
 
Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5 

tel.: 257 922 584 
info@homeopatickaakademie.cz 

  www.homeopatickaakademie.cz 
 
 

V Praze dne 8. 9. 2020 
 
 

Vážení studenti a absolventi Homeopatické akademie, 
 
jako vždy touto dobou zasílám informace pro další školní rok. V letošním roce jsme museli udělat některé 
změny, které byly vynuceny zejména okolnostmi kolem koronaviru. Studentům 1. - 3. ročníku jsem již psala 
v červnu poměrně obsáhlou informaci. V krátkosti jde jednak o to, že většinu přednášek budou moci stu-
denti nejen navštěvovat osobně tak jako dosud, ale bude možno je sledovat online v přímém přenosu. Vý-
běr možnosti prezenčního nebo online studia – a zejména jejich možná kombinace je pro studenty velmi 
výhodná a vítaná, ovšem pro nás mnohem pracnější a složitější. Kromě technické náročnosti z toho vyplývá 
např. nutnost, aby jednotlivé kurzy jednotlivých ročníků probíhaly vždy v jiném termínu. S tím souvisí určitá 
úprava osnov (zejména časová), změna termínů a také nutnost jiného-jednoduššího systému evidence. 
Proto zavádíme školné místo placení jednotlivých kurzů. Vyjímkou jsou absolventi a posluchači ASPHP, 
kteří nadále budou hradit jednotlivé přednášky, event. supervize, webináře apod. 
Věříme, že tímto systémem odoláme i případným dalším „antikovidovým opatřením“. 
 
Níže uvádím podrobnější informace (částečně výňatek z e-mailu z června). Omlouvám se za opakování in-
formací – uvádím je zejména pro absolventy nebo studenty, kteří dočasně přerušili studium, a také pro ty, 
kteří můj mail z června z nějakého důvodu nezaznamenali. 
 

Informace o úpravách organizace studia od září 2020 
Od září 2020 bude možné na Homeopatické akademii studovat buď běžným prezenčním způsobem jako 
dosud, nebo online, nebo obě možnosti kombinovat. Prakticky to znamená, že většina kurzů bude živě 
přenášena přes internet a student bude mít možnost sledovat přednášky z domova, či odjinud, pomocí 
počítače, mobilu, chytré televize atp. Komunikovat s lektorem a dalšími účastníky může pomocí chatu. Ne-
jedná se o záznamy. 
 

 Přednášky (kromě některých společných a kromě pátečních seminářů) se budou konat v 
Alternativě,  Zbraslavské náměstí 461, Praha 5. Máme zde pro tyto účely přichystánu novou míst-
nost. 

 Pokud se bude chtít student zúčastnit určitého kurzu osobně (počet míst je omezen na 30 osob), 
vyplní své jméno  (zarezervuje si místo pro konkrétní kurz) na webovém formuláři zde:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W5upTAlvaXEBXVOhBNvzmomApGPDVPVpCnmiCn3

2vQ4/edit?usp=sharing 

Ostatní studenti obdrží před kurzem odkaz do živého přenosu.  

 Úhrada studia bude pouze formou školného 18 900 Kč/ školní rok včetně 21% DPH. Možno uhradit 
najednou stejně jako vloni, nebo rozložit do 4 splátek po 5 000 Kč.    
 

Školné zahrnuje:  

 Účast na přednáškách pro daný ročník (online nebo osobně) 

 Účast na seminářích a supervizích, které jsou určené pro daný ročník. Pozor – byl přidán jeden 
páteční seminář a dále jedna celodenní supervize na Zbraslavi pro 3. ročník (ty budou nyní též 
součástí školného) 

mailto:info@homeopatickaakademie.cz
http://www.homeopatickaakademie.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W5upTAlvaXEBXVOhBNvzmomApGPDVPVpCnmiCn32vQ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W5upTAlvaXEBXVOhBNvzmomApGPDVPVpCnmiCn32vQ4/edit?usp=sharing
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 Základní literaturu ve formě speciální studentské verze homeopatického diagnostického programu 
HOMEO v českém jazyce, jejíž cena činí 12 000 Kč. Studentům 1. a 2. ročníku bude poskytnuta 
licence na rok. Studenti 3. ročníku budou mít licenci po úhradě školného již nastálo.  

 Písemné zkoušky a jejich opravy, ústní zkouška a vystavení diplomu na konci 3. ročníku 
 
Posluchačům 2. a  3. ročníku, kteří již vloni hradili školné najednou a mají studentskou verzi HOMEO včetně 
HW klíče, bude aktivace prodloužena na konci září (po zaplacení školného). Do té doby jim program bude 
stále fungovat.  
Těm, kteří vloni hradili jednotlivé kurzy a Homeo nemají, bude odkaz ke stažení softwaru zaslán po 
úhradě faktury za školné (nebo alespoň po první splátce) a platby 1 500 Kč za hardwarový klíč- na účet 
2701365124/2010. HW klíč vám následně zašleme do 18. 9.  
 

