
Zápis ze Sněmu ČMPS 2017 
 

V Čtvrtl. zpravodaji ČMPS 111/2017 bylo oznámeno konání sněmu ČMPS 

v elektronické formě. Sněm se konal online ve dnech 27. října až 17. listopadu 

2017. Na webu ČMPS a prostřednictvím zpráv členům na evidované e-mailové 

adresy byl zpřístupněn formulář pro hlasování. Dokumenty, o nichž se hlasovalo, 

jsou dostupné na webové stránce v sekci Sněm ČMPS. Po sečtení hlasů 18. 

listopadu 2017 se ukázalo, že sněm nebyl usnášeníschopný, hlasovalo 76 členů. 

 

Rada ČMPS tedy dle Stanov svolala Shromáždění delegátů, které je 

usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných delegátů. K platnosti usnesení 

je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů v době usnášení. 

Shromáždění delegátů, resp. vedoucích sekcí ČMPS, se konalo 1. 12. 2017 v Pra-

ze, v rámci tradičního setkání vedoucích sekcí se členy rady ČMPS. 

Přítomní delegáti: 

Zbyněk Galvas, Renata Hacklová, Hana Chýlová, Hana Jahnová, Lenka 

Lacinová, Tomáš Nikolai, Alena Nohavová, Klára Patlichová, Alena 

Slezáčková, Lenka Šulová, Blanka Šestáková, Hana Štěpánková, Štěpán 

Vymětal. 

Omluveni: Sylvie Graf, Jana Procházková, Ondřej Bezdíček, Martina 

Klicperová, Natálie Jeníčková. 

Nepřítomni: Radka High, Tomáš Urbánek. 

Nehlasující: Kateřina Bartošová, Daniel Heller, Jindřiška Kotrlová, Irena 

Sobotková, Jaroslav Šturma, Ivana Slavíková. 

 

Program sněmu:  

1. Zpráva o činnosti ČMPS za rok 2016  

2. Zpráva kontrolora o hospodaření ČMPS v roce 2016, vč. Přehledu o platbách 

ČP 

3. Roční uzávěrka za rok 2016, včetně Přílohy 

4. Etický kodex psychologické profese vč. Průvodního listu k Etickému kodexu 

5. Cíle a zaměření činnosti rady ČMPS  

6. Náměty účastníků sněmu 

 

Sněm zahájil předseda ČMPS Daniel Heller. Představil jednotlivé body 

programu, který poté přítomní delegáti schválili. Vzhledem k tomu, že jednotlivé 

dokumenty byly dostupné online od 27. října 2017 na webu ČMPS, v bodě 1. až 

5. se přistoupilo rovnou k hlasování. V bodě 6 vystoupila Blanka Šestáková 

s návrhem na doplnění dokumentu Cíle a zaměření činnosti rady ČMPS (viz 

Usnesení sněmu ČMPS). Hlasování moderovala Jindřiška Kotrlová, hlasy sčítala 

Kateřina Bartošová s Irenou Sobotkovou. V závěru sněmu bylo sestaveno 

Usnesení sněmu ČMPS, které přítomní delegáti schválili. Poté byl sněm ukončen. 



Usnesení sněmu ČMPS, 1. 12. 2017 

Přítomní delegáti v počtu 14 (z celkového počtu 20) schválili následující 

dokumenty: 

1. Zpráva o činnosti ČMPS za rok 2016 – 13 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel; 

2. Zpráva kontrolora o hospodaření ČMPS v roce 2016, vč. Přehledu o platbách 

ČP – 13 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel; 

3. Roční uzávěrka za rok 2016, včetně Přílohy – 13 hlasů pro, 0 proti, 1 se 

zdržel; 

4. Etický kodex psychologické profese vč. Průvodního listu k Etickému kodexu - 

13 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel; 

5. Cíle a zaměření činnosti rady ČMPS – 13 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel; 

6. Náměty účastníků sněmu – byl přednesen návrh na doplnění Cílů a zaměření 

činnosti rady ČMPS, a sice že budou definovány podmínky udělování záštity 

radou ČMPS odborným akcím jiných subjektů. Tento návrh byl všemi hlasy 

přijat. Dokument Cíle a zaměření činnosti rady ČMPS bude tedy o tento další bod 

doplněn. 
 

 

Náměty účastníků sněmu – zapsáno do hlasovacího formuláře 

• Doporučuji do zprávy o činnosti zařadit a do cílů a zaměření ev. i aktivity 

pracovních skupin (v rámci SC EFPA i domácích) - jsme aktivní jak v rámci 

SC EFPA on Crisis and Disaster psychology, tak v rámci aktivit pracovní 

skupiny pro psychologii krizí a katastrof (mezinárodní sympozia, domácí 

semináře, pravidelné pracovní schůzky...). Zdravím, Vymětal 

• V tuto chvíli nemám žádné. Děkuji. 

• Postrádám prohlášení o poslání, vizi a hodnotách, které by zároveň 

usměrňovalo zprávu o cílech a zamřeních činnosti ČMPS. Děkuji Vám. 

B. Baštecká, 8-11-2017  

• užívání zahraničních psychologických testů v ČR – standardizace testů, 

potřeba psychol. testů přímo do personální, dopravní, forenzní...... oblasti, 

online psychol. testy pro veřejnost – apel na jejich zneužívání 

• navrhuji EK ČMPS uvážit změnu v označení (používání kodexu) na Kodex 

etiky psychologa, tak jak je toto označení používáno mimo oblast 

psychologie 

• Intenzivně pracovat na vytvoření prosazení Zákona o psychologické 

činnosti. 

• V dokumentu č. 5, Cíle a zaměření činnosti ČMPS, oceňuji aktivní podporu 

činnosti EK, zejména navrhování kandidátů na nové členy. V tomto 

kontextu si dovoluji navrhnout: předložení výzvy k nominacím na členství 

v EK (zašlu výslednou verzi) vedoucím sekcí při ČMPS s žádostí o 

participaci na hledání vhodných nominantů, zveřejnění této výzvy nejen ve 

Zpravodaji ČMPS, ale také v odborných, případně i populárních 



časopisech, např. Čs psychologie, E- psychologie, Psychologie dnes.... 

Díky :-) Ivana Slavíková 

• V Preambuli se mi nelíbí verbální část o "ovlivňování jednání a chování 

osob", to je manipulace. Lidé se mají rozhodovat samostatně, s podporou, 

ale dle vlastního nastavení. 

 

Zapsala: J. Kotrlová 

Ověřil: Daniel Heller  
 


