
Jana Horáková 

 

Vystudovala jednooborovou psychologii na Katedře 

psychologie Filozofické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci, kde v současnosti pokračuje 

prezenční formou doktorského studia zaměřeného 

na oblast klinické psychologie. V rámci disertačního 

plánu se věnuje otázce hledání souvislostí mezi 

stylem odívání a osobností člověka. Po dokončení 

magisterského studia absolvovala kurz Psycholog 

ve zdravotnictví a pracuje v ambulanci klinické 

psychologie v Ostravě. Absolvovala základní kurz 

v Rorschachově metodě zaštítěný Institutem klinické 

psychologie a je frekventantkou dlouhodobého 

Poradenského a psychoterapeutického výcviku 

zaměřeného na klienta pod Českým institutem PCA 

Brno. Již během studií se snažila nasbírat co možná 

nejvíc praktických zkušeností. V rámci projektu  

V jednom světě pracovala jako dobrovolník  

na dětském oddělení psychiatrické nemocnice  

ve Šternberku, taktéž byla dobrovolníkem centra 

Amelie poskytující péči onkologickým pacientům a jejich rodinám. Vyzkoušela si práci jako 

au-pair, vedoucí na dětském táboře či pedagogickou činnost. Během studia se zúčastnila řady 

kratších seminářů a kurzů, například: 

 

 

Arteterapie – Příběh v Obraze – PhDr. Martina Komzáková, 8 hod., projekt TERA, FF 

UP Olomouc. 

Lüscherův barvový test – Dr. Zdeněk Altman, 8 hod. 

Možnosti řešení konfliktu - Mgr. Michal Horák, 8 hod. 

Koučink – Michal Havlíček, 24 hod., projekt TERA, FF UP Olomouc. 

Autogenní trénink - Mgr. et. Mgr. Veronika Víchová, 8 hod., projekt TERA, FF UP 

Olomouc. 

Sandplay/Sandtray – Základní kurz práce s herním pískovištěm – Mgr. Lenka Tříletá, 16 

hod.  
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Kontaktní údaje: 

Konzultační hodiny: út 10:30 – 12:00 nebo dle domluvy, včetně varianty online 

Kabinet: 225 

Kontakt: jana.horakova11@upol.cz 

Tel.: 585 633 533 

Skype: Mgr. Jana Horáková 
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