1)Termíny kurzů pro školní rok 2020/21 
 
Upravené termíny pro jednotlivé ročníky jsou v kalendáři na webu, souhrnné termíny naleznete zde: 
 https://www.homeopatickaakademie.cz/terminy-kurzu-souhrn/ 
 
Lektoři:  Mgr. Jiří Čehovský, Ing. Jan Matyáš, MUDr. Petr Pudil, Marie Valášková, MUDr. Tomáš Lebenhart  
(pokud není uveden jiný lektor) 
Přednášky a supervize se konají v Alternativě, Zbraslavské nám. 461, Praha 5 Sobota 9-17, neděle 9-16.(pokud není 
uvedeno jinak).  Změna termínů a místa konání jednotlivých kurzů vyhrazena. Je třeba průběžně sledovat webové 
stránky. 

 
Přednášky: 
 Rok 2020 
19. - 20. 9. -        2. + 3. roč.   
  3. - 4. 10. -        1.roč.  
17. - 18. 10. -     2.roč.  
24. - 25. 10.  -    1.roč. 
31. 10. - 1. 11.-  3. roč. 
21. -  22. 11.-      1. roč. 
28. - 29. 11.-       2. roč. 
12.- 13. 12. -       1. roč. 
19. - 20. 12. -     2.roč. 

Rok 2021 
16 - 17. 1. -  1.+ 2.+ 3.roč.+absolv.+ ASPHP- zahraniční lektor – místo bude upřesněno dle vývoje situace 
13. - 14. 2. - 1. roč. 
20. - 21. 2. - 2.roč. -  přednáška a praktický seminář 
13. - 14. 3. - 1.+ 2.+ 3.roč.+ absolv. + ASPHP – zahraniční lektor – místo bude upřesněno dle vývoje situace 
10.- 11. 4. - 1.roč. 
24. - 25. 4. - 2.roč. 
8. -  9. 5. - 1. + 2. + 3. Ročník – místo bude upřesněno 
5.  - 6. 6. - 1.+ 2.+ 3. ročník  -  v so dopoledne společná přednáška, odpoledne písemné seminární práce, v neděli spo-
lečná přednáška – místo konání bude upřesněno 

 Praktické semináře: 
Letní škola   3.  7. – 9. 7. 2021  

Páteční semináře zatím v gymnáziu Botičská. Pro všechny 
ročníky 18 – 21 h. 
 rok 2020:   18. 9.,  16. 10.,   18. 12. 
rok 2021:   12. 3.,  7.5.,    4. 6. 

   

https://www.homeopatickaakademie.cz/terminy-kurzu-souhrn/
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Supervize na Zbraslavi pro 3.ročník a absolventy 
Skupina A – Matyáš                                                     Skupina B - Valášková 

8. 11. 2020                                                                        10. 10. 2020 
20. 12. 2020                                                                      5. 12. 2020 
31. 1. 2021                                                                        6. 2. 2021 
24. 4. 2021                                                                       17. 4. 2021 
30. 5. 2021                                                                       19. 6. 2021 

2) Školní rok  2020/21 začíná přednáškami pro 2. + 3. ročník 19. –  20. 9. v Alternativě,  
Zbraslav 
Studenti, kteří mají uhrazeno školné a nenahlásili si osobní účast, obdrží do 18. 9. odkaz pro online přístup (v 
záběru je pouze přednášející a promítací plátno - ne studenti).  Prosím, abyste si zkontrolovali v internetovém 
formulář (odkaz viz výše), zda jste na kurz zapsáni (na tento kurz jsem vás zapisovala dle Vašich sdělení , na další 
kurzy se budete zapisovat do formuláře sami). Pokud jste pro zářijový kurz změnili své rozhodnutí, buď se vymaž-
te nebo připište, pokud bude ještě volné místo. 
Na tomto kurzu obdrží studenti zároveň s opravenými písemnými pracemi z června také Potvrzení o ukončení 
předchozího ročníku. Nepřítomným zašleme poštou.  
Program kurzu září je v sekci Pro studenty.  
 

