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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: 
• 2014 certifikát „Samostatný manželský a rodinný poradce Asociace manželských a rodinných 

poradců ČR
• 2013 certifikát EUROPSY - mentor 
• 2013 Úvod do supervize a řízení. Remedium Praha 
• Vzdělání v systemické a rodinné terapii při Institutu rodinné terapie Praha, rozsah 620 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 2014 hlavní řešitel grantu „Sexuální přitažlivost v psychoterapii“ – „Excelence 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“ - ESF 

• 2012-2014 řešitel grantu „Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného 
výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci“ - ESF 

• 2012 - 2013 hlavní řešitel grantu „Tanec a pohyb jako součást psychoterapeutického procesu 
v prostředí psychiatrické léčebny“ – IGA FF UP v Olomouci 

• 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 (více než 3500 individuálních, párových a rodinných konzultací) 
• 2005-2008 odborný lektor výcvikového kurzu pro školní metodiky prevence „A nebo…“  

 

Člen organizačních výborů celostátních a mezinárodních konferencí: 
• Současné podoby partnerského a rodinného soužití 2014 
• 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 

 

Přehled publikační činnosti (vybrané publikace): 
• Kolařík, M., Dolejš, M., Motlová, K. Piňos, M., Štefek, F., Licková, B. (2014). Spolupráce 

asistenta pedagoga při integraci dítěte s poruchou chování v běžné třídě. Psychologie a 
její kontexty. Suppl. 
 

• Stupavská, E., Kolařík, M. (2014). Hyperprotektivita v rodině. Sborník příspěvků z XII. 
Národní konference o manželském, partnerském a rodinném soužití. Olomouc: 
Vydavatelství UP v Olomouci 
 

• Kolařík, M., Šmahaj, J. (2014). …když se řekne „rodina“. Sborník příspěvků z XII. 
Národní konference o manželském, partnerském a rodinném soužití. Olomouc: 
Vydavatelství UP v Olomouci 
 

• Procházka, R., Šmahaj, J., Kolařík, M., Lečbych, M. (2014). Teorie a praxe poradenské 
psychologie. Praha: Grada Publishing 
 

• Lavičková, M., Kolařík, M. (2013). Odpuštění v kontextu psychoterapie. Psychoterapie. 
ročník 7. č. 3-4. 
 

• Kolařík, M., Sedláková, B. (2013). Skupiny terapeutického tance v psychiatrické léčebně
– subjektivní pohled účastníků. Sborník příspěvku z konference Kvalitativní přístup a 
metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. Olomouc 

• Sedláková, B, Kolařík, M. (2013). Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně? Sborník 
příspěvků z konference PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012: Prostor v nás a mezi námi - 
respekt, vzájemnost, sdílení. Olomouc 

• Kolařík, M. (2013). Interakční psychologický výcvik pro praxi – nové hry pro výcvikové 
skupiny. Praha: Grada Publishing. 
 



• Kolařík, M. a kol. (2012). Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP 
v Olomouci. Vydavatelství UP v Olomouci 
 

• Procházka, R., Šmahaj, J. a Kolařík, M. (2012). Vybrané kapitoly poradenské psychologie. 
Vydavatelství UP v Olomouci 
 

• Kolařík, M. a Smékalová, E. (2011). Typy třídních kolektivů a typy práce s nimi aneb 
mocenský, nebo demokratický přístup? Prevence č. 9/2011 
 

• Kolařík, M. (2011). Interakční psychologický výcvik. Praha: Grada Publishing. 
 

• Kolařík, M. (2010). Rizika seznamovacích pobytů a jak jim předcházet; Prevence. č. 5/2010 
 

• Kolařík, M. (2010). Sexualita a my. Sborník příspěvků z VI. mezinárodní konference ČASP, 
o.s. - Sex - o nás, vás i vás. Konference o lidské sexualitě. Eds. Janečková, D., 
Vonostránský, L. 

