
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., nar. r. 1939 v Praze. 

 

Vystudoval mezinárodní ekonomické vztahy v Praze a psychologii na Karlově univerzitě v 

Praze a na University of Illinois, USA. Je doktorem filozofie pro obor psychologie a 

psychopatologie (1970) a docentem psychologie (1993) Karlovy univerzity, kandidátem 

psychologických věd (1975) na Československé akademii věd. Dále získal odbornou 

specializaci v klinické psychologii (1983) a v systematické psychoterapii (1999) v Institutu 

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a byl ustanoven supervizorem v rodinné 

a systemické terapii Společnosti rodinné terapie ČR (2003). 

Během své psychologické činnosti se zabýval metodologií psychologického výzkumu a 

měření a prováděl vlastní výzkumy zejména v oblastech normální a porušené osobnosti a 

rodiny z hlediska jejich diagnostiky a terapie. Ve své psychologické praxi se věnoval 

individuální a rodinné diagnostice, poradenství a psychoterapii dětí a dospělých, zvláště v 

oblasti poruch emocí, chování a rodinných vztahů a v oblasti psychosomatických a 

somatických onemocnění. Mimo to prakticky působil v přípravě vrcholových sportovců, v 

práci s ohroženou mládeží a v resocializaci odsouzených recidivistů. 

Doposud byl zaměstnán v Psychologickém ústavu ČSAV (1967-72), v Laboratory of 

Personality and Group Analysis, University of Illinois, Champaign, USA (1968-69), ve Fort 

Logan Mental Health Center, Denver, USA (1969), v Kabinetě psychologie Institutu pro další 

vzdělávání lékařů v Praze (1972-92), na Katedře psychologie Filozofické fakulty University 

Karlovy v Praze (1992-94). V letech 1994 - 2006 vyučoval výzkumnou metodologii a 

lékařskou psychologii v Oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, od r. 2006 pracuje jako vedoucí Oddělení vědy a výzkumu Pražské vysoké 

školy psychosociálních studií, kde také vyučuje patopsychologii osobnosti a výzkumnou 

metodologii. Od roku 1995 se podílí na výcvikových a praktických úkolech Oddělení 

psychologie a sociologie Ministerstva vnitra ČR v Praze, zejména v oblastech personálního 

výběru, psychologické dynamiky a intervence v interpersonálních konfliktech, při stresu, v 

krizových a traumatizujících situacích. Od roku 2007 působí na částečný úvazek též klinicky 

v Centru pro léčbu bolesti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Kromě výuky psychologie, psychoterapie a psychosomatiky pro lékaře, psychology a 

studenty provádí již tři desetiletí praktický výcvik a vzdělávání v oblastech 

psychoterapeutických metod, zvládání stresu, řešení osobních problémů a interpersonálních 



konfliktů, účinné mezilidské komunikace a metod psychologického výběru lidí. Je autorem 

univerzitní učebnice psychologie osobnosti a řady knižních kapitol a výzkumných článků z 

oborů normální a patologické psychologie, diagnostiky a terapie osobnosti a rodinných 

vztahů, obecné, klinické a lékařské psychologie včetně standardizací zahraničních i vlastních 

psychologických testů. Mimo vlastní odbornou práci překládá odborné texty z angličtiny, 

němčiny, francouzštiny a ruštiny. 


