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Hana Volkmerová, roz. Galetková 
Vzdělání a praxe:  
JAMU DIFA v Brně – obor Divadelní dramaturgie 
Absolventka Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU 
v Praze 
Doktorské studium Dramatických umění na JAMU DIFA v Brně 
Absolvovala kurz Feldenkreisovy metody – dech a imaginace, 
seminář Pohyb a barvy v biosyntéze pod Českým institutem 
biosyntézy, Praha. 
Od roku 2000 – 2004 působila jako dramaturg Městského divadla 
Zlín a Divadla loutek Ostrava, od roku 2005 – 2012 byla pedagogem 
na ZUŠ v Havířově (literárně-dramatický obor), od roku 2006 působí 
jako externí pedagog na Ostravské univerzitě (PdF – katedra 
pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání), od roku 2008 je 
také odbornou asistentkou a vyučující na Slezské univerzitě v Opavě 
(obor Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo). V roce 2011 
doposud pracuje také jako lektorka výchovně – vzdělávacích 
programů v Divadle loutek v Ostravě. V roce 2012 byla pedagogem 
Ateliéru Výchovné dramatiky pro Neslyšící na JAMU DIFA v Brně. 
Aktivně se věnuje publikační činnnosti, vystupuje na konferencích a 
pořádá vzdělávací semináře a workshopy. 
 
Tomáš Volkmer 
Vzdělání a praxe: 
Absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (obor 
Užité grafiky). Pracovník ve scénických dílnách Státního divadla 
v Ostravě, během toho spolupracoval s divadelními soubory – 



 

 

převážně loutkovými. Spoluzakladatel divadelní skupiny 
MEHEDAHA. V letech 1990 – 1993 byl vedoucím ateliéru Divadla 
loutek v Ostravě, od roku 1993 navrhuje scénické výpravy převážně 
pro loutková divadla u nás, ale i v Polsku a na Slovensku, výtvarně 
spolupracuje na televizních pohádkách, designuje interiéry, nábytek, 
je autorem plastik v průčelí nové budovy Divadla loutek v Ostravě a 
nástropní malby ve foyer tohoto divadla a plastik v orloji umístěném 
v nové budově divadla. Od roku 1997 režíroval několik inscenací pro 
Komorní scénu Aréna, Divadlo loutek v Ostravě a Městské divadlo 
Zlín, Divadlo Bajka v Českém Těšíně a Theatr ludem, a také se 
účastnil většiny významných projektů tanečně pohybového divadla 
ZÓNA. Žije a pracuje v Ostravě. 

 

ANOTACE WORKSHOPU 
Cíl: seznámit studenty se zcela původní edukační a 
arteterapeutickou metodou, ve které se hraje s loutkami a různými 
materiály. Součástí semináře bude také seznámení s různými typy 
loutek a jejich animačními možnostmi a možnostmi při komunikaci s 
dítětem, klientem. 
Obsah: 4 okruhy – 
Základní seznámení s lekcemi s terapeutickými účinky s loutkami 

- původní umělecko – vzdělávací lekce s terapeutickými 
účinky, jejich strukturou, obsahem, náměty, postupy, 
formou, seznámení s loutkou jako terapeutickým nástrojem 

Všechno může být loutkou 
- co je loutka, co všechno může být loutkou, jak s ní hrát; 

nůžky, hrnek i provázek se mohou stát živými postavami; 
praktické vedení, cílem je získat základní loutkářské 
řemeslné dovednosti; dovednost vdechnout život neživému 
předmětu získají účastníci prostřednictvím dramatických 
her; možnosti diagnostiky a následné terapie skrze loutku 

Ruka jako loutka 
- tvorba a animace jednoduché prstové loutky a následně 

s maňáskem, práce vede až ke schopnosti zahrát krátkou 
improvizovanou etudu s vlastnoručně vyrobenou loutkou; 
seznámení se se základními loutkářskými principy a 
zákonitostmi; využití maňáska jako komunikačního nástroje 

Manekýn, mappet 
- manekýn jako jeden z nejvýhodnějších typů loutek pro 

terapeutické aktivity pro nejmladší děti, seznámení se 
s možnostmi a výhodami využití mappetového typu loutky 
při terapii 
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