
 

Bc. Dan Bukáček: ,,Pohyb je život.  Vytvořme studentům prostředí pro jeho rozvoj.“  

1. Co na stavebce učíš? 

Učím zde tělesnou výchovu pro chlapce  

a odborné předměty v oboru tesař. 

2. Jaká byla tvoje cesta k povolání učitele? 

Celý život se věnuji vzdělávání a výchově skrze skautskou organizaci. V posledních letech jsem vůdce skautského 

oddílu, kde se snažíme vést a vychovávat mládež nám svěřenou ve skautském duchu. Po střední škole jsem se 

rozhodl pro pedagogické vzdělání na UK FTVS. Po celou dobu studií jsem věděl, že učení bude moje cesta.  

3. Vzpomeň si na okamžik, kdy ses rozhodla jít na stavebku a učit. Co se ti vybavuje? Co tě k tomu vedlo? 

Poprvé jsem se na stavebku rozhodl jít ve 14 letech jako student. Vystudoval jsem zde obor pozemní stavitelství. 

Potom mě ale život zavedl na vysokou školu tělovýchovnou (UK FTVS), kde se mi zalíbila myšlenka učit. Je příjemné, 

že jsem tyto moje profese mohl spojit a jít učit na stavební školu. Byla to jasná volba. 

4. Co tě na práci učitele baví? 

Je to práce s lidmi v mladém věku. V případě tělocvikáře je obsah velice pestrý, rozhodně ne monotónní. Dávám 

pohybu velikou důležitost a přál bych si, aby to vnímali i žáci.  

5. Co můžou studenti očekávat na tvých hodinách? 

Haha… určitě se zapotí. V tělesné výchově budeme střídat sportovní hry a nácviky základních pohybových 

dovedností. Budu se snažit, aby studenti zvládli herní hodiny organizovat sami jako kolektiv, jako parta. Při nácviku 

dovedností a rozvoji schopností budu dělat to, v čem jsem kovaný. Tyto hodinu budou formou sportovního tréninku, 

kde kluci dostanou možnost opravdu si máknout.  

6. Čemu se věnuješ ve volném čase? 

Ve volném čase se věnuji skautování, pohybu a sebevzdělávání. V rámci pohybu se zaměřuji na bojové sporty 

(převážně MMA) a na obecný pohybový rozvoj podle mistra Ido Portala. 

Mám velice rád četbu, filozofii a pobyt v přírodě.  


