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Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval obor speciální 
pedagogika – vychovatelství, kde složil rovněž rigorózní zkoušku. Má více než 
desetiletou muzikoterapeutickou praxi s dětmi a mládeží s postižením mentálním, 
smyslovým, tělesným a kombinovanými vadami, s etopedickými klienty a s klienty 
z ostatních zdravotních a sociálních skupin. Jako muzikoterapeut působil v celé řadě 
zařízení, např. v Základní a praktické škole Svítání Pardubice, v denním stacionáři Akord 
pro děti a mládež s mentálním postižením a kombinovanými vadami Praha,  
ve Slunečním domově pro mentálně postižené a autisty Praha, na Soukromé klinice 
LOGO v Brně a mnoha dalších. Muzikoterapii vyučoval také na Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem vlastní muzikoterapeutické metody, založil 
a vede muzikoterapeutický sbor. V současné době vede také kurzy bubnování na africký 
buben džembé a hru na australskou didžeridu v Praze, Brně, Znojmě, Uherském Hradišti 
a v Olomouci. 25 let působí jako profesionální hudebník a herec, též režisér a hudební 
skladatel. Natočil více jak 25 CD s hudbou různých žánrů. 
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