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Psychologická laboratoř slouží katedře pedagogiky a psychologie (dále KPE) k
pedagogickým a výzkumným účelům. Práce s testy, přístroji a jinými diagnostickými
metodami umožňuje získávat data, která podléhají Zákonu na ochranu osobních
údajů. Každý, kdo bude pracovat s některou z diagnostických metod či kdo použije
prostor laboratoře k získávání osobních údajů, si toho musí být vědom a chovat se v
souladu s tímto zákonem. Nakládání s osobními údaji podléhá etickému kodexu
psychologické a pedagogické práce, mj. úctě a zodpovědnosti k respondentům či
osobám, které jsou předmětem výzkumů a šetření. Všichni uživatelé laboratoře
(jejích prostor a vybavení) jsou povinni chovat se šetrně k prostorám laboratoře a
jejímu vybavení. Zjištěné závady (např. poškozené testy, nefungující zařízení,
poškozený nábytek) je nutno bez prodlení nahlásit vedoucímu laboratoře, který
rozhodne o dalším postupu. Žaluzie zakrývající zrcadlo v pozorovací místnosti musí
být zataženy v případě, že neprobíhá pozorování – důvodem je ochrana drahého
jednosměrného skla a ochrana soukromí osoby či osob, které nemají být předmětem
pozorování.
Vedoucí laboratoře koordinuje využívání laboratoře a jeho rozhodnutí je
závazné pro všechny uživatele laboratoře. Bez vědomí vedoucího laboratoře není
dovoleno z laboratoře vynášet jakoukoliv techniku. Techniku je možné si zapůjčit po
předchozí domluvě s vedoucím laboratoře. Výpůjčka je evidována písemně oproti
podpisu a uživatel za vypůjčenou věc nese plnou zodpovědnost (zejména s ohledem
na její případnou ztrátu či poškození) po dobu trvání výpůjčky.

Pravidla půjčování psychodiagnostických metod:
Psychodiagnostické metody si mohou půjčovat pouze psychologové KPE
(interní zaměstnanci KPE). Pokud si zapůjčují diagnostické metody vyučující z jiných
kateder (např. pro výzkumné účely), mohou tak činit pouze po domluvě s vyučujícím
z KPE, který si příslušnou metodu půjčuje na své jméno a garantuje práci s ní. Při
výpůjčce její uživatel zodpovídá za její stav. Při ztrátě či poškození hradí částku
rovnou pořizovací ceně metody. Výpůjčky jsou evidovány u správce
psychodiagnostických metod. Výpůjčka psychodiagnostické metody je možná nejdéle
na dobu 14 dnů. Delší výpůjčka je možná pouze po dohodě se správcem
psychodiagnostických metod. Při dlouhodobém nevrácení nad rámec dohodnuté
doby, může správce testů prohlásit psychodiagnostickou metodu za ztracenou a
požadovat po vyučujícím, který si danou metodu vypůjčil, náhradu škody.
Obecná pravidla práce s psychodiagnostickými metodami:
 Uživatel psychodiagnostických metod se důkladně seznámí s diagnostickou
metodou a možnostmi jejího využití a pravidly pro její aplikaci.
 Uživatel bude diagnostickou metodu využívat pouze účelně, tzn. za účelem
studia či výzkumu.
 Uživatel bude dodržovat Zákon na ochranu osobních dat testovaných osob.





Uživatel psychodiagnostických metod je povinen zabránit jejich zneužití nebo
zveřejnění. Tzn. uživatel je povinen zajistit psychologické testy,
psychodiagnostické pomůcky a záznamy z vyšetření tak, aby k nim neměl
přístup nikdo bez příslušného vzdělání a nemohl je používat.
Pokud uživatel psychodiagnostických metod použije získané informace (např.
ke studijním, vědeckým aj. účelům), vždy garantuje anonymitu osobních
údajů.

Pravidla pro studenty:
Při jakémkoliv pobytu v laboratoři se studenti se řídí řádem laboratoře a
pokyny pověřených studentů (viz níže). Studenti mohou využívat laboratoř jednak v
rámci výuky (v tom případě zodpovídá za laboratoř příslušný vyučující) nebo k
prezenčnímu studiu psychodiagnostických metod. Studenti jsou prostřednictvím
studentského mailu informováni o otevírací době laboratoře. V laboratoři se prokáží
studentským průkazem, jsou též evidovány psychodiagnostické metody, které využili
k prezenčnímu studiu. Student může při prezenční výpůjčce využít (znehodnotit)
jeden záznamový arch (např. pro účely cvičeného vyplnění a vyhodnocení
psychodiagnostické metody). Pokud si student potřebuje vypůjčit distančně
psychodiagnostickou metodu např. pro účely seminární či bakalářské práce, činí tak
po dohodě s příslušným vyučujícím – ten si půjčuje diagnostickou metodu na své
jméno a garantuje studentovu práci s ní. Bez garanta student nemůže
psychodiagnostickou metodu vynést z laboratoře a pracovat s ní. Výjimečnému
režimu podléhá půjčování diagnostických metod na předměty KPE/YZDGB a
KPE/YPGDB – pro účely seminární práce na tyto předměty si student může vypůjčit
diagnostickou metodu na dobu 14 dnů, musí však předložit souhlas s výpůjčkou od
vyučujícího výše uvedeného předmětu. V tomto případě student ručí za uvedenou
metodu a její případné poškození či ztrátu je povinen uhradit.
Při prezenčním půjčování psychodiagnostických metod pomáhají pověření
studenti oboru Psychologie, kteří výše uvedeným způsobem evidují práci s nimi. Tito
studenti nesmějí vypůjčit distančně žádnou psychodiagnostickou metodu
neoprávněnému vyučujícími či studentovi. Pověření studenti při prezenčním
půjčování psychodiagnostických metod rovněž zodpovídají za techniku a vybavení
laboratoře. Pověření studenti nesou plnou zodpovědnost za psychodiagnostické
metody v době, kde jsou poskytovány k prezenčnímu půjčování. V případě ztráty,
odcizení, zničení či neoprávněného zapůjčení psychodiagnostických metod nebo
jakékoliv techniky v laboratoři po nich může vedoucí laboratoře nebo správce
psychodiagnostických metod požadovat náhradu.

V Č. Budějovicích 14. 2. 2013

