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Mgr. Přemysl Mikoláš
Vzdělání

1990 – 1993



Vysoká vojenská škola pedagogická

Jednooborová psychologie
Státní zkouška – obecná psychologie, psychologie osobnosti,
vývojová psychologie

1993 – 1995



Univerzita Masarykova

Brno

Filozofická fakulta – jednooborová
Státní zkoušky z psychodiagnostiky, integrované psychologie,
psychologie organizace a řízení

1994 – 1995


Bratislava

Útvar rychlého nasazení PČR

Praha

Kurz pro policejní vyjednávače a řízení krizových situací

1996 Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické
poradenství
Olomouc


Výukový a výcvikový program relaxační techniky

1996 Ateliér satiterapie


Velká Bíteš

Výukový a výcvikový program Zakotvené prožívání –
focusing

Od 9/2007 - dosud


Kontinuální vzdělávání v akreditovaných kurzech a seminářích
v oblastech poruch autistiského spektra, řečových vad,
psychologické diagnostiky, řešení problémového chování a
AD/HD;

2013 - 2016


Absolvent psychoterapeutického výcviku v Transformační
systemické terapii dle Virginie Satirové 2016 ( Akreditace České
psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Českou psychiatrickou
společností ČLS JEP; IPVZ Praha; AKP Praha) – spolek
Inspirace, Malenovice 2016

2016 - 2018


Absolvent psychoterapeutického výcviku v Dětské a adolescentní
vztahové psychoterapii – Institut psychoterapie dětí a rodičů
Praha 2018.

2021


Absolvent terapeutického výcviku Positivní behaviorální podpora
– Akreditovaný terapeutický výcvik MPSV

Pedagogická praxe
2019 – dosud
MAP II. Havířov *
MAP II. Jablunkov*
MAP II.Ostrava*
*) – metodické vedení a přednášky z oblasti neurovývjových poruch
u dětí a dospívajících a dopad těchto zvláštnosti do rodinného a
školského sytému.
2012 – 2018 poradce senátora Vladimíra Plačka
2016 – 2017 iniciátor a odborný garantem úspěšného vzdělávacího
programu Práce s rodinou dítěte s neurovývojovou poruchou na
Lékařská fakultě Ostravské univerzity
2022 – lektor Ministerstva školství SR, přednášky v akreditovaných
kurzech pro supervizory - Akadémia
2004 – dosud Ostravská univerzita, katedra sociální pedagogiky –
vedení bakalářských a diplomových prací, vedení předmětu Využití
zvířat ve výchově – kombinované a prezenční studium sociální
pedagogiky

Členství v profesních organizacích
2021 – dosud řádný člen České asociace pro psychoterapii
Ocenění
2015 – osobnost Havířova v sociální oblasti

Profesionální praxe

1990 – 2000
Policie České republiky
psycholog, příslušník policie České republiky

Ostrava

2000 – 2005
KARBON INVEST, a.s.
poradce ředitele pro personální práci

Ostrava

2005 – 2006
KARBON INVEST, a.s.
poradce ředitele pro bezpečnost
zástupce ředitele pro bezpečnost

Ostrava

2006 – 2007
OKD, a. s.
poradce ředitele pro ochranu majetku
zástupce ředitele pro ochranu majetku

Ostrava

2007 - 2008
F.S.C., Bezpečnostní poradenství, a.s., Ostrava
odborný konzultant, projektový manažer, psycholog
2007 - 2017
Speciální pedagogické centrum pro klienty s poruchami
autistického spektra a vadami řeči
Ostrava
psycholog
2007 – dosud
Dětský domov se školou
psycholog, psychoterapeut
2017 - dosud
Základní škola U Haldy
psycholog, psychoterapeut
2019 – dosud
Autis Centrum, o.p.s
psycholog, psychoterapeut
Zájmy – chovatelství psů, železnice

Těrlicko

Ostrava- Hrabůvka

České Budějovice

