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Setkání Etické rady EFPA v roce 2016 
 

Bohumila Baštecká 

 

Board of Ethics EFPA
1
 má schůzky dvakrát do roka. Rokuje se v sobotu a v neděli, 

předřazeno bývá páteční národní etické symposium. Delegáty za jednotlivé země jsou: Pierre 

Nederlandt (Belgie), Andreja Brajsa Zganec (Chorvatsko), Bohumila Baštecká (Česká 

republika
2
),  Lisbeth Sten Jensen (Dánsko), Tuija Holm* (Finsko), Anne Andronikof 

(Francie), Nino Dazzi (Itálie), Irina Simonenkova (Lotyšsko), Ilona Čėsnienė* (Litva), 

Thérèse Michaelis (Lucembursko), Fredi Lang (Německo), Henk Geertsema (Nizozemí), 

Nina Dalen a Tove Beate Pedersen* (Norsko), Zuzanna Toeplitz (Polsko),  Miguel Ricou 

(Portugalsko), Karin Kalteis (Rakousko), Iulian Laurentiu Stefan (Rumunsko), Alla Shaboltas 

(Rusko), Artemis Giotsa (Řecko), Vita Postuvan* (Slovinsko), Vincent Bermejo Frigola 

(Španělsko), Kristina Taylor (Švédsko), Daniel Stern (Švýcarsko), Yesim Korkut (Turecko), 

Kate Bullen a Tony Wainwright* (Velká Británie). 

Board of Ethics je nejpočetnější orgán EFPA ‒ pro období 2015-2017 se přihlásilo 27 

zástupců, z toho 22 aktivních a 5 korespondujících*. 

 

Istanbul, 15. - 17. dubna 2016 

Do Istanbulu jsem odjížděla v týdnu, kdy „Spojené státy varovaly své občany“ kvůli 

„věrohodným hrozbám“ v turistických oblastech Turecka, zejména v Istanbulu a letoviscích 

na jihozápadním pobřeží v souvislosti se summitem Organizace islámské spolupráce (zpráva 

ČTK). Bydlela jsem spolu s kolegy v hotelu Halifaks pět minut od jednoho z míst specifi-

kované hrozby – náměstí Taksim.  

Pět minut opačným směrem z hotelu Halifaks byly kanceláře Turecké psychologické 

společnosti (TPA), kde jsme zasedali. Kolegyně Yesim Korkut (konečně jsem v odpovída-

jícím jazykovém prostředí pochopila, že správně se čte „Ješim“) myslela jako vždy téměř na 

vše, co by vedlo k užitečnosti a souladu, jen doma přijala ještě více zodpovědnosti. Poprvé 

jsem viděla kolektivistickou kulturu (myšlení zaměřené na „my“) v akci: dostali jsme jako 

pozornost turecké cukrovinky s pistáciemi. Pochvalovali jsme si a Yesim přikyvovala: Ano, 

Evropanům chutnají více tyhle s pistáciemi, proto jsem Vám objednala právě tyhle. – Ale my 

chceme ty, co chutnají zdejším lidem! ‒ namítali jsme marně.      

Ohrožení dělá divy: lidé prořídnou a semknou se. Ze šestnácti původně ohlášených kolegů 

přijela polovina. Postupně se omlouvali, takže večer před odletem jsem už věděla, že budou 

chybět i přednášející na páteční symposium a ráno na Ruzyni jsem si rychle chystala 

prezentaci s tématem Psychologists and crises“.  

 

                                       

1
 Webová stránka komise pro etiku EFPA: http://ethics.efpa.eu/introduction/  

2
 Česká republika je zapojena v komisi pro etiku EFPA už od roku 2002 – nejprve v ní působila 

PhDr. Hana Junová, která se do její historie výrazně zapsala (mj. organizovala sympozia etické komise 

EFPA v roce 2003, 2004 a 2010 v Praze a zasloužila se o vydání překladu Etika pro evropské 

psychology do češtiny, 2010). Od roku 2009 působila v komisi PhDr. Alena Koblicová a od roku 2013 

v ní pracuje PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. V letech 2016 a 2017 je aktivní účast v komisi 

podpořená z grantu INGO II LG15038 (MŠMT).  
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Symposium probíhalo s časovými skluzy („najednou se ukazuje, že máme hodinu zpoždění“), 

výsledně téměř žádná diskuse. Vnímala jsem vyrovnanou řadu upravených usměvavých dívek 

