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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 

VHODNÉ ZPŮSOBY VYUŽITÍ ARTEFILETICKÝCH A 
ARTETERAPEUTICKÝCH METOD V PEDAGOGICKÉ PRAXI 
 
„Umění je věčně záhadný pojem, bez ohledu na to, v jakých 
souvislostech  
jej hodláme uchopit a prožívat…Umění vyrůstá ze vztahů mezi lidmi.“ 
(Slavík, 2001) 
 
Předložený workshop nabízí zájemcům o uvedené téma výjimečnou 
příležitost zúčastnit se strukturované řady artefiletických a 
arteterapeutických aktivit, které byly opakovaně realizovány a 
několikrát také prostřednictvím nově navržených alterací 
vylepšovány pro další využití v prostředí mimoškolní a školní 
výchovy dětí i mládeže.  Obsah workshopu je kromě profesní snahy 
odhalit podstatu vzdělávacích a výchovných procesů nasměrován 
také na porozumění zvláštnímu významu muzejně-edukační činnosti 
a jejím specifikám. Odborná prezentace reflektivního a dialogického 
pojetí výchovy uměním ve vybraných animacích vzešlých z aktuální 
muzejně-edukační reality konkrétní kulturní a paměťové instituce 
(Muzea Komenského v Přerově) bude podepřena názorně-
demonstračním předvedením dobrých příkladů z praxe, ev. jejich 
dokumentárních filmových záznamů.  
Jádro workshopu je zacíleno k rozvoji širšího povědomí 
pedagogických profesionálů napříč širokou škálou oborů o výchově 
uměním jako o účinné strategii, která umožňuje vytvořit adekvátní 
metodologické pole pro spojení školních expresivně-tvořivých 

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


 

 

aktivit s edukační činností v současných českých galeriích a muzeích. 
Profesní zájem autorky workshopu, která je muzejní pedagožkou, se 
projevuje v přínosu návodného jednání, kdy bude poukazovat na 
praktické možnosti spojení umělecké výrazové hry s tzv. 
reflektivním dialogem jako zdrojem nového poznání.  Účastníci 
tohoto workshopu si „na vlastní kůži“ budou moci vyzkoušet, jak lze 
aplikací artefiletických a arteterapeutických metod do objektového 
učení efektivně podporovat naplňování vzdělávacích cílů v oblasti 
umění a kultury, a zároveň pozitivně ovlivňovat rozvoj sociální a 
emoční inteligence i etické kultivace žáků.  
Podle Campbellové (2001) „se každý z nás denně věnuje nějaké 
tvořivé vizuální činnosti. Příkladem sebevyjádření může být to, jak se 
oblékáme, jak si vyzdobíme domov či uspořádáme květiny na 
zahradě…“ Kromě toho nás může také zajímat, jaký starobylý 
artefakt si při možnosti výběru sami zvolíme pro vysvětlení 
současných jevů a na co lze z výtvarné podoby jeho ztvárnění naší 
rukou dále o stavu naší mysli usuzovat… 
Workshop směřující k ovlivňování kvality vzdělávání a výchovy 
v konstruktivistickém pojetí bude lektorovat Mgr. Kateřina 
Tomešková, Ph.D. 
 
Užitá literatura: 
CAMPBELLOVÁ, J. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a 
klinické praxi. Portál, 2000. 206 s. ISBN 80-7178-371-4. 
SLAVÍK, J. SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe 
artefiletiky). 1. díl. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta 

2001. 282 s. ISBN: 80-7290-066-8. 

 
 

 

 


