Zpráva o činnosti Etické komise v období od ledna do září 2013
Etická komise se v roce 2013 sešla čtyřikrát (4. 3., 22. 4., 24. 6., 19. 9.), příští – celkově
deváté setkání je plánováno na listopad 2013.
Na setkáních i v e-mailové konferenci připravujeme dokumenty vytyčující pravidla činnosti
EK a paralelně s tím projednáváme v současné době osm stížností a tři podněty. Vzhledem
k tomu, že jsme dosud neměli jasně stanovená pravidla, soustředili jsme se na vytvoření a
doladění Jednacího řádu, který byl průběžně konzultován s Radou ČMPS. Podle pracovní
verze Jednacího řádu má nyní EK přiměřenou míru nezávislosti a jednoznačně stanovené
postupy pro projednávání stížností a podnětů http://cmps.ecn.cz/EK/Jednaci_rad_EK_CMPSpracovni_verze.pdf. Jednací řád nadále zpřesňujeme podle toho, s čím se setkáváme v praxi.
Jedním z našich cílů je kultivovat etické povědomí o činnosti psychologů nejen v rámci
odborné komunity, ale také mezi laickou veřejností. Po diskusích s Radou ČMPS jsme se
proto shodli na tom, že se budeme zabývat všemi stížnostmi, tedy i těmi, které upozorňují na
neetický postup psychologa, který není členem ČMPS.
Podobně jako Etický metakodex EFPA zastáváme rovný a otevřený přístup k informacím.
Přeposíláme proto stížnost včetně příloh také psychologovi, vůči jehož chování je stížnost
podána. Pokud klient, který si stěžuje, nedá souhlas s poskytnutím podkladů psychologovi,
posuzujeme ji jako podnět, tj. neadresně.
Ukazuje se, že některé stížnosti jsou adresovány současně EK ČMPS a EK AKP.
Připravujeme proto jednání obou etických komisí s cílem vymezit postup při projednávání
zdvojených stížností. Předpokládáme ale, že i v budoucnosti budou tyto stížnosti projednávat
obě EK nezávisle. Prosíme proto kolegy o vstřícnost a spolupráci s oběma komisemi.
Na podzim 2013 bude EK posílena o dva nové členy. Počet členů EK postupně vzroste až na
11, aby v září 2015, kdy komisi pravděpodobně opustí šest členů EK zvolených v roce 2011,
byla zajištěna kontinuita činnosti EK. Od září 2013 do září 2014 byla jako předsedkyně EK
znovu zvolena PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Kvůli výše zmíněné absenci základních dokumentů nemohla EK dosud ukončit projednávání
několika stížností a podnětů. Věříme, že v příštím roce se nám i s pomocí expertů, které
oslovujeme, podaří rozpracované kauzy uzavřít. Na webových stránkách EK ČMPS budeme
v anonymizované podobě zveřejňovat projednané stížnosti a podněty, které chápeme jako
zdroj rozvoje a prohlubování kvality psychologické profese a jako prostředek ke zvyšování
etické citlivosti odborné i laické veřejnosti.
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