(některé v hidžábech), ochotných ku pomoci: studentky psychologie, jimiž se Yesim mohla 

chlubit (také to dělala). Přivítání prezidentkou Turecké psychologické společnosti se neslo 

v duchu důležitosti mezinárodních kontaktů s upozorněním na novou publikaci TPA 

(autorský kolektiv Y. Korkut a spol.: Etická výchova a vzdělávání na univerzitách). Yesimina 

úvodní řeč mě upozornila, že jde o první etické symposium v rámci TPA a též, že „je třeba 

dívat se do budoucnosti, jak to naše republika vždycky dělala“. Připomněla, že svět je ve 

válce a uprchlická vlna zaplavuje Turecko a Evropu. Psychologové se angažují v práci 

s traumatem a sami jsou traumatizováni. 

Psychologové potřebují etiku, aby byli důvěryhodní pro veřejnost, ochraňovali klienta a měli 

jasná vodítka pro svoji práci, neboť se pohybují v trojúhelníku „klient-psycholog-společnost“. 

Otázkou je, jak se psychologové mají ke společnosti vztahovat, co pro ně tato část jejich 

profese představuje.   

Uvědomovala jsem si, jak od doby, co v Etické komisi ČMPS tvoříme nový etický kodex, se 

pro mě evropské schůzky stávají výraznějším zdrojem informací, než tomu bylo dříve. 

Propojuji si inspirace s tím, na co se zrovna ptáme my. Zajímavý je např. neklid v tématu 

důvěrnosti (mlčenlivosti) na pozadí dobových změn. Jednak se projevy, které byly dříve 

považovány za intimní, stávají součástí veřejného prostoru, jednak se změnilo vlastnictví 

informací a s tím související moc, což se prakticky projevuje v pacientově možnosti nahlížet 

do dokumentace a určit další laiky, kteří k informacím budou mít přístup. Důvěrnost je jednou 

ze složek důvěry. Lze ji upravovat na základě kontraktu. Není ale psycholog tím, kdo má 

pacienta chránit někdy i proti jeho vůli (např. odhadem možných dlouhodobých důsledků)? 

A jak s dětmi - na kontinuu od jejich „nejlepšího zájmu“ k jejich „vůli a preferencím“? Jak 

vlastně sociální média ovlivňují profesionální vztah? Hledají si terapeuti informace o svých 

klientech na internetu? Vědí o tom, že se stávají součástí sociálních sítí svých klientů? Jak je 

to s právem na soukromí a jeho ochranu?  

O výzkumu na téma „Z jakých důvodů si terapeuti vyhledávají informace o svých klientech 

bez jejich souhlasu na internetu“ referovala rakouská kolegyně Karin Kalteis. 

Yesim Korkut přednesla referát o tom, jak učit psychology etiku, což se týká postojové a 

hodnotové části kompetencí. Záruku za „edukaci charakteru“ v českých profilech absolventů 

myslím neobjevíme ani v pomáhajících profesích. U nás na škole se aspoň snažíme psát 

„student je podporován v těch a těch postojích“, kam by Yesim dosazovala péči o druhé a 

respekt k nim, zodpovědnost a pokoru.      

Zůstala jsem ze solidarity i na odpolední část symposia, která probíhala v turečtině, výjimečně 

byl k dispozici anglický text (např. o typech etických přestupků terapeutů podle zastávaného 

terapeutického směru nebo o právech LGBTQIA komunity včetně zpochybnění univerzální 

platnosti „coming out“ modelu). Vnímala jsem atmosféru převážně ženského prostředí: 

společný smích kolegyň, přehledné prezentace, zájem o sdělované.  Na večerním posezení 

jsem se pochlubila, že jsem se připravovala na pobyt v Istanbulu sledováním Kriminálky 

Istanbul. Ale turecké kolegyně seriál neznaly. No přece komisař Özakin?! – naléhala jsem. 

Rychle vytáhly chytré mobily a za chvíli byl seriál – ukázalo se, že německý, nikoli turecký - 

objeven. Porozuměly jsme si, když našly Mehmeta Özakina. „Handsome“, zaznělo souhlasně.   

