
Klára Brůhová 
 

Narodila jsem se v roce 1985 v Českých 

Budějovicích. Po absolutoriu zdejšího Česko-

anglického gymnázia a roční stáži v Mexiku 

jsem odešla studovat do Prahy (nejprve FA 

ČVUT: obor architektura a urbanismus (Ing. 

arch., absolv. 2010), následně i  FF UK: obor 

dějiny umění (Bc., absolv. 2011) a UMPRUM: 

obor dějiny a teorie umění (Mgr., absolv. 

2013). Absolvovala jsem také pár studijních 

a výzkumných pobytů v zahraničí (Drážďany, 

Vídeň). 

Mé působení na FA ČVUT pokračovalo doktorským programem na Ústavu teorie a dějin architektury (Ph.D., absolv. 

2015), které volně přešlo v pedagogickou činnost tamtéž (předmět Dějiny techniky, spolupráce na DA1 a DA2 – 

Seminář „Poválečná architektura“ a občas DA pro Erasmus, donedávna přednáškové cykly v rámci univerzity třetího 

věku). Od roku 2019 přednáším také na UMPRUM v Praze (dějiny architektury). 

Mezi nejzářnější výsledky mého dosavadního vědeckého snažení patří Hlávkova cena a cena rektora ČVUT 

za dizertační práci a publikace dizertačního výzkumu ve formě dvou knih: Praha nepostavená a Pražské vize. 

Spolupracuji také na výzkumu poválečné architektury, což zatím vyústilo v několik výstav (Poválečná 45–89 – ve 

spolupráci s kolegy a se studenty) a publikaci knihy Beton, břasy, boletice. Praha na vlně Brutalismu, již jsme napsali 

s doc. Petrem Vorlíkem. Pravidelně se účastním tuzemských i zahraničních konferencí, debat, přispívám do sborníků 

a časopisů. Důležité je pro mne také téma popularizace, tematizace a ochrany (nejen poválečné) architektury – 

spolupracuji v tomto ohledu např. s platformou Den architektury nebo iniciativou SOS Transgas.  

 

 

Hlavní témata, kterým bych se v AS chtěla věnovat: 

Univerzita v době klimatické změny 

Podle prohlášení řady odborníků (např. Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN) se naše společnost aktuálně 

nachází v důležitém období. Vzhledem k prognózám globálních změn klimatu je žádoucí zažít se intenzivně zabývat 

možnými opatřeními, které by mohly dopady klimatické změny minimalizovat. Jsem toho názoru, že toto téma je 

natolik závažné, že by mělo být řešeno na mnoha úrovních, včetně té univerzitní a že i ČVUT by se mělo zabývat 

možnými proměnami svého fungování – ve smyslu většího důrazu na ekologii a udržitelnost. 

 

Jak usnadnit fungování na univerzitě ženám-matkám / mužům-otcům?  

Už v roce 2017 jsme s několika kolegy na FA ČVUT iniciovali debatu na téma kloubení práce/studia s rodičovstvím. 

Výsledkem vzájemného dialogu mezi námi, zástupci fakulty a zástupci univerzity by měl být vznik dětské skupiny 

zřizované univerzitou, která by (zřejmě od ZS 2020) mohla poskytovat krátkodobé hlídání dětí studentů a pedagogů 

působících na ČVUT. Ráda bych v tomto tématu pokračovala a dále se zabývala otázkami, zda univerzita funguje 

s dostatečnou otevřeností vůči studentům a zaměstnancům s dětmi, zda je v tomto ohledu dobře vybavena, a jaké 

jsou další kroky, které by mohla podniknout. 

 

 

Kontakt: klara.bruhova@fa.cvut.cz 


