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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 (Slezské psychologické 
středisko). Dále je také frekventantka základního 
kurzu v Rorschachově metodě zaštítěným Institutem 
klinické psychologie a 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.
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Oblast zájmu při vedení BC prací:
- Klinická psychologie, psychosomatika
- Psychologie osobnosti (Humanistická psychologie, Fenomenologie, Existenciální 

filozofie), sebepojetí
- Psychoterapie
- Psychologie odívání

Kontaktní údaje:
Konzultační hodiny: út 8:30 – 10:00, nebo dle domluvy
Kontakt: jana.horakova11@upol.cz
Tel.: 585 633 533
Mobil:  731 724 910
Přítomnost na katedře (sdílený dokument SharePoint):
https://sppsych.ff.upol.cz/intranet/Sdilene%20dokumenty/Slo%C5%BEky%20doktorand%C5
%AF/Hor%C3%A1kov%C3%A1%20Jana/P%C5%99%C3%ADtomnost%20na%20kated%C
5%99e.xlsx?d=wfc9fe87ebd46491cb94c4b9b953185d1
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