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1) Termíny kurzů pro školní rok  2014/2015  
 

Přednášky  pro 1. – 3. ročník: 
Vždy 9 -18 v sobotu, 9-16 v neděli 
Lektoři:  Mgr. Jiří Čehovský, Ing. Jan Matyáš,  MUDr. Petr Pudil, MUDr. Luděk Ryba, Marie Valášková   
(pokud není uvedeno jinak) 
 
Rok 2014 
20. - 21. 9. -  2. + 3. ročník - Zatlanka 
27. - 28. 9. -  1. ročník – úvodní kurz  - Zatlanka 
18. - 19. 10. -   1. ročník, 2. ročník (2. ročník v sobotu praktický seminář, neděle přednáška) -Zatlanka 
15. - 16. 11. -   1., 2.,  3. ročník - Zatlanka  
13. - 14. 12. -  1., 2. ročník - Zatlanka 
 
Rok 2015 
24.  -  25. 1.  -   1. + 2. + 3. ročník + absolventi – Dr. Russell Malcolm, děkan Faculty of Homeopathy -  Pyramida    
14. – 15. 2.  -  1., 2. ročník – Zatlanka (2. ročník v sobotu praktický seminář, v neděli přednáška)   
14. - 15. 3. -  1. + 2. + 3. ročník + absolventi – zahraniční lektor - Pyramida 
11. – 12. 4.  - 1., 2. roč. –  Zatlanka   
16. -  17. 5.  -  1. + 2. + 3. ročník - FTVS  
6. 6. – 1., 2., 3. ročník – FTVS (dopoledne společná přednáška, od 14 h písemné seminární ročníkové práce) 
7. 6. – 1. +2. + 3. ročník + absolventi – FTVS - společná přednáška 
 

Praktika : 
Letní seminář:   4. 7. – 10. 7. 2015  nebo   28. 6. -   4. 7. 2015  (termín upřesníme do konce října) 
Pro všechny ročníky, absolventy i další zájemce mimo Homeopatickou akademii.  (50 vyuč.hodin) 
Zahraniční lektor  
Místo konání: hotel Jezerka u Sečské přehrady. 

SupervizeNaZatlance 
Pro všechny ročníky, není třeba se předem hlásit, platba 300 Kč vždy v hotovosti na místě. 18 – 21 h (4 vyuč. h)    

Středeční  – první středa v sudém  měsíci: 
rok  2014:    1. 10.,  3. 12. 
rok 2015:     4. 2.,    1. 4.,    3. 6.  
 

Páteční –v  sudém měsíci před kurzem: 
rok 2014:   17. 10.,    12. 12. 
Rok 2015:  13. 2.,   10. 4.,    5. 6. 

Supervize na Zbraslavi 
Pro 3. ročník a absolventy, volné místo ve skupině možno doplnit z 2. ročníku Je třeba se přihlásit  a uhradit poplatek 
na celý školní rok  předem .  
Celodenní  9-17h (vždy 9 vyuč.h, za rok 36 h), cena 4 200/škol.rok  
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Skupina A - soboty   
11. 10. 2014 
13. 12. 2014 
28. 2. 2015 
25. 4. 2015 
 
Skupina B - neděle  
12. 10. 2014 
14. 12. 2014 
1. 3. 2015 
26. 4. 2015 
 
Skupina C - soboty  
4. 10. 2014 
29. 11. 2014 
14. 2. 2015 
18. 4. 2015 
 
Skupina D – soboty  
27. 9. 2014 
6. 12. 2014 
7. 2. 2015 
28. 3. 2015 

 
 

Medicínské minimum  
Lektor: MUDr.Hana Pitínová 
1. –  2. 11. 2014 – kurz I.- gymnázium na Zatlance 
10. – 11. 1. 2015 – kurz II.- Zatlanka 
Cena 3 200/školní rok se hradí předem. Informace a programy jednotlivých víkendů jsou na webových stránkách. 
Tento kurz není povinný a nezapočítává se do hodin docházky na Homeopatické akademii. Mohou jej kdykoli 
absolvovat jak současní studenti 1.-3.ročníku, tak bývalí absolventi. 

