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Jsem absolventka Pedagogické fakulty v Hradci Králové a studia pro výchovné 
poradce na Karlově univerzitě v Praze. 17 let jsem pracovala jako učitelka druhého 
stupně na základní škole, jako výchovná poradkyně i učitelka osobnostní a sociální 
výchovy na gymnáziu. 

Absolvovala jsem mnoho dalších vzdělávacích akcí, například v rámci projektu 
Dokážu to?, zážitkové pedagogiky, projektu Koordinátor. 

Jako členka a lektorka Přátel angažovaného učení a Asociace pedagogů základního 
školství ČR jsem se účastnila mnoha vzdělávacích projektů a jako lektorka jsme 
realizovala stovky vzdělávacích akcí mnoha různých typů. Je to velká životní 
zkušenost, kterou představuje možnost setkávat se s učiteli z celé republiky i 
zahraničí.  

Několik let jsem řídila vzdělávací firmu a nakladatelství, nyní se věnuji práci lektora a 
tutora samostatně ve své vlastní firmě.  

Moje „srdeční témata“ jsou především mezilidská komunikace, tým a týmová 
spolupráce, metody a formy práce, zážitková pedagogika, zdraví a zdravý životní styl 
a v poslední době především školská reforma představované především tvorbou 
školních vzdělávacích programů, umění se učit a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Spolupracuji se společností INFRA, s.r.o., Výzkumným ústavem pedagogickým a 
především s Karlem, se kterým jsme vytvořili mnoho metodických materiálů pro 
učitele, prezenčních i e-learningových kurzů a jako lektoři a tutoři jich také mnoho 
realizovali. Podrobněji se můžete s tím, co dělám a nabízím seznámit na 
internetových stránkách www.annadoubkova.cz.  

 

 
PaedDr. Karel Tomek 

 

Jsem absolventem Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně obor učitelství 
prvního stupně se zaměřením na výtvarnou výchovu. Na téže universitě jsem získal i 
doktorský titul. Na Karlově Universitě v Praze jsem absolvoval studium psychologie 
pro výchovné poradce. 

22 let jsem působil jako učitel a ředitel na základních školách na vesnici i ve městě.  

Měl jsem příležitost účastnit se mnoha mezinárodních projektů týkajících se řízení 
změn a obecně vzdělávání učitelů. 

Lektorské zkušenosti jsem získával ve spolupráci s mnoha vzdělávacími institucemi a 
především v Asociaci pedagogů základního školství ČR. Jsem spoluautorem 
vzdělávacího programu vytvořeného touto asociací - Národní škola. 



Pět let jsem řídil odbor předškolního, základního a základního uměleckého 
vzdělávání. Bylo v době, kdy vznikaly rámcové vzdělávací programy pro předškolní, 
základní i základní umělecké vzdělávání. První vytvořené ŠVP mají můj podpis. U 
tvorby RVP ZUV jsem byl od prvních krůčků a velmi si vážím této zkušenosti. 

Po pěti letech nesmírně zajímavé, ale přece jen úřední práce jsem se vrátil k tomu, 
co mě baví nejvíc a to je vzdělávání. Díky své práci jsem měl možnost navštívit 
mnoho Evropských zemí i USA a poznat systémy vzdělávání i konkrétní školy a 
učitele. Tyto zkušenosti se snažím využít ve své práci autora, tutora i lektora 
vzdělávacích akcí pro učitele. Absolvoval jsem také studia práv na UK v Praze 
(legislativa a Evropské právo) a řídil jako manažer velké projekty PHARE nebo ESF. 

Moje „srdeční témata“ souvisí především s metodami a formami práce učitele. Jsem 
velmi pyšný na KAFOMET, Katalog forem a metod práce, který už více než 10 let 
přináší díky práci redaktorů a autorů společnosti INFRA, s.r.o. českým učitelům 
výměnu zkušeností. Těší mě práce v týmu projektu Metodika na realizaci 
Metodického portálu www.rvp.cz. V poslední době společně a Annou Doubkovou 
věnujeme hodně času podpoře učitelů v tvorbě ŠVP, umění se učit a vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj. 

Spolupracuji se společností INFRA, s.r.o., Výzkumným ústavem pedagogickým a 
především s Annou Doubkovou, se kterou jsme jako spoluautoři vytvořili řadu 
metodických materiálů pro učitele, vzdělávacích akcí prezenčních i eLerningových a 
společně je jako lektoři a tutoři realizovali. V posledních několika letech jsme velmi 
často pořádali vzdělávací akce pro základní umělecké školy. Zkušenosti z těchto akcí 
vám, kromě jiného, nabízíme v našem kurzu. 

Více o mě a mé práci najdete na www.vidact.cz. 