Sobotní a nedělní jednání naší okleštěné osmičlenné komise bylo nosné: poprvé za tři roky, co 

se setkání účastním, zaznělo, že někteří z nás potřebují diskutovat, a někteří ne, že dosahování 

konsensu ve velké (obvykle 16členné) skupině téměř není možné, že potřebujeme jiné 

pracovní postupy, a není jasné, jaké atp.  
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Rokovali jsme společně: ukončoval se „position statement“ týkající se etiky ve výuce 

psychologie, pokračovalo se ve slovníčku k etickým kodexům, Miguel Ricou z Portugalska 

přednesl svůj záměr zkoumat identitu psychologie, neboť psychologové se ztrácejí mezi 

terapeuty a kouči. Měli jsme pokračovat i v tématu supervizní etiky, které je problematické 

od počátku – mj. asi proto, že není vyjasněno, o čem je řeč. Daniel Stern ze Švýcarska navrhl 

podívat se do Metakodexu a Modelového kodexu a zjistit, zda zásady uvedené tam jsou 

aplikovatelné též na supervizi. Já jsem upozornila na to, že několik evropských supervizních 

etických kodexů existuje, a sestavila a představila jsem tabulku, abych vysvětlila, kde asi 

vznikají potíže v porozumění. 

 

 VĚTŠINOU INTERNÍ  

ODBORNÝ DOHLED 

VĚTŠINOU EXTERNÍ 

REFLEKTUJÍCÍ 

SUPERVIZE 

Supervidovaný   Většinou začátečníci 

(studenti, noví zaměstnanci 

atp.)  

Celoživotní vzdělávání, které 

zahrnuje i supervizory 

samotné 

Supervizor  Součást managementu 

organizace  

„nezávislý“ odborník – ale 

placený organizací 

Důraz na   Náležitou odbornou úroveň  

 

Náležitou úroveň 

sebe/reflexe 

 

standardy  → zodpovědnost → tvořivost → nadhled  

Formy (individuální, skupinová, 

týmová) případová; 

převážně individuální 

  

(individuální, skupinová, 

týmová) případová 

týmová vztahově-

komunikační;  

(individuální, týmová) 

supervize řízení  

Častost  většinou týdně  

 

většinou měsíčně 

Funkce jsou totožné  administrativní/normativní – vzdělávací/formativní – 

podpůrná/restorativní 

  

Názvů najdeme mnoho: klinická 

vzdělávací, rozvojová, manažerská, orientovaná na problém, 

orientovaná na proces atp.   

V ČR razíme:  

Odborný dohled  

(Zákon o zdrav. službách) 

Reflektující supervize 

Potíže v porozumění 

vznikají:  

  

Většina anglicky psané 

LITERATURY se vztahuje 

k této supervizi. 

V ČR: Většina supervizní 

ZKUŠENOSTI se vztahuje 

k této supervizi.  

K tomu je dnes pozorovatelný posun od supervize 

vycházející z psychoterapie k supervizi založené  

na kompetencích.  

Oba směry užívají jiný JAZYK. První se hodně zaměřuje 

na vztah a proces, druhý též na výsledek.    
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Zápis (minutes) ze setkání jsem měla tentokrát na starosti já. Henk z Holandska, který je 

obvykle píše, nebyl vpuštěn do země, protože jeho pas měl vypršet dříve než za půl roku. 

Psala jsem a dívala se na prezidenta Atatürka na zdi. Docházelo mi, že je to stejné, jako by 

u nás v úředních místnostech visel Masaryk. 14milionový Istanbul měl v sobě pro nás radost a 

lehkost. Ani syrští uprchlíci nepůsobili temně, když si na druhé straně parčíku u hotelu 

Halifaks připravovali na ohni večeři. Vložit optimismus do postav syrských žebraček, které 

posedávaly na chodnících, bylo těžší. Yesim si občas posteskla, jak Evropa z Turecka učinila 

nárazník, a jak její země na východních hranicích zažívá válku, kterou kdysi dávno připravili 

Američané svou touhou kontrolovat Střední východ. Ale pak zase i v ní probleskla radost a 

lehkost („není islám jako islám“) a nálada odhodlané pospolitosti se přenášela na nás. 

Do červencového puče a omezení akademických svobod zbývaly tři měsíce.  