2) Úvodní kurz pro 2., 3. ročník  a absolventy  

20. – 21. 9. 2014 - program naleznete na www.homeopatickaakademie.cz v sekci Pro studenty 
Místo konání: gymnázium Na Zatlance 11, Praha 5   od 9 h, 
Cena: 1600 Kč. Platba v hotovosti na místě 
Lektoři: MUDr. Danuša Siveková, Radomír Hikl 
Na tomto kurzu obdrží studenti loňského 1. – 3. ročníku zároveň s opravenými písemnými pracemi z června také  
Potvrzení o ukončení příslušného ročníku. Přijít mohou tedy i absolventi 3. ročníku, zejména pokud si nejsou 
jisti, zda mají ukončenou docházku. Nepřítomným zašleme potvrzení i písemnou práci poštou. 
 

3) Medicínské minimum  
Lektor: MUDr.Hana Pitínová 
1. –  2. 11. 2014 – kurz I.- Zatlanka 
10. – 11. 1. 2015 – kurz II.- Zatlanka 
Cena  dvou víkendových kurzů školního roku 2014/15 je 3 200 Kč, platbu je třeba zaslat do konce září na účet: 
126893369/0800  VS 0111. Studenti, kteří navštěvovali tento kurz vloni se musí také přihlásit a potvrdit svou účast 
zasláním poplatku.  
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4) Zahraniční přednášky: 
Vždy od 9h v kongresovém sále hotelu Pyramida, Praha 6, Bělohorská 24 
 
24.  -  25. 1. 2015  - Dr. Russell Malcolm (Velká Británie) 
Skotský homeopatický lékař s praxí v Glasgow a v Londýně. Je jedním  z nejzkušenějších britských homeopatů a dlou-
há léta působí ve vedení britské vzdělávací instituce lékařů – Faculty of Homoeopathy. Od roku 2011 zastává funkci 
děkana fakulty. Na Homeopatické akademii přednáší pravidelně od roku 1997, avšak jeho první kurzy pro naše lékaře 
Alternativa organizovala již v roce 1993.  Jedna z nejvýraznějších osobností současné homeopatie. Autor knihy Střev-
ní nosody (nakl. Alternativa) 
 
14. – 15. 3. 2015 – zahraniční lektor – jméno bude oznámeno do konce roku 

 
5) Praktická cvičení 

Homeopatická akademie nabízí během tříletého studia kromě přednášek celkem více než 500  hodin praktických 
seminářů. Připomínáme, že studenti musí během svého tříletého studia absolvovat do termínu své závěrečné ústní 
zkoušky minimálně 120 h praktických cvičení (ideálně 60 h seminářů + 60 h supervizí ). Termíny praktik viz bod 1. 

  
Semináře: 
a) Letní škola 2015  - hotel Jezerka u Sečské přehrady 
Seminář povede zahraniční lektor,  celkem 50 vyučovacích hodin. Cena pro studenty a absolventy HA cca  
12 000 Kč včetně ubytování a plné penze. O letní školy je tradičně velký zájem, předběžné přihlášky je možné posílat 
již nyní. Hlásit se mohou zájemci i mimo HA.  
 

b) Celodenní sobotní semináře pro 2. ročník na Zatlance  (v rámci a termínu běžné výuky)   
     18.10. 2014 
     14. 2. 2015 
 

Supervize: 
Rozbory  případů s následnými kontrolami. Jsou určeny pouze pro studenty Homeopatické akademie. 
 
a) Středeční supervize Na Zatlance: První středa v sudém měsíci (5x ročně)  od 18 do 21 h. Úhrada za každý seminář 
zvlášť na místě. Není třeba předem hlásit svou účast, ale je třeba nahlásit předem svůj případ k rozboru přímo lekto-
rovi.  Cena 300 Kč. Vede ing. Matyáš 
 
b) Páteční  supervize Na Zatlance: V sudém měsíci před kurzem (5x za rok)  – vždy od 18 do 21 h. Úhrada za každý 
seminář zvlášť na místě. Není třeba předem hlásit svou účast, ale je třeba nahlásit předem svůj případ  k rozboru. 
Cena 300 Kč. Vede M. Valášková 

 
c) Supervize pro 3. ročník a absolventy v Homeopatické poradně Mgr. Čehovského na Zbraslavi (praktika vedou M. 
Valášková a J. Matyáš) 
Stejně jako v minulých letech  budou mít možnost studenti 3. ročníku a absolventi pracovat s lektorem v malých sku-
pinách – maximálně 13 posluchačů. 
Tato praktika  jsou celodenní (sobota nebo neděle), pro každou skupinu 4x ročně, vždy 9 – 17 h. 
Cena za školní rok 4200 Kč (vždy 9 vyuč.h, celkem za rok 36 h)  

