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Dosažené vzdělání: 

ukončené studium jednooborové psychologie na FF UP Olomouc, titul PhDr. udělen 28. června 

2006, titul Ph.D. udělen 31. 3. 2008 

 

Absolvované kurzy, výcviky a praxe: 

 2013 certifikát EUROPSY - mentor 

 2013 Úvod do supervize a řízení. Remedium Praha 

 Vzdělání v systemické a rodinné terapii při Institutu rodinné terapie Praha, rozsah 650 hodin 

(výcvik ukončen 2012) 

 Od 2012 člen prezidia Asociace manželských a rodinných poradců ČR 

 Od 2005 vedení osobních pohovorů s klienty (individuální, párové a rodinné) v rozsahu přes 

3500 konzultací 

 2005 absolvování akreditovaného kurzu Krizová intervence (Remedium Praha) v celkovém 

rozsahu 51 hodin 

 od 2004 vedení skupin Interakčně psychologického výcviku na Katedře psychologie FF UP 

Olomouc od roku 2004 v celkovém rozsahu přes 1000 hodin 

 2002 absolvování kurzů Osobnostní a sociální výchovy projektu „Dokážu to?“ (OSV A a C) 

 1998 - 2003 aktivní vedení sebezkušenostních skupin při o. s. Mladí pro mladé  

 

 

Pracovní zkušenosti: 

 Od 2012 hlavní řešitel grantu „Tanec a pohyb jako součást psychoterapeutického procesu v 

prostředí psychiatrické léčebny“ – IGA FF UP v Olomouci 

 Od 2012 řešitel grantu „Modularizace manažerského a psychologického vzdělávání na 

Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení ekonomických a 

psychologických studijních programů“ 

 od 2009 řešitel grantu “Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře 

psychologie FF UP v Olomouci“ 

 2009-2011 odborný lektor výcvikového kurzu pro školní metodiky prevence „A nebo…2“ 

 od 2009- dosud vedoucí pracovní skupiny „Pro tvorbu metodiky manželského a rodinného 

poradenství“ při AMPR ČR 

 od 2007 zaměstnán jako odborný asistent Katedry psychologie FF UP v Olomouci 

 od 2006 OSVČ lektorská, výcviková a supervizní činnost  

 2004–2012 zaměstnán jako poradenský psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy ve Zlíně 

 2005-2008 odborný lektor výcvikového kurzu pro školní metodiky prevence „A nebo…“  

 



Člen organizačních výborů celostátních a mezinárodních konferencí: 

 Hranice normality v práci. Co je normální a co ještě/už ne 2013 

 Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 2004-2007, 2009  

 Primární prevence rizikového chování 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 

 Alkohol – toxikománie 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 
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V Otrokovicích dne 13. ledna 2014          PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. 


