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prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.  

e-mail: panajotis.cakirpaloglu@upol.cz 

 
Ž ivotopis (vě děcka , odborna  a pědagogicka  c innost) 

Jméno:   Panajotis Cakirpaloglu  

Narozen: 18. června 1954 v Jeseníku.  

stav:   ženatý 

 

1974 – 1978: studium jednooborové psychologie. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoděje, 

Skopje, Makedonie;  

1977 –1979: psycholog práce. Chemický průmysl „OHIS“, Skopje, Makedonie;  

1979 – 1992: vědecký pracovník v politologickém oddělení. Institut sociologických, politologických a 

právních výzkumů. Univerzita sv. Cyrila a Metoděje, Skopje, Makedonie; 

1992 – 1995: docent v oboru vývojová psychologie. Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity 

v Prištině (Jugoslávie).  

1995 – 2003: odborný asistent. Katedra psychologie FF UP v Olomouci; 

2003 – 2016: docent v oboru pedagogická psychologie. Katedra psychologie FF UP v Olomouci;  

2016: profesor v oboru klinická psychologie. Katedra psychologie FF UP v Olomouci. 

 

*  *  * 

1985 – 1986: stipendium Vlády ČSR - studijní pobyt v Praze organizován Institutem pro další 

vzdělávání lékařů a farmaceutů. Mentoři: prof. PhDr. Josef Langmeier, CSc. a prof. PhDr. Zdeněk 

Matějček, CSc.  

1986: Rigorózní řízení v oboru psychologie. Titul doktora filozofie (PhDr.), FF UK v Praze. 

1987 – 1991: Stipendijní pobyt UNESCO v Praze. Psychofyziologický ústav ČSAV. Program: Výzkum 

psychofyziologických aspektů lehké mozkové dysfunkce v dětském věku (mentor: prof. MUDr. Tomáš 

Radil, DrSc.). 

1989: obhajoba kandidátské práce v oboru sociální psychologie. Téma: „Sociální stratifikace a sociální 

chování v Makedonii“. FF Univerzity v Bělehradě, Srbsko. Vědecká hodnost Kandidát psychologických 

věd nostrifikováno v roce 1992 Českou komisí pro vědecké hodnosti v Praze ve smyslu CSc.  
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1991: obhajoba doktorské disertační práce. Téma: „Vizuomotorická organizace u dětí s minimální 

cerebrální dysfunkcí“, LF Univerzity v Bělehradě, Srbsko. Vědecká hodnost Doktor medicínských věd 

nostrifikováno v roce 2000 MŠMT v Praze ve smyslu DrSc. 

*  *  * 

Ve vědecké a odborné činnosti zaměření na problematiku klinické psychologie (neuropsychologie, 

psychologie osobnosti – poruchy osobnosti, psychologická axiologie – psychopatologie a 

psychoterapie hodnot), sociální psychologie, obecné a vývojové psychologie.  V pedagogické činnosti 

vedení více desítek bakalářských a magisterských diplomových prací, školitel 13 stávajících a 

ukončených doktorandů, mentorství 1 postdoktoranda.   

Byl hlavním řešitelem a spoluřešitelem desítek tuzemských a zahraničních vědecko-výzkumných 

projektů. V  době 2015 – 2016 hlavním řešitelem grantu GAČR. Téma: Mobbing jako rafinovaná 

forma agrese na pracovišti (reg. čís. 15-18469S).   

Publikační činnost: Více desítek článků, převážně v zahraničních recenzovaných a impaktovaných 

časopisech a sbornících, aktivní účast na tuzemských a zahraničních kongresech a konferencích. 

Autor monografií: Psychologie hodnot (I a II vydání), Úvod do psychologie osobnosti, Vybrané 

kapitoly psychologie osobnosti, Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe.    

Aktivní znalost cizích jazyků: angličtina, srbština, chorvatština, makedonština, bulharština. 

Pasivní znalost cizích jazyků: slovinština, východoslovanské jazyky, řečtina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


