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Personal information  

First name(s) / Surname(s)  Miroslav CHARVÁT 

Address(es) Metodějská 24, 779 00 Olomouc, Czech Republic 

Telephone(s) +420 585 633 523 Mobile: +420 777 560 005 

Fax(es)    +420 224 965 035 

E-mail miroslav.charvat@email.cz 
  

Nationality Czech 
  

Date of birth 27th April 1978 
  

Gender Male 
  

  

Work experience  
  

Dates 2005 - continuing  

Occupation or position held Academic lecturer 

Main activities and responsibilities Teaching, consulting thesis, conducting research, managing projects etc. 

Name and address of employer Department of Psychology,  
Philosophical Faculty,  
Palacky University in Olomouc  
Křížkovského 10, 771 80 Olomouc 

Type of business or sector State University 
  

Dates 2008 – 2011 

Occupation or position held Psychologist 

Main activities and responsibilities Counselling and psychotherapy of addictions 

Name and address of employer Ambulance Adiktologie (outpatients' department) 
Kontaktní centrum (Drop-in center), 
Sdružení Podané ruce, o.s. 
Sokolská 41, 772 00 Olomouc 

Type of business or sector NGO 
  

Dates 2004 – 2008 

Occupation or position held Head of Outreach programme Street (Streetwork) Olomouc 

Main activities and responsibilities Harm reduction, secondary and tertiary prevention of drug use, counselling  

Name and address of employer Terénní programy Olomouc (Outreach program) 
Sdružení Podané ruce, o.s. 
Sokolská 41, 772 00 Olomouc 

Type of business or sector NGO 
 

  



  
 

Education and training  
  

Dates 2002 – 2008 

Title of qualification awarded Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

Principal subject Clinical Psychology 

Name and type of organisation 
providing education and training 

Palacky University in Olomouc, Philosophical Faculty, Department of Psychology 

  

Dates 1996 – 2002 

Title of qualification awarded Master of Arts (M.A.) 

Principal subject Psychology 

Name and type of organisation 
providing education and training 

Palacky University in Olomouc, Philosophical Faculty, Department of Psychology 

  

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother tongue(s) Czech 
  

Other language(s)  

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English  C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user B2 Independent us. 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

Social skills and competences I am an open and sociable extrovert. My teaching experience provides me with the confidence in 
speaking in front of a large audience. I can empathise with others feelings and problems. As a 
psychologist I can also cope with difficult social situations, for example, in the role of a mediator. 

  

Organisational skills and 
competences 

I have got over 5 years of experience in leading small teams (NGO, research and educational 
projects). I believe I am constructive and democratic leader and a team player. 

  

Technical skills and competences I have experience in counselling, teaching, training, doing research and evaluation in the field of 
addictology and psychology.  
I am a member of the Editorial Board of the Adiktologie journal [Addictology]: Journal for Prevention, 
Treatment of, and Research into Addictions; www.adiktologie.cz (since 2009). 
I am a member of the Editorial Board of the TESTFORUM journal: Journal for psychometric and 
psycho-diagnostical issues, www.testforum.cz 

  

Computer skills and competences I am an expert user of all common office software (Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Access...).  
I am familiar with software for data analyses such as ATLAS.ti 7, SPSS, Statistica, Remark Office 
OMR (automatic processing of questionnaires), E-instruction Response software (interactive clickers 
used during learning process). I am very good at searching databases and administrating web 
applications such as e-surveys, e-learning etc. 

  

Areas of research interest  Gambling 
School based prevention programmes 
Risk behaviour (protective and risk factors, screening) 
University aptitude tests 
Creation and transfer of psycho-diagnostic methods (psychometrics) 
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Annex 1 – Publications  
(selection (in Czech language) 

