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V lednu přijede do Liberce Daniel Pražák, 

učitel, který se nebojí dělat věci jinak 
 

 

Ve středu 22. ledna budou mít pedagogičtí pracovníci a odborná veřejnost možnost dozvědět se, jak 

funguje školství v zahraničí. O své zkušenosti se přijede v rámci platformy na podporu nadaných 

projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I podělit učitel 

Daniel Pražák z Prahy, který absolvoval stáže na Islandu, ve Finsku a zabýval se vzděláváním na 

Filipínách. Již 8. metodické centrum proběhne od 15 do 17 hodin v budově Evropského domu u 

Krajského úřadu Libereckého kraje v ulici U Jezu 525/4 v Liberci.  

V minulém roce se Daniel Pražák na české učitelské scéně zvýraznil především svým přístupem, který 

je v klasickém školství stále ještě ojedinělý, více se o něm můžete dozvědět v odkazech na další 

straně. Absolvoval magisterské studium biologie – dějepisu na PedF UK a nyní je doktorandem 

tamtéž. Zajímá se o inovace ve vzdělání a také o použití moderních technologií ve výuce. Učí na ZŠ 

Strossmayerovo náměstí v Praze. 

Podrobnější představení lektora přinášíme na následující stránce. Zájemce prosíme, aby se přihlásili 

k účasti do 15. ledna na e-mailovou adresu eva.duskova@kraj-lbc.cz.  

 

 

Na viděnou se těší  Mgr. Eva Dušková, DiS.,  

věcná manažerka aktivity zkvalitnění péče 

o nadané žáky projektu NAKAP LK I 
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Daniel Pražák o sobě: 

Jmenuji se Daniel Pražák, mám rád dobré jídlo, 
životní výzvy a špatný humor. Jsem jedno z 
prvních dětí, které bylo v ČR v domácím 
vzdělávání (4. a 5. třída). Měl jsem neuvěřitelné 
štěstí, že jsem absolvoval školu snů – Gymnázium 
Přírodní školu. Tam jsem potkal učitelské 
osobnosti takového kalibru, že „když jsem se 
rozhodoval, co chci dělat, kantořina byla jasná 
volba“ a zde jsem se také v roce 2011 poprvé 
postavil za katedru. 

Kromě toho jsem učil na Střední škole, základní škole a mateřské škole Da Vinci v Dolních Břežanech a 
krátce na ZŠ Letohradská ve třídách s programem intuitivní pedagogiky. Pedagogické zkušenosti v 
oblasti neformálního vzdělávání jsem sbíral při několikaleté dobrovolnické práci v dětském domově, 
ve vyloučených lokalitách v ČR a při výuce dětí ulice v Demokratické republice Kongo. 

V roce 2015 jsem lektoroval v projektu Tablety pro učitele. V září 2018 jsem dosáhl pedagogické 
kvalifikace s kombinací biologie – dějepis a v současnosti jsem doktorandem na Ústavu výzkumu a 
rozvoje vzdělávání na PedF UK.  

Baví mě cestování, focení, prohrávání proti dětem v League of Legends a vzdělávací politika. Působím 
jako místopředseda iniciativy Otevřeno, která se snaží změnit přípravu budoucích učitelů. Mám 
úžasnou přítelkyni, která je taky učitelka. 

 

Média o Danielu Pražákovi: 
 

https://www.rodicevitani.cz/co-si-mysli/dan-prazak-jak-na-zlobivou-tridu-kdyz-nechci-davat-

poznamky-vysledek-osobniho-experimentu-jednoho-zacinajiciho-ucitele/ 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zrusil-poznamky-i-tresty-ucitel-ma-vychovavat-deti-jen-

vedu/r~65658ec6d8d511e9858fac1f6b220ee8/ 

http://www.ucitelske-listy.cz/2018/11/ucitele-na-socialnich-sitich-3-daniel.html 

https://www.ucitelnazivo.cz/daniel-prazak 

https://www.studenta.cz/work/fenomen-06-vzdelani-mlady-ucitel-daniel-prazak-a-sonda-do-

ce/r~aeaabcecc83011e993a6ac1f6b220ee8/ 

Je autorem (nejen učitelského) podcastu Hovory z kabinetu: https://anchor.fm/daniel-prau017e341k 

https://www.rodicevitani.cz/co-si-mysli/dan-prazak-jak-na-zlobivou-tridu-kdyz-nechci-davat-poznamky-vysledek-osobniho-experimentu-jednoho-zacinajiciho-ucitele/
https://www.rodicevitani.cz/co-si-mysli/dan-prazak-jak-na-zlobivou-tridu-kdyz-nechci-davat-poznamky-vysledek-osobniho-experimentu-jednoho-zacinajiciho-ucitele/
https://video.aktualne.cz/dvtv/zrusil-poznamky-i-tresty-ucitel-ma-vychovavat-deti-jen-vedu/r~65658ec6d8d511e9858fac1f6b220ee8/
https://video.aktualne.cz/dvtv/zrusil-poznamky-i-tresty-ucitel-ma-vychovavat-deti-jen-vedu/r~65658ec6d8d511e9858fac1f6b220ee8/
http://www.ucitelske-listy.cz/2018/11/ucitele-na-socialnich-sitich-3-daniel.html
https://www.ucitelnazivo.cz/daniel-prazak
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https://www.studenta.cz/work/fenomen-06-vzdelani-mlady-ucitel-daniel-prazak-a-sonda-do-ce/r~aeaabcecc83011e993a6ac1f6b220ee8/
https://anchor.fm/daniel-prau017e341k

