
 
       
 
 

 
 
 

 

Základní tříleté víkendové studium – školní rok 2022/23 
 
Informace pro 1. ročník          

  
Studium na Homeopatické akademii probíhá již 27 let. Posluchači, kteří zde zvládli na odborné úrovni metodu home-
opatické celostní léčby, využívají dnes výsledky svého studia ve své profesionální praxi i v rodinné léčbě a samoléčbě.  
Od roku 2020 je možné absolvovat celé studium také online. 
 
Studium je strukturováno tak, aby postupně získávané poznatky mohly být průběžně uplatňovány v praxi. Posluchači 
se naučí používat odbornou homeopatickou literaturu a mezi českými homeopaty velmi rozšířený diagnostický soft-
ware HOMEO, umožňující rychlé a spolehlivé zpracování údajů o léčené osobě a vyhledání vhodného homeopatické-
ho léku.  
 
Studentská verze programu HOMEO je součástí školného a obsahuje veškerou základní potřebnou literaturu. 
Je plně v českém jazyce. 
  
Během přednášek posluchači získají znalosti o metodě i o účincích léků a během pracovních seminářů získají také 
praktické zkušenosti jak stimulovat jemnou organizační oblast člověka, vitální sílu, k dosahování celostního fyzického 
zdraví a duševní pohody. Jde vždy o vyhledání co nejpodobnějšího léku – similima – podle individuality pacienta.  

Studiem vás budou provázet naši nejzkušenější homeopaté a (s překladem do češtiny) významné osobnosti svě-
tové homeopatie z USA, Velké Británie, Holandska, Německa, Indie a z dalších zemí, v nichž má homeopatie dvouset-
letou tradici. 

Druh a stupeň vašeho předchozího vzdělání, stejně jako současné zaměstnání nebo věk, není pro přijetí do Ho-
meopatické akademie rozhodující. Důležitý je hluboký zájem a chuť studovat a dosáhnout odborných znalostí, po-
třebných pro úspěšné působení v tomto oboru. Hlavní náplní studia je tedy podrobné a systematické poznání meto-
dy léčby, léků popsaných v materii medice, systému analýzy případů, repertorizace a praktické práce. Koncepce stu-
dia směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni provádět praktickou celostní homeopatii, komplexně zlepšující zdraví 
a odolnost a léčící chronické i akutní potíže těla a mysli. 

 

Organizace a obsah studia 
 

Studium je koncipováno jako tříleté víkendové a skládá se z přednášek, praktických seminářů a supervizí. Výuky 

se studenti účastní prostřednictvím videokonferenční aplikace nebo online živého přenosu. Použít lze počítač, tele-
fon, tablet, případně chytrou televizi. Některé přednášky a praktická cvičení bude možné absolvovat i osobně tradič-
ním způsobem. Bude přizpůsobeno aktuálnímu zájmu studentů. Distančně je možné absolvovat též zkoušky – písem-
né i ústní.  
Na Homeopatické akademii tedy můžete studovat bez omezení odkudkoliv z České republiky nebo ze zahraničí.  

 
Přednášky: 
 
V 1. a 2. ročníku: Jeden víkend v měsíci s výjimkou letních prázdnin: sobota 9–17 h, neděle 9–16 h (10 víkendů ročně) 
Ve 3. ročníku: 6 víkendů ročně, dalších 5 sobot (nebo nedělí) je věnováno praktické práci formou supervize. 

 
Praktika: 
 
Praktické semináře jsou jednak součástí některých víkendů a také probíhají v pátek večer před některými přednáš-
kami. Supervize jsou celodenní sobotní nebo nedělní praktika pro 3. ročník. 5x ročně v uzavřených skupinách pro 
menší počet posluchačů.  

www.homeopatickaakademie.cz 
info@homeopatickaakademie.cz, tel.: 257 922 584 

Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5 
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Naše škola tedy nabízí za 3 roky studia v rámci školného cca 450 vyučovacích hodin přednášek a 110 hodin praktik. 
 
Letní škola: 
 
Několikadenní přednáškový a pracovní seminář v přírodě, spojený s rekreací (možno i rodinnou). Osm vyučovacích 
hodin denně, obvykle během června nebo července, nejčastěji pod vedením zahraničního lektora. Je zde tedy mož-
nost získat během studia dalších 100-150 h výuky na těchto letních školách. Probíhá pouze prezenční formou. Letní 
škola není povinná, ale je vysoce doporučená. Je to skvělá příležitost setkat se osobně s kolegy a lektory. Letní škola 
není zahrnuta ve školném. 
 
Zkoušky: 
 
Každý ročník končíme v červnu písemnou zkouškou – seminární prací. Tyto ročníkové seminární práce se skládají z 
testu z materie mediky a z analýzy záznamu vyšetření. Studenti si tak ověří svou schopnost zvládat praktickou léčbu a 
úroveň nabytých znalostí. 

