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Pedagóg, profesionálny psychológ. Narodil sa v obci Grabštejn v okrese Liberec v severných
Čechách. Neskôr sa rodina presťahovala na Slovensko. Gymnázium absolvoval v Trenčíne, kde v roku 1945
zmaturoval. Pokračoval v štúdiách na Univerzite Komenského v Bratislave, kde v roku 1950 získal doktorát
filozofie. Už počas štúdií sa venoval psychológii, ktorá sa stala jeho celoživotnou prioritou. V roku 1950
nastúpil ako psychológ do Vítkovických železiarní v Ostrave, kde pôsobil asi dva roky. Po skončení
základnej vojenskej služby v roku 1953 začal pôsobiť v Trnave na Strednej pedagogickej škole ako profesor
pedagogiky a psychológie až do roku 1960. V tom čase vznikol v Trnave Pedagogický inštitút, kde bola aj
katedra psychológie. Na Pedagogickom inštitúte pôsobil do roku 1964, kedy prešiel na Pedagogickú fakultu
Univerzity Komenského. Tu vznikla aj Katedra psychológie, na ktorej pracoval až do roku 1986. Prednášal
najmä psychológiu a vychoval veľa slovenských učiteľov.
Okrem toho sa venoval aj vedeckej a publikačnej činnosti. Bol autorom a spoluautorom viacerých
stredoškolských učebníc a vysokoškolských skrípt. Najväčší význam však majú jeho samostatné vedecké
a odborné práce, kde sa venoval najmä problematike klasifikácie, pracovnej motivácie a vzťahu k práci. Jeho
diela boli preložené do viacerých cudzích jazykov a vyšli aj v zahraničí. Bol členom redakčnej rady
odborného časopisu Komenský, do ktorého pravidelne prispieval odbornými článkami. Venoval sa
prednášateľskej činnosti v rámci Akadémie vzdelávania. Jeho jazyková zdatnosť mu umožnila prednášať aj
v zahraničí. Po zrušení Pedagogickej fakulty UK v Trnave pôsobil ešte v rokoch 1986 – 1991 na UK
v Bratislave. Počas celého spomínaného obdobia sa venoval aj práci súdneho znalca z oblasti psychológie.
Pracoval pre policajný zbor a Okresný súd v Trnave. Tu získal veľké skúsenosti, ktoré využil ako dôchodca
v rokoch 1991 – 1998, kedy prednášal forenznú psychológiu na Trnavskej univerzite.
Pochovaný je v Trnave.

