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Vzdělání:  
Pracovní zkušenosti: 

Jana Merhautová (nar. 1964). Akademické vzdělání v 

magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize 

v sociálních a zdravotnických organizacích, dále v oboru 

Sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem. 

Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: pětiletý 

sebezkušenostní výcvik v hlubinně orientované 

psychoterapii se zaměřením na arteterapii, dále výcvik v 

krizové intervenci, systemických konstelacích a řada dalších 

tematicky zaměřených kurzů v oblasti psychoterapie. Od 

roku 2006 je členkou výboru České arteterapeutické 

asociace, v níž je i akreditovaným supervizorem. Externě 

vyučuje na UK FHS v Praze především kreativní přístupy v 

supervizi. Od roku 2006 v oblasti supervize nastartovala a 

začala realizovat supervizní práci s organizačními systémy, 

zaměřenou na podporu pracovníků i procesů. V roce 2008 

založila akreditovanou vzdělávací instituci s mnoha 



 

 

vzdělávacími programy, na kterých se i lektorsky 

spolupodílí. V rámci své privátní praxe pořádá zajímavé 

semináře či zážitkové akce. Odborně se dále celoživotně 

vzdělává, aktivně se zúčastňuje odborných konferencí a ve 

svých aktivitách se částečně věnuje i publikační činnosti. 

V současné době je ve výcviku v metodě Aura-Soma pod 

Mezinárodní akademií barevných technik (ASIACT) v 

Anglii.  

 
 

ANOTACE WORKSHOPU 
Cíl: seznámit s možnostmi, výhodami i způsobem, jak 
arteterapii používat bezpečně. 
 
Obsah: zprostředkovat studentům zkušenost, jak se lze 
vyjádřit beze slov prostřednictvím barev a symbolů. Pokud 
dovolíme sami sobě v průběhu procesu malování zapomenout 
na hodnocení a předsudky, máme šanci si kreativní tvorbu 
nejen v relaxaci užít, ale také nechat promlouvat své nitro. 
Mnoho informací a vzkazů, které k nám malováním naše 
nevědomí vysílá, se může prostřednictvím vědomé práce 
proměnit v laskavý a přitom hlubinný dialog v té 
nejpřirozenější formě. 
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Zajímavé odkazy: 
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