Pokud student úspěšně absolvuje během 3 let alespoň 2 písemné zkoušky, může na konci 3. ročníku složit závě-
rečnou ústní zkoušku, kde má prokázat dobrou úroveň svých znalostí homeopatie. Zkoušky je možné absolvovat i 
online. Po úspěšném složení ústní zkoušky obdrží diplom o absolutoriu a může pak být registrován Homeopatickou 
akademií jako absolvent a odborný homeopat, kterého doporučujeme zájemcům o homeopatickou léčbu. Můžeme 
tím významně usnadnit absolventovi začátek jeho profesionálního působení. 

Studium je možné přerušit a opět do tří let navázat se započtením docházky. 

Pokud student nechce získat závěrečný diplom, může celé studium absolvovat bez zkoušek. 
 

Lektoři: 
 
Studium vede zakladatel Homeopatické akademie Mgr. Jiří Čehovský (40 let praxe).   
Vyučují další zkušení homeopaté z České republiky: MUDr. Petr Pudil, Ing. Jan Matyáš, Marie Valášková, MUDr. To-
máš Lebenhart, Radomír Hikl a další lektoři. Společných přednášek pro všechny ročníky se účastní 2x ročně také lek-
toři ze zahraničí (přednášky jsou tlumočeny do češtiny). V posledních letech u nás přednášeli např. Dr. Malcolm z 
londýnské Faculty of Homoeopathy, Dr. Rajan Sankaran, Dr. Farokh Master z Indie, Dr. Philip Bailey, Misha Norland, 
FSHom z Anglie, Dr. Harry van der Zee a Dr. F. Kusse z Holandska, Dr. Robin Murphy, Kim Elia, Dr. Will Taylor, Nancy 
Herrick a Roger Morrison, M. D. z USA, Dr. Massimo Mangialavori z Itálie ad. Podrobné informace o lektorech zde. 

 
Program úvodního kurzu 1. ročníku: 
 
• Úvod do studia, principy homeopatie, historie, souvislosti, definice základních pojmů 
• Základy homeopatické filosofie - Samuel Hahnemann, J. T. Kent 
• Definice nemoci a zdraví 
• Souvislost homeopatie s jinými léčebnými a filozofickými systémy  
• Informační model léčby 
• Nástroje homeopata, literatura, software 
• Teorie chronické nemoci. Konstituční lék a léčba podle souhrnu mentálních, generálních a fyzických symptomů 
• Homeopatické léky – druhy, příprava, potence (ředění), způsoby užití  
• Materia medika: Vznik, struktura, užití. Výklad často používaných léků: Sulphur, Lachesis mutus,  
     Argentum nitricum, Aconitum napellus, Pulsatilla   
• Úvod do repertoria: Základní pojmy, definice tématu, symptomy – hierarchizace. Členění repertoria 
•  Základy diagnostiky a práce s klientem. Odebrání případu – struktura vedení homeopatického interview, práce   

s dotazníkem.  Analýza vstupního pohovoru a první předepsání léku 

 
Krátce z obsahu dalších kurzů: 
  
Materie medika: Výklad obrazů jednotlivých léků každý víkend během celého studia  
Podrobný výklad nejdůležitějších léků materie mediky - polychresty i menší léky.  Různé úhly pohledu různých autorů 
a poznatky z praxe.  

https://www.homeopatickaakademie.cz/studium/lektori/
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Metoda: Miasma a konstituce. Léčba chronických nemocí s ukázkami případů. Vyhodnocení celostního vyšetření a 
výběr léku. Potence léku. Různé druhy přípravy léku. Výběr potence podle charakteru případu, věku atp.  Kde a jak 
spolehlivě získat léky o vysokých potencích. Sledování vývoje případu po podání léku a praktické řešení hlavních dva-
nácti kentovských situací. Opakování léku v závislosti na vývoji případu. Kontrolní vyšetření: Jak sledovat celostní 
vývoj případu. Heringovy zákony léčby v teorii i praxi. Druhé předepsání. Jak reagovat na různé situace. Směry a školy 
v homeopatii. 
 
Homeopatická filozofie: Nemoc i léčba mají svůj původ uvnitř, přínos tohoto názoru pro praktickou léčbu. Souvislost 
s jinými myšlenkovými a léčebnými systémy – buddhismem, tradiční čínskou medicínou, jógou, křesťanskou gnosí, 
alchymií a psychoanalýzou, názory E. Swedenborga, R. Sheldrakea, S. Hahnemanna, J. T. Kenta, Sankarana a dalších 
moderních autorů – různé úhly pohledu na homeopatii. Výklad Hahnemannova Organonu. 
 
