
 

 

MEDAILONEK PŘEDNÁŠEJÍCÍHO 
 

NÁZEV WORKSHOPU 
Vzdělávací obsah – zážitek – reflexe 
 

TERMÍN A MÍSTO 
KONÁNÍ 

3. 10. 2014, 9:00 -16:00, Pedagogická fakulta UP 
v Olomouci, upřesnění místa sledujte na webových stránkách 

POŘÁDAJÍCÍ KATEDRA 
Katedra psychologie FF UP v Olomouci 

 
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 

 

muzejní pedagožka zodpovědná za edukační pracoviště 
výstavního a programového oddělení - ŠKOLU HROU 

Vzdělání 

1985 až 1990 
učitelství 5.-12. – všeobecně vzdělávacích předmětů, Ruský 
jazyk – Výtvarná výchova, Pedagogická fakulta UP v Olomouci 

2005 
Osvědčení o absolutoriu rozšiřujícího vzdělávání učitelů 
anglického jazyka, FF UP v Olomouci -  Oxford University Press 

2007 
Kvalifikační managerské studium pro ředitele škol a školských 
zařízení – osvědčení (Schola Servis Olomouc) 

2008 
Arteterapie – specialista pro práci v oblasti arteterapie (příloha 
k diplomu), Katedra speciální pedagogiky PedF UP v Olomouci 

2010 
Arteterapie II. – prohlubování odborné kvalifikace (příloha 
k diplomu), FF UP v Olomouci 

2011 - 2014 
Doktorandské studium v kombinované formě v tematickém 
okruhu Animace kulturního dědictví - Katedra výtvarné 



 

 

výchovy PedF UP v Olomouci. Akademický titul Ph.D. na 
základě úspěšné obhajoby DP přiznán v červnu 2014. 

2012 
Trénink lektorů zaměřených na práci se starší střední generaci 
ANDY, Vysoká škola finanční a právní Praha   
a Střední škola řezbářská Tovačov  

2012-2013 
Certifikát SODEZZ UPOL - Kvalitativní výzkum-Krok za 
krokem 

 
http://www.prerovmuzeum.cz/muzeum-komenskeho-v-
prerove/kontakty/mgr-katerina-tomeskova-ph-d 

 
ANOTACE 
WORKSHOPU 

 
Cíl: Seznámení s oblastí muzejní pedagogiky v ČR, přiblížení 
podstaty edukačních procesů. 
 
 
Struktura workshopu:  
 
- Vstupní prezentace nového vědeckého oboru – muzejní 
pedagogika (vhled do problematiky a smyslu oblasti, objasnění 
vztahu muzea a školy, význam animací)  

 

- Krátké ukázky z praxe s komentáři (názorně-demonstrační, 
dokument. filmy apod.)  

 

- Přesahy muzejní edukace – interpretace výsledků 
kvalitativního výzkumného šetření vzdělávacích procesů v 
konkrétním muzeu, posouzení jeho efektivity  

 

- Prezentace metodiky „AAA“ 1a její možná realizace v 
pedagogice praxi  

 

- Uplatnění metod zážitkové pedagogiky – názorné ukázky – 
bezprostřední kontakt účastníků s vybranými muzejními 



 

 

artefakty (originály i substituty sbírkových předmětů – např. 
téma prehistorických dějin lidstva nebo osobností z dějin 
českého školství – bratrská škola – Komenský, Blahoslav 
apod.)  

- Zážitek na vlastní kůži z interakce se sbírkovými předměty 
jako didaktickými pomůckami a jeho reflexe – vhodné způsoby 
k posilování zájmu dětí o vzdělávání  

 

- Příležitost k aktivní účasti na řadě vybraných učebních úloh z 
edukačních programů/ animací MKP (hmatová, 
artefiletická/arteterapeutická a dramatická dílnička)  
 

- Závěr: Metodický návod k didaktickému rozboru 
předvedených klíčových učebních situací, včetně ukázky 
konceptových diagramů (předvedení aplikace akčního 
výzkumu v pedagogické realitě) – hodnocení účinnosti metod 
muzejní pedagogiky  

 

- Vhled do významu širšího otvírání muzeí veřejnosti a 
směřování k využití potenciálu sbírek českých muzeí ke 
vzdělávání a výchově dětí – spolupr. muzeí a škol – diskuse  
 
1 JANÍK, T., J. SLAVÍK a P. NAJVAR. Kurikulární reforma na gymnáziích: Od 
virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: NÚV, divize VÚP, 2011. 185 s. 
ISBN 978-80-904966-6-8. JANÍK, T. et al. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově 
zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova 
univerzita, 2013. 434 s. ISBN 978-80-210-6349-5.  

 
 

 

 

 