 
• Kolařík, M. (2010). Zkušenost s použitím externalizace při práci s poruchami příjmu potravy. 

E-psychologie č. 3/2010 
 

• Kolařík, M. (2009). Interakční psychologický výcvik jako nezbytná součást výuky psychologie. 
In (Eds. D. Heller, M. Charvát, I.Sobotková), Psychologické dny 2008. Já, my a oni. Olomouc: 
Českomoravská psychologická společnost.  

 
• Kolařík, M. (2008). Standardy skupin interakčního psychologického výcviku na VŠ v České 

republice, disertační práce, Univerzita Palackého Olomouc, ČR.  
 

• Kolařík, M. (2007). Sexualita jako součást lidského života. In (Eds. M. Charvát, J. Haase), 
"Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování na školách" (pp. 61-69), Olomouc.  

 
• Kolařík, M. (2007). Jak vést třídu. In (Ed.M. Kolařík), Studijní texty pro metodiky prevence 

sociálně patologických jevů. (pp. 17-21). Boskovice, ČR: František Šalé-Albert.  
 

• Kolařík, M. (2006). Interakční psychologický výcvik. Olomouc, ČR: Vydavatelství UP 
Olomouc.  

 

Aktivní účast na odborných akcích  
 

• Kolařík, M. (2014). Smrt a umírání v kontextu práce s rodinou. Sympozium rodinné 
terapie: Teorie citové vazby a rodinná terapie. Olomouc 

• Kolařík, M., Sedláková, B. (2013). Skupiny terapeutického tance v psychiatrické léčebně
– subjektivní pohled účastníků. Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o 
člověku XII. Hranice normality. Olomouc 

• Sedláková, B, Kolařík, M. (2013). Tanec a pohyb v psychiatrické léčebně? Konference 
PSYCHOLOGICKÉ DNY 2013: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 
Olomouc 



• Kolařík, M. (2012). Metodika vztahového poradenství. XI. Mezinárodní konference o 
manželském a rodinném poradenství „Formy práce s rodinou“ Medlov u Nového města na 
Moravě

• Kolařík, M. (2011). Sebezkušenostní výcvik jako součást studia psychologie. XXVIII. Česko-
slovenská psychoterapeutická konference Luhačovice. 
 

• Kolařík, M. (2011). Základní osa práce ve výcvikové skupině. XXVIII. Česko-slovenská 
psychoterapeutická konference Luhačovice. 
 

• Kolařík, M., Mohaupt, Z. (2010). Historie a výstupy pracovní skupiny pro metodiku 
manželského a rodinného poradenství; X. ročník celostátní konference „Rodina pohledem 
dítěte“. Hejnice. 

 
• Kolařík, M. (2009). Sexualita a my; ústní sdělení; VI. Celostátní konference ČASP o.s. na 

téma SEX..o nás, vás i vás - konference o lidské sexualitě.

• Kolařík, M. (2008). Interakční psychologický výcvik jako nezbytná součást výuky psychologie; 
přednáška; XXVI. Psychologické dny Olomouc.  

 
• Kolařík, M. (2007). Adaptační pobyty - preventivní aktivita?; vývěskové sdělení; Konference 

primární prevence rizikového chování - Střetávání racionality a ideologie.  
 

• Dolejš, M., Charvát, M., Kolařík, M. (2006). Projekt "A nebo...".; ústní sdělení; Konference o 
primární prevenci Měřín.  

 
• Dolejš, M.; Charvát, M.; Kolařík, M. (2006). Projekt "A nebo..."; vývěskové sdělení; XII. 

celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci JEP.  
 

• Dolejš, M.; Kolařík, M. (2006). Projekt "A nebo..."; Aktivní účast na konferenci. V. ročník 
česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku - "Umění ve 
vědě, věda v umění". 
 

V Otrokovicích dne 13. ledna 2015                        PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. 