Repertorium: Výuka repertorizačních technik s použitím Murphyho Repertoria. V elektronické nebo knižní verzi dle 
výběru studenta - struktura, užití, podrobný výklad jednotlivých kapitol, výklad rubrik, pojmů a praktická práce při 
řešení případu. Počítačová repertorizace s programem HOMEO.  
 
Programy jednotlivých kurzů mají studenti k dispozici vždy týden předem na webových stránkách v sekci Pro studenty. 
Do této sekce dostanou studenti heslo na úvodním kurzu. 
 

Úvodní kurz 1.ročníku se koná 24. + 25. září 2022 

 
Kompletní termíny na školní rok 2022/23 naleznete od března na www.homeopatickaakademie.cz 
 
Změna termínů, způsobu výuky a míst konání vyhrazena 

 
Cena studia 
 
Školné na školní rok 2022/2023 činí 22 000 Kč včetně 21 % DPH  
Možno uhradit najednou, nebo rozložit do 4 splátek po 6 000 Kč     
 
Školné pro 1. ročník zahrnuje: 
1) Přednášky a semináře pro daný ročník 
2) Doporučenou literaturu ve formě studentské verze homeopatického diagnostického programu HOMEO v českém 
jazyce. Student tak získá k používání tuto speciální verzi HOMEO, jejíž hodnota činí 12 000 Kč a nemusí tedy, pokud 
nechce knihy také v tištěné podobě, již investovat do studijních materiálů ve formě knih, za něž by jinak zaplatil 5 468 
Kč. Student uhradí na začátku studia kromě školného také cenu hardwarového klíče 1 700 Kč, který mu na začátku 1. 
ročníku zašleme.   
Software obsahuje následující literaturu: Murphy: Homeopatické syntetické repertorium (cena knihy 2 690 Kč), Kent: 
Homeopatická materia medika (cena knihy 1 290 Kč), Kent: Přednášky o homeopatické léčbě (390 Kč), Allen: Klíčové 
symptomy homeopatické materie mediky (750 Kč), Čehovský: Homeopatie- víc než léčba (199 Kč), Pudil: Homeopatic-
ká 1. pomoc (149 Kč). Studentská verze HOMEO je aktivní 1 rok. K jejímu prodloužení o další rok dojde úhradou škol-
ného za 2. ročník a posléze za 3. ročník. Po úhradě školného za 3. ročník si může student (absolvent) dokoupit plnou 
verzi programu se slevou 12 000 Kč. Vyšší verzi programu Homeo lze dokoupit i v průběhu studia (sleva individuálně 
dle počtu absolvovaných roků studia) 

Postup přihlášení ke studiu na Homeopatické akademii a platba školného 

1. Vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete na adresu Alternativa, Zbraslavské náměstí 461, 156 00 Praha 5, nebo e-
mailem na: info@homeopatickaakademie.cz Přihlásit se je možné též vyplněním webového formuláře. 

V přihlášce mimo jiné uvedete: 
a) zda preferujete účastnit se kurzů osobně nebo online. Tento údaj je pouze orientační. 
b) zda budete platit školné jednou částkou (22 000 Kč) nebo ve čtyřech splátkách (6 000 Kč x 4 = 24 000 Kč) 

http://www.homeopatickaakademie.cz/
mailto:info@homeopatickaakademie.cz
https://www.homeopatickaakademie.cz/prihlaska/
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2. Zašleme vám e-mail s potvrzením přijetí přihlášky a zálohovou fakturu. 
V případě úhrady celého školného zašleme zálohovou fakturu na 22 000 Kč. Po jejím uhrazení obdržíte daňový do-
klad. V případě splátkového systému zašleme zálohovou fakturu na 24 000 Kč. Na faktuře budou uvedena data jed-
notlivých splátek po 6 000 Kč (nejpozději 20. 9., 20.11., 20.1., 20.3.) Za každou splátku následně obdržíte na vyžádání 
daňový doklad. 
Školné je nevratné, náhrady za neabsolvované přednášky a semináře se nevyplácejí. Eventuelní splátky se nevztahují 
k úhradě určitých přednášek a seminářů, jsou součástí celkového školného rozloženého do splátkového kalendáře. 
 
3. Software HOMEO získáte tak, že vám po uhrazení školného zašleme cca v polovině září odkaz k jeho stažení. Záro-
veň s úhradou školného je třeba poslat na stejný účet zálohu za hardwarový USB klíč 1 700 Kč. Hardwarový klíč 
vám před prvním kurzem zašleme poštou (program HOMEO nelze bez HW klíče používat).  

Další odbornou literaturu je možné zakoupit v našem e-shopu na www.alternativa.cz nebo osobně na některých kur-
zech (např. letní škola).  

Jakékoliv otázky rádi zodpovíme na tel.: +420 257 922 584 nebo na e-mailové adrese:  
info@homeopatickaakademie.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alternativa.cz/
mailto:info@homeopatickaakademie.cz

