe-eu), zatím nejnovější 30. 8. 

2018. Je třeba zmínit i další publikace a průběžně aktualizované webové stránky, např.: Kotrlová, J.: 

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

psychologii krizí, neštěstí a traumatu při ČMPS (http://psychologieprokrize.cz), a aktivity ČMPS na 

Facebooku (Bartošová, K., Kotrlová, J.: ČMPS na Facebooku a Lacinová, L.: Sekce pro výzkum citové 

vazby při ČMPS na Facebooku). 

     Českomoravská psychologická společnost a jejích 20 sekcí se stejně, jako v minulých letech 

podílela na organizaci řady kongresů, seminářů a worshopů, a to jak mezinárodních, tak 

národních - podrobnější informace o nich jsou pravidelně publikovány jak ve „Zpravodaji“, tak na 

webových stránkách ČMPS, především v sekci „Novinky“. Z chystaných tradičních akcí, které jsou 

ještě před námi, bych rád upozornil na již XIII. Plzeňský psychologický den, organizovaný B. 

Šestákovou, který proběhne v pátek 7. 12. 2018. 

     I v části roku 2018, za kterou se dnes ohlížím, byly dalšími pořádanými akcemi přednášky a 

udílení ocenění studentům a vědeckým pracovníkům (především již druhé udělení Národní 

neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta, které proběhlo v důstojné atmosféře naší tradiční 

konference „Psychologické dny“ v zří 2018 v Olomouci). 

     ČMPS úspěšně řešila i i v roce 2018 projekty Rady vědeckých společností Akademie věd České 
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republiky: (1. Sobotková, I.: E-psychologie, 11. ročník, 2017, 2. Heller, D.: Vědecká a vzdělávací 

činnost ČMPS v roce 2017). 

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

Psychological Science) a M. Klicperová členkou Executive Commitee 

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

pokračuje v práci v Evropském výboru pro udělování specializačního certifikátu EuroPsy 

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

     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.  

     Právě tak, jako v roce 2017, považuji za velmi důležitý výstup činnosti ČMPS, resp. její Etické 

komise, „Anonymizované verze vyřešených stížností a podnětů Etické komise ČMPS“ (k dispozici na 

adrese: http://cmps.ecn.cz/?page=ekpsy-cmps). Tyto anonymizované verze odborně reflektují 

aktuální problematiku současné psychologické praxe a představují tak důležitý příspěvek ČMPS 

naší společnosti. 

     V roce 2018 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. Zbyněk 

Galvas, PhDr. Dana Marková a doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. Kolegyně PhDr. Kateřina 

Bartošová, Ph.D, a PhDr. Hana Štěpánková Georgi, Ph.D. rezignovaly na členství v Radě ČMPS 

v lednu 2018. 

     Kontrolorem ČMPS byl i v roce 2018 PhDr. Josef Lízner. Poslední revize hospodaření ČMPS 

proběhla v listopadu 2018.  

  

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