Etický kodex České asociace studentů psychologie, z. s.
Preambule Etického kodexu ČASP
Tento kodex je inspirován etickými kodexy profesních psychologických asociací. Impulsem
pro jeho vznik byla potřeba vytvoření etických pravidel, kterými se budou řídit studenti
psychologie, jakožto budoucí profesionálové v této oblasti. Tímto kodexem se tedy musí řídit
všichni členové ČASP, přičemž souhlas s ním je podmínkou pro vznik členství v asociaci.
1 Činnost člena ČASP
Člen ČASP vykonává svou činnost ve prospěch jednotlivce i společnosti, v duchu úcty k
osobnosti člověka, k životu a zdraví při respektování platných právních norem a obecných
společenských pravidel a zásad.
1.1 Činnost v rámci ČASP
Člen ČASP vykonává činnost v rámci ČASP v souladu s platnými Stanovami ČASP. Je si
vědom svých profesních kompetencí i jejich limitů, které při výkonu činnosti reflektuje. Při
vykonávání činnosti v rámci ČASP dbá o zachování jejího dobrého jména, stejně jako o
zachování a budování dobrého jména oboru psychologie.
1.2 Činnost mimo ČASP
Člen ČASP vykonává činnost mimo ČASP při zachování dobrého jména ČASP i dobrého
jména oboru psychologie.
Při styku s veřejností dbá člen ČASP na dodržování základních etických pravidel, právních a
společenských norem, stejně jako na zachování dobrého jména ČASP a oboru psychologie. Je

si vědom svých odborných kompetencí, které reflektuje a varuje se především odborných
stanovisek, která neodpovídají jím dosaženému vzdělání a odborným kompetencí, stejně jako
tyto nezneužívá k vlastnímu prospěchu a užitku.
Při plnění praxí, stáží a dalších odborných pobytů se řídí platnými právními předpisy a předpisy
daného zařízení, přičemž zachovává zejména mlčenlivost a úctu k osobě klienta či pacienta,
životu a zdraví. Je si vědom svých odborných kompetencí i jejich limitů, které reflektuje a
vykonává pouze tu činnost, ke které je odborně způsobilý a která je mu danou organizací
dovolena. Člen ČASP si je vědom při výkonu praxí, stáží a dalších odborných pobytů své pozice
a zachovává úctu k profesionálům. Má právo odmítnout takovou činnost, ke které se necítí plně
odborně či osobnostně kompetentní.
Při své výzkumné činnosti dbá člen ČASP na dodržování základních etických pravidel,
právních a společenských norem, stejně jako na zachování dobrého jména ČASP a oboru
psychologie. Při výzkumné činnosti dodržuje zásady anonymity a další výzkumná pravidla tak,
aby neohrozil osobní svobody či jinak nepoškodil účastníky výzkumu.
Člen ČASP svou činností nesmí poškodit zainteresované osoby, ať již se jedná o realizaci praxí
či stáží, výzkumu, potažmo styk s širokou veřejností a zachovává úctu k osobnosti člověka,
životu a zdraví.
Závaznost Etického kodexu ČASP
Jak je uvedeno výše, tento kodex je závazný pro všechny členy ČASP. Členové jsou povinni se
s kodexem neprodleně seznámit, přičemž přihláškou ke členství v ČASP se zavazují k jeho
dodržování.
Sankce při nedodržování Etického kodexu ČASP
Sankce při nedodržování tohoto kodexu dále upravují Stanovy ČASP a další vnitřní předpisy.
Rozhodování o případných sankcích je kompetencí Kontrolní komise ČASP.

Dodatek Etického kodexu ČASP
Výjimku z Etického kodexu ČASP mají členové v typu členství Alumni a Čestný člen, kteří by
se měli řídit profesními etickými kodexy. Platí pro ně pouze zásada zachovávání dobrého jména
ČASP, stejně jako obecná zásada profesionality a dodržování platných právních norem a
obecných společenských pravidel a zásad.
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Bc. Ondřej Vávra
prezident ČASP

