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Bydliště:
Provozovna:
IČ:
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E-mail:

Mgr. Petr Cagaš
2.10.1979
Stará Osada 21, 615 00 Brno
Horní 14, 639 00 Brno
74415310
+420724723479
cagas.petr@gmail.com

Dosažené vzdělání:
11/2012 - 04/2013

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., Hekrova 805, Praha 4
vzdělávací program Dopravní psychologie
zakončeno obdržením Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

03/2004 - 11/2007

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha
speciální průprava v úseku činnosti: Klinická psychologie
zakončeno úspěšným složením atestace a následným obdržením Osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog

09/1998 – 02/2004

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Arne Nováka 1, Brno
magisterské studium Psychologie, zakončeno udělením titulu Mgr.
studijní obor: Psychologie

Celková délka praxe v oboru:

9 let

Přehled profesní praxe:
02/2013 – doposud

Privátní psychologická praxe, Horní 14, 639 00 Brno,
zároveň jednatel společnosti Verita Diagnostics s.r.o., zaměřující se na
sofistikované analýzy pro oblast HR a na vývoj online psychodiagnostických metod

03/2004 – 01/2013

Psychologická ambulance, Herčíkova 23, 612 00 Brno
pozice: klinický psycholog
náplň práce: psychologická diagnostika dětí a dospělých, psychoterapie,
psychologické poradenství, dopravně-psychologická vyšetření řidičů (především
řidičů – profesionálů, tj. držitelů řidičských oprávnění C, C+E a C1+E u vozidel
převyšujících hmotností 7500 kg; D, D+E, D1 a D1+E)

10/2011 – 09/2012

Realizace zakázky „Profi test“, s cílem vytvořit online test profesní
orientace pro žáky osmých a devátých tříd, který je součástí informačního
systému pro absolventy ZŠ ISA+
Poznámka: samostatná podnikatelská aktivita, zadána na
základě úspěchu ve výběrovém řízení ze strany subjektu:
Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha 10 – Hostivař
Výsledný produkt je možné vyzkoušet na stránkách:
http://www.infoabsolvent.cz/Profitest
Pozice: projektový manažer
náplň práce: vedení pracovního týmu odborníků na kariérní poradenství a
psychometriku, který vytvořil online psychodiagnostický test zaměřený na
zjišťování osobnostních, motivačních a kognitivních charakteristik, relevantních pro
volbu další studijní orientace; důraz byl kladen také na ergonomii testu a na
srozumitelnost položek pro cílovou věkovou skupinu 14 a 15 letých žáků

01/2008 – 12/2009

agentura Motiv P, s.r.o., Řehořova 14, 618 00 Brno
pozice: organizátor projektu e-Psycho (manažer projektu online psychodiagnostiky)

CV – PETR CAGAŠ
náplň práce: vedení týmu interpretátorů výsledků psychologického testování
(v oblasti psychologie práce; testování zaměřené zvláště na výběry zaměstnanců),
rozvoj metod online psychodiagnostiky včetně vývoje nových metod a jejich následné
standardizace, komunikace s klienty
konkrétní výstup: vytvoření online Testu klíčových kompetencí, který je stále
využíván ze strany personalistů České pošty, s.p.; jedná se o ateoretický, převážně
interpersonální rysy zjišťující osobnostní test, k němuž je přičleněn screeningový
subtest rozumových předpokladů; odpovědnost: řízení projektu vývoje testu z pozice
projektového manažera, psychometrické práce realizoval Mgr. J. Širůček
09/2005 – 6/2008

o.s. IQ Roma Servis, Cejl 49, 602 00 Brno
pozice: psycholog psychologického centra motivace a stimulace pro realizaci projektu
Equal
náplň práce: psychodiagnostika a psychologické poradenství včetně kariérního,
vedení dílčího projektu uplatnění metody EEG biofeedback pro zvyšování kapacity
klientů pro koncentraci, úspěšné učení a sebeřízení

Kontakty pro ověření praxe:
Ing. Jiří Vojtěch [e-mail: jiri.vojtech@nuv.cz], tel.: +420 274 022 321
Vedoucí Oddělení pro analýzy kvalifikačních potřeb trhu práce, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10 – Hostivař
PhDr. Jarmila Turbová [e-mail: jarmila.turbova@email.cz], tel.: +420 549 247 757
klinická psycholožka, vedoucí Psychologické ambulance, Herčíkova 23, 612 00 Brno
Mgr. Šárka Moravcová, MBA [e-mail: moravcova@motivp.cz], tel. +420 777 668 479
organizačně správní ředitelka, agentura Motiv P, s.r.o., Řehořova 14, 618 00 Brno
Vybrané certifikáty a další absolvované vzdělávání:
Certificate of Qualification under the Seal and Signature of The Woodcock-Muñoz Foundation: WJ IE Examiner
Certifikát o absolvování certifikovaného kurzu Rorschachova metoda v klinické psychologii
Certifikát o absolvování 100 hodin specializačního kurzu v metodě EEG biofeedback
Krizová intervence (krizové stavy, krizová intervence a první pomoc)
Absolvování sebezkušenosti ve výcvikové skupině Brněnského institutu psychoterapie v rozsahu 308 výukových hodin
(pod vedením PhDr. Světlany Skálové) – v Brněnském institutu psychoterapie pokračuje individuální sebezkušenost
(pod vedením MUDr. Petra Klimpla, Ph.D.) a skupinová supervize (pod vedením PhDr. et PaedDr. Miroslava Petržely)
Absolvování Kursu teorie psychodynamické psychoterapie (2007-2009)
First Certificate in English (Grade A)
Vybrané publikace:
ŠIRŮČEK, J., & CAGAŠ, P. (2010). Spolehlivost psychodiagnostiky ve výběrovém řízení, HR Management, 6 (4), s. 24-26.
ISSN 1801-4690
V Brně, 13. května 2013
Mgr. Petr Cagaš

