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Rodák z Uherského Brodu, klinický psycholog, který v současné době působí jako odborný 
asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, taktéž se věnuje privátní praxi v ambulanci 
klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově. Na akademické půdě se věnuje výuce 
obecné a speciální psychoterapie, Rorschachovy metody, vede supervizní semináře. 
V praktické činnosti se věnuje psychodiagnostice, klinickému poradenství a psychoterapii, 
zejména se zaměřením na rodinnou terapii, ve které taktéž absolvoval psychoterapeutický 
výcvik. Působí jako supervizor v řadě zařízení poskytujících sociální služby. Úzce spolupracuje 
se Střediskem podpory integrace SPOLU Olomouc, kde dříve působil jako odborný pracovník a 
nyní se v něm věnuje výcviku osobních asistentů, poradenské a supervizní činnosti. Je autorem 
knihy „Mentální retardace v dospívání a mladé dospělosti“, publikoval řadu odborných i 
popularizačních článků o problematické mentálního postižení, Rorschachovy metody a 
psychoterapie. V současné době je také členem rady České společnosti pro Rorschacha a 
projektivní metody, je členem zkušební komise a poradenského orgánu MZ ČR pro 
specializační vzdělávání v klinické psychologii, členem Asociace klinických psychologů. 
Dlouhodobě se zajímá o folklor Moravského Slovácka, aktivně působil v několika folklorních 
souborech i profesionálních hudebně-tanečních projektech.  
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