Platba předem na celý školní rok  na účet: 130714319/0800. Jako variabilní symbol uveďte prosím datum první 
supervize. Potvrdíte tím svou účast a koncem září obdržíte e-mail od lektora s potřebnými informacemi. Neúčasti 
nelze nahrazovat ani převádět na jiné osoby. 
Na zbraslavské supervize se ještě můžete hlásit na tel.: 257 922 331 nebo mailem na: 

vanda.cehovska@alternativa.cz Zbývají 2 místa ve skupině A a 2 místa ve skupině D.  
Studenti mohou získat část  praktických  hodin (max. 12 h za dobu studia) formou  písemně zpracovaného 
vlastního případu. Jedna kazuistika bude počítána jako jeden čtyřhodinový praktický seminář. Práci dle na-
šeho uvážení zveřejníme na našich webových stránkách. 

mailto:vanda.cehovska@alternativa.cz
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6) Náhradní termín písemných zkoušek (za 1., 2., 3. ročník) 

18. 10.  (So) – od 14 h – gymnázium Na Zatlance 11, P5 
Zájemci (pokud tak již neučinili) nahlásí co nejdříve svou účast. Poplatek za zkoušku 400 Kč, platba na místě 

 
7) Závěrečné ústní zkoušky Homeopatické akademie  
l. termín: 7. 10. 2014 (út)  14,20 – 19h 
2. termín: 5. 11. 2014 (st) 14,40– 19h  
3. termín: 20. 11. (čt) 13,40 – 19h 
 
Zkoušející: Mgr. Čehovský, Ing. Matyáš, MUDr. Pudil, MUDr. Ryba,  
Místo konání: Alternativa, Zbraslavské náměstí 461 
  
Na vybraný termín se uchazeč sám přihlásí (písemně nebo telefonicky). Ústní zkouška probíhá cca 20 – 30 min. 
Strukturu zkoušky – Témata a seznam léků k ústní zkoušce  naleznete na www.homeopatickaakademie.cz 
Přihlásit se mohou všichni absolventi 3. ročníku (ať již loňští nebo dřívější), kteří mají splněnu povinnou docházku na 
přednáškách i na praktických seminářích a vykonali úspěšně alespoň 2 písemné ročníkové práce. Zkoušky se mohou 
zúčastnit také ti, kteří při loňském nebo dřívějším termínu nebyli v kondici a museli si své vědomosti v tomto roce 
ještě utřídit a doplnit.  
Úspěšným absolventům budou diplomy předány jako obvykle na lednovém kurzu.  
Ti z vás, kteří se již ke zkoušce na určitý termín  přihlásili,  obdrží cca měsíc před příslušným datem pozvánku se 
všemi potřebnými informacemi včetně hodiny, kdy se mají ke zkoušce dostavit.  

8) Kurzy autopatie  

Veškeré informace a termíny naleznete na www.autopatie.cz 
Lektoři: Mgr.Čehovský, Ing. Matyáš 
Studenti Homeopatické akademie absolvují v mírně zkrácené formě kurz I. v 1. ročníku, ve 2. roč. kurz II. a ve 3. roč. 
kurz III a to v rámci učebního plánu. Mohou však kombinovat výuku autopatie na Homeopatické akademii s běžnými 
samostatnými kurzy autopatie, které organizujeme několikrát v měsíci. 
Upozorňujeme studenty akademie zejména na Kurz autopatie pro pokročilé – 23. 11. a Jarní praktický seminář v 
hotelu Jezerka - Seč  7. – 10. 5. 2015 

