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Angličtina - aktivně
Naplňuje mě a baví péče o
prostory, zajímá mě architektura a hezky lidsky zabydlená místa. Rád putuji, otužuji
se, věnuji drobným kutilským
věcem a práci se dřevem. S
radostí se učím zahradničení.
Ve volném čase se věnuji
míchání a vymýšlení nových
koktejlů a hraní počítačových her. Když se poštěstí, a
času i energie je více, chodím
na technoparty a rave party.

ZKUŠENOSTI
10/2018
- současnost

ŘEDITEL A ZAKLADATEL
Terapeutického přístavu z. ú.
Poskytování služeb cvičné psychoterapie, popularizace péče o duši a vzdělávání mladých začínajících
psychoterapeutů. Vedení psychoterapeutických
skupin, vedení týmu a organizace. Spolupráce s
VUT Brno na projektu DeePsy. Od roku 2021 také
jednatel přidružené společnosti Psychoterapeutický přístav s.r.o.

12/2017 – 12/2018

VÝZKUMNÝ ASISTENT
v rámci projektu Demokracie 21. Výzkumné rozhovory, analýza Focus groups a sledování vnímání
demokracie u současných studentů.

10/2017
– současnost

TERAPEUT
v terapeutické komunitě Kaleidoskop zaměřující se
na lidi s diagnózou poruchy osobnosti. Původně na
stáži, od roku 1/2019 terapeut na plný úvazek.
Práce s dialekticko-behaviorální terapií (DBT).
Vedení skupin, komunit, individuální terapie etc.
Kromě toho také zaměstnán na DPP jako kotelník.

6/2017 – 10/2017

BARBACK, BARMAN, ČÍŠNÍK
Práce v klubu The Toy Shop v Putney v Lodnýně
na pozici barback, posléze práce v restauraci
Minnow jako číšník a barman.

4/2015 – 5/2019

REDAKTOR
pro Flog.cz
Publikace povídek a reportáží z Balkánské trasy.
Autorská čtení, organizace, popularizace umění,
semináře, vedení workshopů na středních školách.
Spolupráce na úspěšné Hithit kampani.

ZKUŠENOSTI
12/2012
– současnost

UVADĚČ
v Divadle Archa
Od února roku 2016 práce na pozici vedoucího uvaděčů. Vedení týmu, organizace, spolupráce s produkcí a koordinace.

8/2012 – 12/2015

REDAKTOR, EDITOR
ve studentském časopisu Easy
Psaní fejetonů a publicistických textů, opravování textů a vedení redaktorského týmu.

3/2010
– současnost

Práce v klubu Polepšovna ducha. Organizační práce při koncertech, produkce, práce za
barem, míchání signature koktejlů, obsluha, propagace, práce provozního.

STÁŽE A PRAXE
6/2016 – 9/2018

Stáž v Anglii podporovaná Erasmem v South London and Maudsley Foudation Trust
na oddělení Talking Therapies Southwark. Práce na pozici Honorary Assistant Psychologist (530 hodin).

1/2016 – 9/2019

Spolupráce se Studentskou skupinou pro pomoc uprchlíkům (SSPU, později Kontakt
z.s.). Týdenní výjezd na srbsko-chorvatské hranice 4. 1. – 10. 1. 2016. Přednášky, besedy a
další aktivity.

3/2015 – 2/2020

Praxe a dobrovolnická činnost v Domově pro seniory Chodov (400 hodin). Vedení
literárního klubu, individuální čtení a rozmlouvání s klienty domova. Za tuto pozici udělena
cena Křesadlo 2016.

11/2014 – 5/2015

Odborná stáž v Psychiatrické nemocnici Bohnice na Primariátu I. – pavilon 27 pod
vedením MUDr. Radkina Honzáka, CSc. (110 hodin).

KURZY, VÝCVIKY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
9/2018 – 5/2019

Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví pod PVŠPS.

10/2014 – 7/2021

Komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA pod vedením Doc. PhDr. Vlado Hlavenky
CSc. a Sheily Haugh (1370 hodin).

10/2011 – 5/2017

Člen divadelně improvizační skupiny R.A.C.I. Shows a zápasy v rámci České
Improvizační Ligy, vedení tréninků improvizace. Od října 2016 člen skupiny EXIT zaměřující se na improvizační longformy.

VEŘEJNÉ FUNKCE
2/2017 – 1/2018

Člen Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

ČLENSTVÍ A KVALIFIKACE
4/2018
– současnost

Řádný člen České asociace pro psychoterapii, v období 4/2018–7/2021 člen kandidátní.
Spolupráce s výborem, působení na konferencích, člen skupiny pro online platformy.

7/2017
– současnost

Člen Britské psychologické společnosti (The British Psychological Society).

