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Preambule 
Hlavním úkolem kodexu je vymezit pravidla pro členy Asociace bilanční diagnostiky, stanovit 

žádoucí standardy a garantovat úroveň jimi poskytovaných služeb. 

 

Základní principy: 

1. Zodpovědnost 

2. Morální a právní aspekty 

3. Kompetence 

4. Důvěrnost informací 

5. Prospěch a práva klienta 

6. Profesionálnost vztahů 

7. Používání technik 

8. Výzkum 

 

1 Zodpovědnost  
- Člen (psycholog) přijímá zodpovědnost za metodologickou správnost formulování 

úkolů, výběr psychodiagnostických a poradenských metod, správnost jejich užívání, 

analýzu a zpracování závěrečných zpráv. 

- Člen usiluje o to, aby nedocházelo ke zkreslování či nesprávnému používání 

psychologických závěrů. 

- Člen vykonává bilanční diagnostiku s vědomím, že jeho závěry a doporučení mohou 

ovlivnit životy klientů a dalších osob. 

- Člen si předem ujasní se všemi zainteresovanými osobami a činiteli, co očekávají od 

bilanční diagnostiky, jak se budou podílet na psychologických zjištěních a jak je 

budou využívat. 

- Člen se snaží vyvarovat vztahů, které mohou omezit objektivitu získaných údajů, 

nebo vyvolat konflikt zájmů. 

- Člen je jako jednotlivec zodpovědný za udržování nejvyšších standardů své profese. 

- Člen musí zabezpečit, aby ti, kteří pracují pod jeho přímým vedením, dodržovali tytéž 

zásady. 

 

2 Morální a právní aspekty  
- Člen ve svém jednání a chování akceptuje existující společenské standardy a normy a 

je si vědom možného dopadu svého chování na veřejnosti. 

- Člen vykonává bilanční diagnostiku ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu 

úcty k osobnosti člověka, k životu a zdraví. 

- Člen s klienty zachází s taktem a pochopením a respektuje jejich soukromí a intimitu. 
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- Člen respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou 

příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské 

či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. 

- Člen dbá na to, aby diagnostické metody nebyly užívány neoprávněnými osobami. 

- Stejně tak si je vědom, že rozmnožování nebo kopírování psychodiagnostických testů 

a metod je bez písemného souhlasu jejich vydavatelů trestné. 

 

3 Kompetence  
- Člen přesně uvádí svoji odbornou způsobilost, vzdělání, výcvik a praxi. 

- Člen používá jen takové diagnostické a poradenské metody, ke kterým je odborně 

kvalifikován. 

- Člen udržuje a rozvíjí své profesionální kompetence. 

- Je si vědom hranic svých kompetencí i omezení, která vyplývají z možnosti 

psychologie jako oboru a z limitů psychologického poradenství. 

- Člen uznává potřebu kontinuálního vzdělávání a je přístupný novým postupům, 

metodám, změnám v očekávání a hodnotách. 

- Člen si je vědom toho, že osobní problémy a konflikty mohou být na překážku 

profesionálnímu výkonu. 

- Proto nepřijímá žádnou práci, při které by jeho osobní problémy mohly vést k 

nedostatečnému výkonu nebo poškození klienta. 

- Člen dbá na to, aby v závěrečná zpráva z bilanční diagnostiky byla výstižná, nikoliv 

simplifikující. 

 

4 Důvěrnost informací  
- Povinností člena je respektovat důvěrnost informací o klientovi, které od klienta nebo 

osob zapojených do poradenské činnosti získal během své psychologické práce. 

- Druhým osobám tyto informace poskytne pouze se souhlasem klienta s výjimkou 

situací, ve kterých by neposkytnutí mělo za následek jasné ohrožení klienta nebo 

dalších osob. 

- V písemných a ústních zprávách uvádí pouze údaje vztahující se k cílům, kterých bylo 

poskytovanou službou dosaženo, a vynakládá maximální úsilí na to, aby nedošlo k 

nepřípustnému narušení soukromí klienta. 

- Při uchovávání záznamů a závěrečných zpráv činí taková opatření, aby nedošlo k 

narušení důvěrnosti informací. 
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5 Práva a prospěch klienta  
- Člen asociace jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých klientů. 

- Při poskytování poradenských služeb má klient právo na bezpečnost, naprostou 

diskrétnost a zachování profesionálního tajemství. 

- Před vlastním zahájením je člen povinen poskytnout klientovi jasnou informaci o 

charakteru služby, postupech, stejně jako o rizicích vyplývajících z toho, když 

poradenská služba nebude poskytnuta. 

- Podmínky bilanční diagnostiky, odborné kompetence a kvalifikace člena, který tuto 

službu poskytuje, musí být jasné klientovi od počátku poskytování služby. 

- Změny, které nastanou, musí být projednány před zahájením bilanční diagnostiky. 

- Bilanční diagnostika je poskytována pouze za předpokladu písemného souhlasu 

klienta. 

- Člen si je vědom svých povinností vůči klientovi a možností svého vlivu na něj. 

- Důvěru a závislost klientů nesmí jakýmkoliv způsobem zneužívat. 

 

6 Profesionálnost vztahů  
- Člen jedná s náležitým ohledem na potřeby, kompetence a závazky svých kolegů v 

psychologii i v jiných profesích. 

- Respektuje povinnosti svých kolegů a institucí nebo organizací, s nimiž tito jeho 

kolegové spolupracují, bere v úvahu tradici a praxi jiných profesních skupin a 

spolupracuje s nimi. 

- Člen se nepropůjčuje k pomluvám, intrikám a poškozování pověsti svých kolegů. 

- Když se člen dozví o etickém přestupku jiného člena, upozorní na tento problém 

předsednictvo Asociace. 

 

7 Používání diagnostických metod  
- Při používání diagnostických metod se člen (psycholog) snaží maximálně podporovat 

prospěch a zájem klienta. 

- Součinnost klienta při psychologickém vyšetření podporuje vysvětlením charakteru a 

účelu diagnostických metod, které při vyšetření používá. 

- Výsledky psychologického vyšetření chrání před zneužitím. 

- Respektuje právo klienta na seznámení s těmito výsledky, s jejich interpretací a s 

východisky jejich závěrů a doporučení. 

- Člen se snaží zabezpečit testy a ostatní diagnostické nástroje před zneužitím. 
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- Neumožňuje používání diagnostických nástrojů nekvalifikovaným osobám a ani jim 

neposkytuje záštitu či supervizi. 

 

8 Výzkum  
- Při plánování a přípravě výzkumu zváží člen pečlivě jeho etickou přijatelnost, na 

základě této úvahy a při rozhodnutí vést nebo podílet se na výzkumné činnosti, 

provádí s tím spojené úkony s úctou a zájmem o předmět výzkumu. 

- Při provádění výzkumu člen respektuje a chrání důstojnost a prospěch účastníků. 

- Informace získané o účastníkovi během provádění výzkumu jsou důvěrné, s výjimkou 

případů, kdy je tato zásada předběžnou dohodou upravena jinak. 


