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Narodil se 27. 4. 1978 v Teplicích, kde absolvoval gymnázium. Od roku 1996 

studoval a dosud i s rodinou žije v Olomouci. Titul Mgr. získal v roce 2002  

a titul Ph.D. v oboru klinická psychologie v roce 2008 na Katedře psychologie 

FF UP v Olomouci, kde v současné době působí jako odborný asistent. Je 

členem Teoretické sekce a pravidelným hostem Sekce pedagogické, školní  

a poradenské psychologie. Vyučuje zde metodologii psychologického výzkumu 

a experimentální psychologii. Věnuje se též vzdělávání v metodologii  

v doktorském studijním programu a lektorské činnosti na kurzech věnovaných 

prevenci rizikového chování. Participuje na projektech a výzkumech z oblasti adiktologie a primární 

prevence rizikového chování (převod zahraničních metod pro prevenci rizikového chování a léčbu 

závislostního chování; regionální studie a analýzy potřeb klientů sociálních služeb a skrytých populací; 

terénní kvalitativní výzkum; evaluace; prevalenční odhady a školní dotazníkové studie; kvazi-

experimentální ověřování efektu preventivních programů atp.). Podílí se na pořádání konferencí 

(Kvalitativní výzkum a metody ve vědách o člověku, PhD Existence). Několik let působil ve Sdružení 

Podané Ruce, o. s., kde pracoval v terénních programech pro uživatele drog a jako psycholog v ambulanci se 

specializací na závislosti (nealkoholové drogy, gambling). 

 

Vzdělání: 

2002 – 2008: Ph.D. - Katedra psychologie FF UPOL v Olomouci – obor klinická psychologie 

1996 – 2002: studium VŠ na FF UP v Olomouci – obor psychologie (Mgr.) 

1992 – 1996: studium na Gymnáziu v Teplicích 

 

Zaměstnání: 

1. 9. 2005 – dosud: odborný asistent na Katedře psychologie FF UPOL v Olomouci  

1. 1. 2008 – 30. 6. 2011: psycholog v ambulantním programu SPR, o.s. Olomouc 

1. 4. 2004 – 31. 12. 2008:  vedoucí Terénních programů pro uživatele nealkoholových drog Olomouc, 

Sdružení Podané ruce o.s., Sokolská 48, 772 00 Olomouc 

1. 11. 2005 – 31. 10. 2007: vedení projektu ESF OPRLZ v oblasti vzdělávání školních metodiků prevence 

na Katedře psychologie FF UP 

 

Další praxe a zkušenosti:  

2012 – dosud: tajemník oborových rad doktorského studia klinické a pedagogické psychologie na Katedře 

psychologie FF UPOL 

2012 – dosud: člen redakční rady časopisu Testfórum www.testforum.cz 

2010 – dosud: člen redakční rady časopisu Adiktologie ISSN: 1213-3841 

2013 – dosud: projekt ESF OPVK „IMPULS“ – Iniciace mezioborového potenciálu psychologie  

- inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi 

2010 – 2012: projekt ESF OPVK „VZKAS“ – Vzdělávaní a zvyšování kompetencí pro 

konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů 

2009 – 2012: člen vedoucí skupiny projektu: Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na 

celostátní úrovni (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost (OPVK), Výzva č. 08 v oblasti podpory 1. 3 – Další vzdělávání pracovníků škol a 

školských zařízení. 

2005 – 2007: realizace projektu ESF OP RLZ „Anebo…“ - vzdělávání metodiků prevence sociálně 

patologických jevů ze ZŠ a SŠ 

2003 – 2008: realizace Analýz potřeb klientů nízkoprahových služeb ve Středočeském kraji a v hlavním 

městě Praze, Studie institucionálního kontextu drogových služeb v Bruntále, Rýmařově a Krnově, 

spoluúčast na dalších výzkumných projektech 

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 

http://www.testforum.cz/


 

 

Publikační činnost (výběr): 
 

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. 
 