 

Luxemburg, 22. – 23. října 2016 

Lucemburské setkání bylo rovněž uvedeno pátečním etickým symposiem. Jednací řečí však 

byla francouzština a němčina, a většina z nás se ho proto neúčastnila. Etická rada EFPA se 

sešla až při sobotním a nedělním zasedání. V sobotu jsme rokovali na Faculty of Humanities 

v nově zakládaném univerzitním kampusu v městě Belval vzdáleném dvacet kilometrů od 

hlavního města. Lucemburská kolegyně Therese Michaelis je patriotka a má ráda nové 

budovy. Na mě obrovské stavby s těžkými dveřmi působily nepřátelsky, jako by architekti 

dbali více na vnější dojem než na ztraceného návštěvníka. Naši situaci vyřešila ochranka: 

řekla, že v neděli v budově žádní lidé být nemají, a tak jsme se přesunuli do starší a pro mě 

útulnější univerzitní budovy v hlavním městě.  

Přibyla nová kolegyně – švédská školní psycholožka Kristina Taylor. „Vidím ty výzvy,“ řekla 

hned o první přestávce. Diskuse jako by bez cíle a bez moderátora, překřikujeme se, nebo se 

odmlčujeme. Tematicky zůstáváme na stejných bodech jako v Istanbulu, jen dokončenou 

etiku ve výuce nahradila příprava etické sekce na psychologickém kongresu v Amsterdamu 

v létě 2017 a příprava setkání BoE v Praze 13. – 15. října 2017.    

Nina Dalen z Norska přednesla text o supervizi, který převzala z materiálů k EuroPsy. 

Kolegové jí doporučili, ať dá text do uvozovek. Zeptala jsem se, proč se vůbec máme 

supervizní etikou v psychologii zabývat, a připomněla istanbulský návrh (tentokrát 

nepřítomného) Daniela Sterna. Protože si to vedení EFPA přeje, odpověděl náš koordinátor 

Pierre Nederlandt. Dosuzuji, že si to přeje právě kvůli sbližování s EuroPsy do roku 2030, a 

nastoupený směr přes EuroPsy mi dává smysl – hlavně asi proto, že se hneme z místa.  

Ohledáváme rozdíly mezi etikou, profesní etikou a deontologií. V diskusi o symposiu 

v Amsterdamu se objevují současné citlivé etické oblasti - (podporované) rozhodování, 

kritické myšlení, důvěrnost, lidská práva – a citlivé oblasti aplikační (forenzní psychologie, 

výuka, nová média). Karin Kalteis nás seznamuje s postupem kolem evropského výzkumu 

o přesvědčeních a chování evropských praktických psychologů.  Nabízím i českou účast na 

80položkovém dotazníku. Dodnes jsem ale zásilku neobdržela. Výzkumné výsledky by 

rovněž měly být předneseny na kongresu v Amsterdamu.       

Představuji návrh, jak by mohla vypadat symposiální část pražského setkání. Ráda bych, aby 

kolega profesní etik vysvětlit rozdíl mezi etickým kodexem založeným na hodnotách a 

etickým kodexem založeným na principech a abychom pak pokračovali etickým 

rozhodováním s oporou v etickém kodexu u konkrétních typů kauz. Například bezradnost 

psychologů kolem opatrovnických sporů a nejlepšího zájmu dítěte není jen českou 
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specialitou, jak se ukazuje. Příklady z této oblasti by nás mohly spojit při hledání pevné etické 

půdy pod nohama.  

Odjížděly jsme na letiště společně se švédskou kolegyní a mávaly na sebe, ještě když jsme 

postupovaly sousedními chodbami k letadlům do svých domovin.  

Nevíme, kdo s kým se ještě uvidí. A tak se držme: etiky i sebe navzájem.    

 

 

O autorce 

Klinická psycholožka a supervizorka PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. v současnosti přednáší 

na Katedře teologické etiky na Evangelické teologické fakultě UK, je autorkou řady publikací 

mj. z oblasti krizí a neštěstí, od roku 2011 je členka etické komise ČMPS a zástupkyně ČR 

v Board of  Ethics EFPA. 

Kontaktní údaje: 

Adresa: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Černá 9, 115 55 Praha 1 

e-mail: bastecka@etf.cuni.cz 
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Baštecká, B. (2016). Setkání Etické rady EFPA v roce 2016. E-psychologie, 10(4), 76-80. Dostupné z 

http://e-psycholog.eu/pdf/bastecka-zp.pdf 
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