
Ing. arch. Michaela Mrázová *1991 v Praze 

kandidátka do studentské komory Akademického senátu FA ČVUT 

Vzdělání a akademická činnost 

2017– ČVUT – Fakulta architektury, Praha – doktorské studium 

 Regulace výstavby v chráněných krajinách, doc. Tomáš Hradečný 

2017– výuka v ZANu Balejová–Mrázová, FA ČVUT 

Při výuce klademe důraz na tvůrčí proces návrhu a různorodost osobností našich studentů. Semestr 

zpestřujeme externími hosty, exkurzemi nebo čtením básní. Neradi poučujeme, rádi diskutujeme.  

2016– krátkodobý pobyt na Politecnico di Milano 

2011–2017 ČVUT – Fakulta architektury, Praha 

2007–2011 SPŠ Stavební-Technické lyceum, Plzeň 

Publikační činnost 

2019 rozhovor s Petrem Volfem do knihy 30 let svobody: Rozhovory o 

architektuře a společnosti 

„Měli bychom podporovat a vyzdvihovat i jiné, především morální, hodnoty než ty ekonomické a 

pořád je mít na paměti – v práci, ve škole, doma. Měli bychom se o nich bavit napříč generacemi.“  

2018 vydání Manuálu užívání (si) veřejného prostranství 

Dokument slouží jako základní podklad pro zdravý rozvoj veřejného prostranství trasy Pustevny – 

Radhošť. Vychází z aktuální společenské, politické a kulturní situace. 

2018– recenze pro odborný časopis Architect+ 

Praxe 

2018– referentka pro vnější vztahy, FA ČVUT 

Společně s kolegy pořádáme akce jako je FA RESTART, Dny otevřených dveří, seznamovací kurzy, 

Pasování diplomantů nebo nedávné oslavy 30 let svobody. Na FA se snažíme vytvářet zdravé vztahy, 

příjemnou atmosféru a v neposlední řadě informovat akademickou obec i veřejnost o dění na fakultě. 

2016– architektka v atelieru Kamil Mrva Architects 

2014–2016 pomocná architektka v atelieru RA15 

Osobní charakteristika 

Říká se o mě, že si umanutě stojím za svými cíli, a to plánuji dělat i nadále. Jsem ale otevřená 

diskuzím a kritické myšlení je pro mě velmi důležité. Proto je mým hlavním cílem utváření prostoru 

pro vedení dialogu a zpětná vazba mezi studenty a pedagogy, potažmo vedením školy. Nepolevím 

ani ve vytváření prostoru pro neformální setkávání všech příznivců architektury v prostorách naší 

školy. 

V Praze, 15. listopadu 2019 