3) Zahraniční přednášky pro všechny ročníky, posluchače ASPHP a absolventy    
plánujeme na tyto termíny:   16. - 17. 1. 2021 – pozvali jsme dr. Klause Höra (Německo) 
13. - 14. 3. – pozvali jsme opět Jeremyho  Sherra  (Velká Británie) 
Pro 1.,2.,3.ročník jsou v ceně školného. Absolventi a posluchači ASPHP hradí buď hotově na místě nebo převodem na 
účet. Bude vždy upřesněno. Jak víte, v současné době není nic jisté, budeme průběžně informovat.  
 

4) Letní škola 2020 je určena pro všechny ročníky, absolventy a posluchače ASPHP. Není v ceně školného. 

Lektora a místo konání oznámíme v zimě 
Termín: 3. 7. – 9. 7. 2021 – pravděpodobně opět v hotelu Jezerka na Seči. Kurzovné pro studenty a absolventy HA cca 
6 500 Kč (pro zájemce mimo HA cca 7 500 Kč.) Ubytování včetně plné penze v hotelu Jezerka se pohybuje kolem 
7 000 Kč.  O letní školy je tradičně velký zájem, předběžné přihlášky je možné posílat již na podzim, ubytování si bude 
možné zarezervovat na webovém formuláři hotelu Jezerka nejpozději od ledna.   
 

5)  Celodenní sobotní semináře pro 2.ročník  se konají v říjnu a v únoru v rámci a termínu běžné výuky. 

Případy z praxe lektorů, event. i případy studentů, pokud je předloží k analýze. Jsou v ceně školného. 
 

6) Páteční semináře v Botičské:  6x ročně – jsou v ceně školného. Pokud se chtějí zúčastnit absolventi - úhra-

da  450 Kč za každý seminář zvlášť na místě. Lektor M. Valášková 
 

7) Supervize na Zbraslavi – pro 3. roč. a absolventy 

Lektoři: M. Valášková a J. Matyáš. Stejně jako v minulých letech budou mít možnost studenti 3. ročníku a absolventi 
pracovat s lektorem v menších skupinách – maximálně 17 posluchačů. 
Tato praktika jsou celodenní (sobota nebo neděle), pro každou skupinu 5x ročně, vždy 9 – 17 h. 
Studenti  3.ročníku je mají v ceně školného, absolventi uhradí zvlášť 5 800. Nyní máme poslední 2 volná místa. 
Nejpozději 2 týdny před vaším prvním termínem obdrží všichni přihlášení email od lektora s potřebnými informace-
mi. 

 
8) Náhradní termín písemných zkoušek (za 1., 2., 3. ročník) 
17. 10.  (So) – od 14 h – Zbraslav 
Zájemci (pokud tak již neučinili) nahlásí co nejdříve svou účast. 
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9) Závěrečné ústní zkoušky Homeopatické akademie  
 
1. termín: 20. 10. 2020 (út) 15 – 18h 
2. termín: 24. 11. 2020 (út) 15 – 18h  
Zkoušejí vždy 2 z těchto lektorů: MUDr. Pudil, Mgr. Čehovský, Ing. Matyáš 
Místo konání: Alternativa, Zbraslavské náměstí 461, Praha 5 
Na vybraný termín se uchazeč sám přihlásí. Již dříve přihlášené studenty samozřejmě evidujeme, nemusí se znovu 
hlásit. Ústní zkouška probíhá cca 20 – 30 min. Strukturu zkoušky – Témata a seznam léků k ústní zkoušce – naleznete 
na https://www.homeopatickaakademie.cz/wp-content/uploads/2013/10/zaver-ustni-zk-seznam-leku.pdf 

Přihlásit se mohou všichni absolventi 3. ročníku (ať již loňští nebo dřívější), kteří mají splněnu povinnou do-
cházku na přednáškách i na praktických seminářích a vykonali úspěšně alespoň 2 písemné ročníkové práce. Zkoušky 
se mohou zúčastnit také ti, kteří při loňské nebo dřívější zkoušce neuspěli a museli si během roku své vědomosti ješ-
tě utřídit a doplnit.  

Posluchače, kteří se k závěrečné zkoušce přihlásili, ale nemají splněnu některou z podmínek pro absolvování 
ústní zkoušky, budu včas o této skutečnosti informovat.  

Přihlášení zájemci obdrží cca měsíc před příslušným datem pozvánku se všemi potřebnými informacemi 
včetně hodiny, kdy se mají ke zkoušce dostavit.  Úspěšným absolventům budou diplomy předány jako obvykle na 
lednovém kurzu.  

 
Změna místa konání jednotlivých kurzů, termínů atd. vyhrazena – je třeba sledovat www.homeopatickaakademie.cz 
 
 
 
Těšíme se na naše další vzájemná setkání při poznávání homeopatie.   
 
S přátelským pozdravem 
 
Mgr. Vanda Čehovská 
Ing. Dagmar Hegarová 
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