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V Brně dne 6.4.2018  

 

Pravidla využívání inventáře psychodiagnostických metod PsÚ FF MU 

(Bílá laboratoř - po dobu rekonstrukce v ACPS / L10 / Veveří 28) 

 

Instituce, které vydávají a distribuují psychodiagnostické a didaktické testy, chrání autorská práva a dbají  
na dodržování zásad používání a ochrany psychodiagnostických metod (v ČR například Hogrefe-
Testcentrum). Pokud chtějí psychologové využívat kteroukoliv diagnostickou metodu, obvykle si tuto metodu 
musí zakoupit (záznamové archy, manuál, interpretace atd.) 

V inventáři PsÚ FF MU je k dispozici množství diagnostických metod, které jsou uloženy  
v „Bílé laboratoři“, kde slouží studentům pro výukové účely: Studenti si je zde mohou prostudovat  
či vyzkoušet a pro účely seminárních či diplomových prací si tyto metody mohou i zapůjčit. Tyto metody 
mohou být využívány výhradně pro studijní nebo výzkumné účely. 

V Bílé laboratoři je možno: 

• Nastudovat si metody; 
• Okopírovat si strany z psychodiagnostické metody (je k dispozici kopírka, 1,- Kč za 1 stranu kopie); 
• Ve výjimečných případech si lze metodu zapůjčit mimo laboratoř pro účely bakalářské či diplomové 

práce. K tomu je nutné písemný souhlas vedoucí/ho práce či vedoucí/ho ústavu. 

V Bílé laboratoři není možno: 

• Skenovat či fotit diagnostické metody - jejich šíření v elektronické podobě je trestné; 
• Bez povolení odnášet diagnostické metody či jejich části z Bílé laboratoře; 
• Využívat metody k jiným než studijním a výzkumným účelům. 

Organizační informace: 

• Testy se půjčují pouze v půjčovních hodinách. 
• Ve zkouškovém období a během prázdnin se testy nepůjčují. 

Další informace a doporučení: 

Pro vypůjčení metody si připravte její název a  interní označení (např. název Barevná kalkulie, interní označení B4). 

Půjčování dg. metod je v gesci výhradně k tomu určených studujících DSP. Je tedy nutno respektovat veškeré 
pokyny a informace, které Vám doktorand/ka při vypůjčení metod/y sdělí. 

Testy vyhledává, vydává i (do skříní zpět) ukládá výhradně doktorand/ka. Po ukončení práce s metodou  
či před koncem půjčovních hodin je tedy nutno metodu/y vrátit přímo doktorandovi/doktorandce,  
aby metody/u opět správně uložil/a. 

Studentky DSP zodpovědné za využívání psychodiagnostických metod v ,,bíle laboratoři“:  
 

Mgr. Monika Kupcová 
Mgr. Viola Pirová 
Mgr. Bc. Alena Pučelíková 


