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Praxe:
Jsem registrovaný psycholog orientovaný na dvě
specializace: psychologie práce a klinická psychologie.
V první oblasti se zaměřuji na psychodiagnostiku
v personálním
poradenství,
realizaci
Assessment
a
Development Centre, případně individuální diagnostikou
osobnostních charakteristik a manažerských schopností. Trénuji
komunikační a sociálně manažerské dovednosti, vedu výcviky
efektivní týmové práce. Školím tématiku stres managementu,
relaxační techniky a work-life balance. Často vedu workshopy
na téma obchodní dovednosti, orientace na zákazníka a
vyjednávání. Mým stěžejním tématem je psychoanalytické
koučování, které realizuji již více než 10 let. Od roku 2007
spolupracuji se vzdělávací agenturou Top Vision a Tutor Praha. Publikuji odbornou
manažerskou literaturu (autor: Psychoanalytické koučování, Grada, 2015, Delegování jako

způsob manažerského myšlení, Grada, 2009, spoluautor: Management osobního rozvoje,
Management Press, 2009, Manažerská psychologie a sociologie, Management Press, 2012).

V létech 2009 – 2011 jsem pracoval jako odborný asistent na Katedře psychologie a
sociologie řízení fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické v Praze, se kterou
dál úzce spolupracuji.
Ve druhé oblasti pracuji od roku 1995 jako atestovaný klinický psycholog a
psychoanalytický psychoterapeut nejprve ve státní fakultní nemocnici, později
na soukromé psychosomatické klinice a nyní ve vlastním zdravotnickém zařízení. Mým
zaměřením je individuální, párová a skupinová psychoanalytická psychoterapie. Od roku 2005
jsem lektorem sebezkušenostních výcviků kandidátů na psychoanalytického psychoterapeuta,
učím teorii psychoanalýzy, jsem supervizorem a členem výboru Institutu aplikované
psychoanalýzy Praha (IAPSA). Osm let jsem pracoval jako klinický psycholog a
psychoterapeut v Denním sanatoriu Horní Palata (VFN, Praha 5), kde jsem také vedl
stacionář. (1995 - 2003). Dva roky jsem pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut
v soukromé Psychosomatické klinice Praha 6. (2003 – 2005). V současnosti provozuji privátní
praxi s orientací na psychoanalytickou psychoterapii a psychologické poradenství (Praha 2,
Myslíkova 30).
Vzdělání:
Absolvent FF UK Praha - obor pedagogika – psychologie a jednooborová psychologie (1995).
Pětiletý akreditovaný sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii
(1997), teoretická průprava z psychoanalýzy a supervize (1999). Atestace s klinické
psychologie (2000). Funkční specializace z psychoterapie (2000). Výcvik v individuální
psychoanalytické psychoterapii (2004). Výcvik v psychoanalytické párové psychoterapii
(2013). Akreditace MŠMT pro testování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků
(2006). Absolvent doktorského studia podniková ekonomika a management na Katedře
psychologie a sociologie řízení na FPH VŠE v Praze (2009) – téma disertace: Analytický
přístup v koučování.
Kompetence:
Psychodiagnostika v personálním poradenství
Assessment a Development Centre
Komunikační dovednosti

Sociálně manažerské dovednosti
Efektivita týmové práce
Obchodní dovednosti
Stres management a WLB
Psychoanalytické koučování
Zájmy:
Horolezectví v Alpách, na kole přírodou, tenis na antuce, sekačkou po zahradě, filmy
v artových kinech, hudba v jazzových klubech, psychoanalýza na gauči, výmarský ohař,
manželka a tři děti…
Motto:
„Kdo nepozná a nepochopí chyby ve své osobní historii, je nevědomě nucen k jejich
opakování i v budoucnosti.“