Charvát, M. (2014). O sdílení zkušeností s měřením v kontextu výzkumném i psychodiagnostickém. 
TESTFÓRUM, 2014(3), s. 16-21. ISSN 1805-9147. 
Viktorová, L., Charvát, M. (2014). K problematice validity testů studijních předpokladů. TESTFÓRUM, 
2014(3), s. 3-14. ISSN 1805-9147. 
Maierová, E., Charvát, M. (2013) Motivace mužů a žen v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě 
závislosti na nelegálních drogách. Adiktologie, 13(3-4), s. 202-212. ISSN 1213-3841. 
Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M. (2012). Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro 
pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Praha: Univerzita Karlova v Praze & 
Togga. 
Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M. (2012). Four-level model of qualifications for the practitioners of 
the primary prevention of risk behaviour in the school system. [Čtyřúrovňový model kvalifikač ních stupňů 
pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství] Adiktologie, 12(3), 190-211. 
Miovský, M. a kol. (2012). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. 
Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. [Charvát, M. spoluautorství u 3 hesel: Faktory rizikové a 
protektivní, Pracovník v primární prevenci, Vzdělávání v primární prevenci] 
Tomanová, K., Charvát, M. a kol. (2012). Specializační studium pro školní metodiky prevence – 
metodická příručka. Příklad dobré praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. 
Neusar, A. & Charvát, M. a kol. (2012). PhD existence v oboru psychologie v České republice a na 
Slovensku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Čablová, L., Štastná, L., Charvát, M., Maierová, E., Endrödiová, L. & Dolejš, M. (2011). Preventure - 
metoda krátké cílené intervence, Adiktologie, 11(2), 92-98. AN 
Neusar, A., Charvát, M. & Dolejš, M. (2011). Ph.D. Existence v oboru psychologie v České republice a na 
Slovensku: (de)motivační faktory a kariérní plány studentů. In M. Dolejš (Ed.), M. Charvát (Ed.), A. 
Neusar (Ed.), PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o 
doktorandech, Sborník příspěvků (pp. 11-25). Olomouc: Univerzita Palackého. 
Maierová, E., Charvát, M., Šťastná, L., Endrödiová, L., Miovský, M. & Dolejš, M. (2011). Preventure-
současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In Dolejš, M. (Ed.), Charvát, M. (Ed.), A. Neusar (Ed.), 
Dolejš M.et al.(Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a 
o doktorandech (pp. 151-154). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Maierová, E., Nevoralová, M., Charvát, M., Šťastná, L.. & Miovský, M. (2011). Preventure-současné 
zkušenosti. In: Žitniaková Gurgová, B. a Vaňová, M. (Eds.), Aktuálne otázky pedagogiky, psychologie a 
poradenstva VII. (pp. 127-133). Banská Bystrica: Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity 
Mateja Bela. 
Charvát, M. (2009). Vybrané osobnostní charakteristiky dlouhodobých a pravidelných uživatelů 
konopných drog. Adiktologie, (9)3, 140–150. 
Charvát, M. (2009) Zhodnocení stavu užívání nelegálních drog a drogových služeb na území měst 
Bruntál a Rýmařov. In Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.), Psychologické dny 2008: Já & my a 
oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009, 55. 
Charvát, M. (2008).  Zhodnocení stavu rizikového chování a služeb pro uživatele drog a mládež 
ohroženou rizikovým chováním na území města Krnova. [nepublikovaná závěrečná zpráva z výzkumu] 
FF UP Olomouc. 
Charvát, M. (2007). Drogy a drogové závislosti. In Kolařík, M. (Ed.). Projekt A nebo… Studijní texty pro 
metodiky prevence sociálně patologických jevů. Boskovice: Albert.  
Charvát, M. (2007). Role nízkoprahových programů pro uživatele drog v systému prevence užívání drog 
a drogových závislostí. In Haase, J., Charvát, M. (Eds.). Sborník příspěvků ze vzdělávacího soustředění 
5. – 6. Února 2007 (Téma: Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách). Boskovice: 
Albert. Miovská, L., Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M. (2005) Analýza potřeb klientů 
nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Úřad vlády České republiky.  
Gabrhelík, R., Charvát, M., Miovský, M. (2005) Kvalitativní analýza potřeb klientů využívajících 
nízkoprahové služby ve Středočeském kraji. Adiktologie (5)1, 2-11. 
Charvát, M., Gabrhelík, R. (2004). Analýza potřeb klientů nízkoprahových zařízení ve Středočeském 
kraji. Závěrečná zpráva  č. 3 projektu Evaluace protidrogových opatření a programů realizovaných ve 
Středočeském kraji. [závěrečná zpráva z výzkumu]. NTI - consulting s.r.o., Liberec. 
Charvát, M. (2004) Postoje rodičů k užívání konopných drog z perspektivy jejich potomků [abstrakt]. 
Adiktologie / supplementum, (4)3, 404.   
Charvát, M. (2004) Jak drogová legislativa ovlivňuje chování, jednání a postoje uživatelů drog z řad 
středoškoláků – příspěvek k Analýze dopadů novelizace drogové legislativy v ČR. Adiktologie, (4)1, 64-
75. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 
 
 
 

Annex 2 – Participation  
in projects  

(in Czech language) 

2013 – dosud: projekt ESF OPVK „IMPULS“ – Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace 
odborné přípravy studentů UP pro praxi 
 
2009 - dosud: člen užšího vedení projektu ESF OP VK Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti 
prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských 
zařízení na celostátní úrovni. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 realizátor: Centrum Adiktologie při PK VFN a 1.LF 
UK 
 
2009 - dosud: člen užšího vedení projektu ESF OP VK Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro 
konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. CZ.1.07/2.3.00/09.0206 
realizátor: Katedra psychologie FF UP v Olomouci 
 
2009 - dosud: člen realizačního týmu projektu ESF OP VK Tvorba systému modulárního vzdělávání v 
oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských 
zařízení na celostátní úrovni. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 realizátor: Centrum Adiktologie při PK VFN  a 1.LF 
UK  
 
2009 - dosud: účast v projektu OP LZZ Dokážu to? realizátor: P-centrum Olomouc  
 
2008 - dosud: účast ve výzkumném projektu Fondu pro podporu výzkumu EHP a Norska. Addictive 
substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas with an 
emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners. 
A/CZ0046/1/0006 realizátor: Centrum Adiktologie 1.LF UK  
 
2005 – 2007: vedoucí realizátor projektu ESF OPRLZ. Prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci 
subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v 
Olomouckém kraji. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0042 realizátor: Katedra psychologie FF UP  
 
2003 – 2008: člen užšího výzkumného týmu při realizaci projektů Analýza potřeb klientů nízkoprahových 
služeb ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praze, realizátor projektů Studie institucionálního 
kontextu drogových služeb v Bruntále, Rýmařově a Krnově  
 
2002 – 2004: člen užšího výzkumného týmu longitudinálního projektu CANLONG s uživateli konopných 
drog GAČR 406/02/1449/A 
 
1999 - 2001: účast ve výzkumném projektu PAD: Analýza dopadů novelizace drogové legislativy v ČR 
 

 