9) VII. konference o  autopatii -  31. 1. 2015 

Po úspěšných šesti konferencích opět organizujeme toto setkání lidí, používajících autopatii. Další příležitost podělit 
se s ostatními o své zkušenosti a diskutovat o nich. Jádrem konference jsou referáty účastníků, zaměřené zejména na 
popisy případů. Může jít jak o zkušenosti z profesionální praxe lékaře, tak i o zprávy o samoléčbě a léčení v rodině, 
nebo dalších tématech.  Mgr. Čehovský  opět přednese své nové zkušenosti a postupy. Přihlášky k účasti zašlete e-
mailem do 20. prosince 2014. Účastníci, kteří se rozhodnou přednést referát, nejpozději ke stejnému datu zašlou  
stručný popis obsahu svého referátu s odhadem jeho délky a budou vyrozuměni o jeho zařazení do programu. Délka 
referátů cca 5 až 30 min. Účastnický poplatek: cca 900 Kč včetně oběda.  Pro ty, kdo přednesou referát, je účast 
zdarma. Více informací bude uveřejněno na www.autopatie.cz 

10) HOMEO - homeopatický software v českém jazyce  

Moderní homeopatický  program vyvinutý ve spolupráci s lektory Homeopatické akademie. Navržen s mnoha novými 
funkcemi jako je například repertorizace z materií medik, sofistikované vyhledávání, rozšířené možnosti repertori-
zační analýzy ad. Obsahuje několik repertorií, mnoho materií medik a další odbornou literaturu (ckem cca 10 000 
stran textů). Potěší moderním designem a snadným intuitivním ovládáním. Můžete si jej prohlédnout a vyzkoušet 
během většiny našich školení nebo v kanceláři na Zbraslavi. Podrobné informace naleznete na www.alternativa.cz 

 

http://www.homeopatickaakademie.cz/
http://www.autopatie.cz/
http://www.autopatie.cz/
http://www.alternativa.cz/


 5 

12) Literatura  

Pozn.: Nejnovější info naleznete vždy  na obchod.alternativa.cz 

 
Peter Fraser: Ptáci – hledání svobody v oblacích - Homeopatická materia medika  
Léky z ptačí říše jsou jednou z nejnovějších kapitol ve vývoji homeopatie. Většina z nich prošla nedávno zkouškami a 
ještě  není v repertoriích ani v materiích medikách. A tak je velkým přínosem anglického autora a homeopata Petera 
Frasera, že poznatky na tomto poli shrnul do knížky, umožňující studium jednotlivých léků. V obecném úvodu shrnuje 
některé obecné vlastnosti ptačích léků. V obrazu každého z třiceti devíti léků uvádí nejdříve povahu a chování ptáka, 
z něhož je připraven, vztah k lidem a lidí k němu, hlavní témata v myšlení a chování pacienta a základní prvky men-
tální a fyzické patologie. Ptačí léky jsou děleny podle čeledí. Kniha je zajímavá nejen po odborné homeopatické 
stránce, ale i z hlediska čtenáře, který se dozví překvapující fakta o přírodě kolem nás. Každý lék provází ilustrace. 
Vázaná, 247 stran. Vyjde 17. září. 

C. M. Boger: Bönninghausenovo repertorium 

Rozsáhlé dílo přímého Hahnemannova žáka, které bylo později doplněno o nové léky známým americkým 
lékařem a autorem materií medik. Toto repertorium je stále používáno a mnozí homeopaté mu dávají 
přednost pro jeho původnost i přehlednost a hodnotu prověřenou časem.  Vázaná publikace, 1200 str. Vy-
jde na podzim. 

13) www.homeopatie.cz 

Sdílejte své zkušenosti, poznatky a názory s ostatními. Pokud máte zajímavou kazuistiku, nebo jakékoli informace, o 
které byste se chtěli podělit se svými kolegy, rádi je uveřejníme a zpřístupníme tak širokému publiku a také vašim 
potenciálním klientům a pacientům – u článku mohou být uvedeny kontakty na autora. Navíc autor obdrží honorář. 
Také připomínáme službu pro naše praktikující absolventy – uveřejnění kontaktu v Seznamu homeopatů zdarma.  
 

http://obchod.alternativa.cz/
http://www.narayana-verlag.de/Clemens-von-Boenninghausen/a83

