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Motto:
„Přes překážky ke hvězdám.“
“Through hardships to the
stars.”

Zaměřuje se na:

Publikace:

• Budování mostu mezi teorií a praxí
• Problematiku reflexe výuky a zvyšování její
kvality z hlediska didaktického a zavádění
moderních výukových metod a expres. terapií
do vzdělávání
• Leadership a vzdělávání zaměstnanců
• Lektorování učitelů (DVVP, CŽV)
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Vzdělání:

• Tomešková, K. [2015]: Využití metod kooperativního
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Vzdělávací obsah muzejní edukace. Olomouc: UPOL, s.
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Kolokvia Přerov 2016. Brno: Moravské zemské muzeum,
• (2012) – Trénink lektorů zaměřených na práci se starší
Metodické centrum muzejní pedagogiky, 80 s. ISBN:
střední generací, Vysoká škola podnikání a práva v Praze
978-80-7028-474-2.
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• (2012) – Kvalitativní výzkum – specializační kurz,
Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
• (2010) – Kvalifikační studium Arteterapie I, II –
specialista pro práci v oblasti arteterapie a psychologie,
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

• Tomešková, K. [2018]: Toto je… jako když… kost. In:
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výchova: Výběr z textů 2013–2016. Olomouc: Česká
sekce INSEA, s. 69–81. ISBN: 978-80-904268-3-2.

• Tomešková, K. - Čermáková, S. [2018]: Význam
sounáležitosti mezi muzejníky a veřejností z pohledu
• (2007) – Kvalifikační manažerské studium pro ředitele
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Členství v profesních asociacích, redakčních
a edičních radách, vědekých, oborových
aj. radách spolupráce s praxí:
• Členka komise náměstka ministra kultury pro edukaci
v kultuře, MK ČR; externí spolupráce v oblasti rozvoje
vzdělávání v kultuře, expertní a metodická činnosti;
příprava koncepcí
• Členka Koncepční skupiny na revize RVP, NÚV/NPI ČR a
práce v odb. komisích MŠMT,
• Členka komise náměstka ministra kultury pro
poskytování dotací na podporu výstavnictví,
• Členka komise náměstka ministra kultury pro
poskytování dotací na podporu výchovně-vzdělávacích
aktivit,
• Členka v České sekci INSEA, v komoře edukačních
pracovníků RG ČR
• Členka komise pro práci s veřejností a muzejní
pedagogiku Asociace muzeí a galerií ČR.

