
ŽIVOTOPIS  

Mgr. Milan Pilát (nar. 13. 12. 1974), ženatý, čtyři děti. 
 
Adresa: Vídeňská 21, 639 00 Brno, e-mail: pilat@fss.muni.cz, tel: 732 90 22 08. 
 
Vzdělání: 
1993 - 1994:  studium všeobecného zemědělství na ZF JU v Českých Budějovicích 
1994 - 2001:  studium psychologie na FF MU v Brně (Mgr.) 
1998 - 2003:  4-letý akreditovaný pst. výcvik v systemické rodinné terapii (Společnost pro 

výcvik v psychoterapii Brno – PhDr. Alena Zemanová a PhDr. Zdeněk Ettl) 
2007:  atestace v klinické psychologii  a psychoterapii (IPVZ Praha) a funkční 

specializace v systematické psychoterapii (IPVZ Praha) 
2010 - 2012: certifikovaný kurz v používání Rorschachovy metody (PhDr. Anton Polák) 
2011:   certifikovaný kurz v používání hypnózy (prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.) 
2011 - 1012: certifikační vzdělávací program v kolaborativním přístupu pod záštitou 

Houston Galveston Institute (dr. Harlene Anderson) 
 
Z praxe a zkušeností: 

• od 1999: zaměstnán v Manželské a rodinné poradně Bethesda, Starobrněnská 7, Brno 
(vedoucí PhDr. Josef Zeman, Csc.) 

• 2002 – 2003: koordinátor výzkumného projektu Mládež, děti a rodiny v období 
transformace při FSS MU Brno (vedoucí doc. PhDr. Ivo Plaňava) 

• od 2002: externí vyučující na Katedře psychologie FSS MU Brno (Praxe a stáže 
v manželském a rodinném poradenství, Praxe ve zdravotnictví, Klinická psychologie. 
Rodinná terapie) 

• od 2002: psycholog na Oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie FN Brno - 
Dětská nemocnice (vedoucí MUDr. Kamil Janhuba) 

• od 2006: lektorská činnost v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotních 
oborů (NCONZO Brno) – Psychologické aspekty péče o kriticky nemocné děti  

• 2010-2011: spolupráce s APLA-JM o.s. v rámci projektu Integrace sociálně vyloučených 

skupin na trh práce: Zaměstnávání lidí s autismem (reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241) 

• od 2012: provozování soukromé klinickopsychologické a psychoterapeutické praxe  
 
Z výzkumu a publikační činnosti: 

• 1998 – 2000, výzkumný pracovník: Podpora optimálního vývoje osobnosti a intelektu 
dětí ze znevýhodněného soci okulturního prostředí jako cesta k respektování lidských 
práv. Součást výzkumného záměru FSS MU Brno Etnika, minority a marginalizované 
skupiny v ČR. Řešitel: Doc. PhDr. Tomáš Sirovátka, Csc.  

• 2001-2002, výzkumný pracovník: Mládež děti a rodiny v období transformace. MSM 
142300002 Děti, mládež a rodina v transformaci - Řešitel: doc. PhDr. Ivo Plaňava. 

• 2003 – 2004, spoluřešitel: Projekt společnosti Step by step Česká republika, o.s. Kukadla-

jakhora – konstrukce a zpracování dotazníků mapujících postoje romských rodičů a 
učitelů k předškolní výchově (FN Brno č. DA/1395/2003/Li). 

• 2005 – 2007, řešitel: Vliv chemoterapie na kognitivní funkce u dětí a dospívajících., GAČR 
S406280747. 



• 2007-2010, spoluřešitel: Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový 
přístup, GAČR č. 406/07/1384. 

• 2011 – 2012, výzkumný pracovník: Centrum pro neuropsychiatrická studia 
traumatického stresu – NEURPSYCHTS, Fyzilogiký ústav LF MU Brno. Řešitel: Prof. MUDr. 
Miloslav Kukleta, CSc.). 

 
Členství v odborných společnostech:  

• Asociace klinických psychologů v ČR (AKP ČR) 

• Společnosti pro rodinnou a systemickou terapii (SOFT) 

• Českomoravská psychologická společnost (ČMPS) 
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