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Fakulta architektury ČVUT v Praze je mojí domovskou institucí již od roku 2011, kdy jsem 
nastoupila do prvního ročníku oboru Architektura a urbanismus. Bakalářské studium jsem 
ukončila v roce 2014, magisterské v roce 2017. Studium na FA ČVUT mi umožnilo získat 
také zahraniční zkušenost v podobě ročního výměnného pobytu na ENSA v Grenoblu. 
V současné době studuji třetí ročník doktorského studia na Ústavu stavitelství II Fakulty 
architektury, kde jsem v červnu 2019 úspěšně uzavřela studijní blok rozpravou nad studií 
k dizertační práci. V průběhu magisterského a doktorského studia jsem pracovala 
v architektonickém ateliéru L2o Architects. 

Tématem mojí disertační práce je Architektonický návrh z hlediska stavební fyziky. Ve svém 
výzkumu se zabývám především vlivem rozhodnutí architekta v koncepční fázi návrhu na 
kvalitu vnitřního prostředí ve výsledné budově. Dílčí výstupy svého výzkumu jsem 
publikovala na několika prestižních mezinárodních i tuzemských konferencích. 

Za klíčové považuji propojení výuky (zejména odborných a technických předmětů) 
s praktickou aplikací. Již od nejnižších ročníků by studenti měli získat co nejlepší představu o 
tom, proč se danou látku učí a k čemu jim bude prospěšná. Univerzita by se podle mého 
názoru měla zaměřit na mezifakultní spolupráci, v rámci fakult na spolupráci mezi 
jednotlivými ústavy a předměty, což pomůže studenty lépe připravit na komplexní profesní 
role odborníků a techniků. 

Již dva roky vyučuji cvičení z předmětů Stavební fyzika I a Stavební fyzika II pro studenty 
druhého ročníku bakalářského studia Fakulty architektury. Zpětná vazba studentů je pro mě 
nesmírně důležitá jak pro výuku samotnou, tak i pro výzkum. V letním semestru 2019 jsem 
pro studenty pořádala workshop, spojený s praktickou ukázkou požadovaných úrovní denní 
osvětlenosti. Podílela jsem se také na organizaci dvou ročníků studentské vědecké konference 
Dřevostavby a s nimi spojených výstav.  

Ráda bych se podílela na utváření akademického prostředí naší školy z pohledu doktoranda, 
který má již ukončeno inženýrské studium architektury spolu s dvouletou praxí 
v architektonickém ateliéru a dvouletou zkušeností z výuky studentů bakalářského stupně. 
Z tohoto důvodu kandiduji do Akademického senátu Českého vysokého učení technického 
v Praze. 


