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Zřizovatelem studia je Institut výzku-
mu inkluzivního vzdělávání na Peda-
gogické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně. Posláním studia je vytvořit kre-
ativní a specifické prostředí, ve kterém 
by se naplňovaly principy inkluze skr-

ze umělecké a arteterapeutické formy. Cílovou skupinou jsou 
děti, dospívající a dospělí s jinakostí. Tvůrčí prostor je otevřen 
každému dle jeho schopností a dovedností. Edukační obsah 
studia je zprostředkován formou individuální i skupinové tvor-
by v ateliérovém prostředí. Open Art Studio je členem meziná-
rodní asociace European Outsider Art Association (EOA).

http://www.outsiderartassociation.eu/
 
The initiator of the studio is the Institute for Inclusive 
Education Research at the Faculty of Education of Masaryk 
University in Brno. Its aim is to create a creative and 
specific environment in which the principles of inclusion 
are fulfilled through artistic and art-therapy forms.  
The target group is children, adolescents, and adults with 
special needs. The creative space is open to everyone according 
to their abilities and skills. The educational content of the 
studio is provided in the form of individual and group work in 
a studio environment. The Open Art Studio is a member of the 
European Outsider Art Association (EOA). 

http://www.outsiderartassociation.eu/

Všichni vystavující autoři jsou v roce 2020 podpoření 
projektem pod názvem „Podpora umělecké tvorby 
autorů/rek se zdravotním postižením ve výtvarném studiu“, 
kód projektu č. 49-12788/2015-ZPO/ORNK.
 
All the exhibiting authors are supported in 2020 by 
a project entitled “Support for the artistic creation of 
authors with disabilities in an art studio”, project code 
no. 49-12788/2015-ZPO/ORNK.



Dlouhodobě působí jako 
expresivní výtvarný terapeut 
a speciální pedagog, dále 
jako vysokoškolský pedagog 
a výzkumný pracovník na 
Masarykově univerzitě. Je členem 
české sekce INSEA. V současnosti 

je kurátorem, lektorem a garantem Open Art Studia 
na IVIV PdF MU. || He has long worked as an expressive art 
therapist and special educator, also working as a university 
lecturer and researcher at Masaryk University.  
He is a member of the Czech section of INSEA. He is currently 
the curator and guarantor of the Open Art Studio at the 
Institute for Research in Inclusive Education at the Masaryk 
University Faculty of Education.

Je doktorandkou na Katedře 
výtvarné výchovy na Pedagogické 
fakultě MU a absolventkou oboru 
Speciální pedagogika. Má praxi 
z mnoha institucí s různým zaměřením, 
od výuky na klasické základní 
škole, přes organizaci workshopů 
v domovech sociální péče až po 
práci v Diagnostickém ústavu 

pro mládež. || Lucie is a PhD student in the Department of 
Art Education at the Masaryk University Faculty of Education, 
and she is also a graduate in Special Education. She has 
worked in many institutions with different aims, including 
teaching at a traditional primary school, organizing 
workshops in social care homes, and working in a Diagnostic 
Institute for Young People.

Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
kurátor, odborný garant studia

Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková
lektorka, osobní asistence ve studiu

V Open Art Studiu uplatňuje poznatky 
z oboru Speciální výtvarná výchova, 
který úspěšně absolvovala. Nyní 
působí jako doktorand na Katedře 
výtvarné výchovy na Pedagogické 
fakultě MU v Brně. Její specializací je 
zařadit do tvorby lidí s jinakostí práci 
s novými médii (konkrétně fotografii) 
a nabídnout jim tak rozšíření možnosti 

sebevyjádření. || In the Open Art Studio, she applies 
knowledge from her degree in Special Art Education. She is 
currently a PhD student at the Department of Art Education at 
the Masaryk University Faculty of Education in Brno.  
Her specialisation is in incorporating work with new media 
into the creations of people with special needs (specifically 
photography), and so offering them greater possibilities for 
self-expression.

Je absolventkou studia Speciální 
výtvarná výchova a doktorandkou na 
Katedře výtvarné výchovy. Vystudovala 
také bakalářské studium Speciální 
pedagogika. Strávila několik měsíců 
na stážích ve Švédsku, USA a Itálii. 
Dlouhodobě se věnuje výtvarné tvorbě 
osob s mentálním postižením v italských 

stacionářích, kde také uspořádala výstavu pro jednu 
z umělkyň. || She is a graduate in Special Art Education and 
a PhD student in the Department of Art Education.  
She spent several months on internships in Sweden, the USA, 
and Italy. She is interested in the creative work of people with 
mental disabilities in Italian centres, where she has already 
organized an exhibition of one of the artists.

Mgr. Tereza Mikulová
lektorka, osobní asistence ve studiu

Mgr. Bc. Jitka Novotná
Lektorka, osobní asistence ve studiu

Je doktorandkou na Katedře 
speciální a inkluzivní pedagogiky 
na Pedagogické fakultě MU. 
Má ukončený arteterapeutický 
výcvik v Praze, několik 
arteterapeutických kurzů 
v Bratislavě a vystudovanou 
hudbu. Ve své práci propojuje 

arteterapii s muzikoterapií. Pracuje se zdravými 
i nemocnými dětmi a dospělými (onkologické 
onemocnění, autismus, syndromy ADHD a ADD, syndrom 
vyhoření). || She is a PhD student in the Department 
of Special and Inclusive Education at the Masaryk 
University Faculty of Education. She has completed art 
therapy training in Prague, several art therapy courses in 
Bratislava, as well as musical studies, so she combines 
art therapy with music therapy in her work. She works 
with children and adults both healthy and ill (cancer, 
autism, ADHD and ADD syndromes, burnout). She has 
experience in many institutions, such as the Department 
of Paediatric Haematology and Oncology in Bratislava, 
as well as family centres.

Mgr. Jana Baniariová
Lektorka, osobní asistence 
ve studiu


