
Jméno: MgA. Tereza Majrychová
Datum narození: 20. 6. 1994
Místo narození: Praha
E-mail: terka.pavlikova@gmail.com

Vzdělání:
2016 – 2018  ČVUT v Praze, Fakulta architektury, obor Průmyslový design – Magisterské studium  
 ukončeno s vyznamenáním – červený diplom 
2013 – 2016  ČVUT v Praze, Fakulta architektury, obor Průmyslový design – získání titulu BcA.,  
 studium ukončeno s vyznamenáním – červený diplom 
2009 – 2013  Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola 

v Praze, obor Nábytkářská a dřevařská výroba – Nábytkářství

Výstavy: 
2019 Zlin Design Week – Best in Design – top 40 – vystavené práce v podobě plakátů 
2018 Perspektivy keramické tvorby – mezinárodní výstava Ceramics and its Dimensions:  
 Shaping the Future – Uměleckoprůmyslové museum v Praze – vystavená práce: 3D  
 OBKLAD, Realizace ve spolupráci s Český porcelán, a.s., Dubí 
2018 Výstava Olověný Dušan 2018 – Náměstí Václava Havla u Národního divadla  
 – vystavený a nominovaný projekt – Návrh obkladů – variabilita sestavení  
2017  Nový (z)boží! – Místodržitelský palác Moravské galerie v Brně, následně Pražská   
 Galerie Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství – vystavený a oceněný projekt  
 jídelní stůl MALVI (Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně) 
2017 Young Package 2017: Open & Play – Galerie CZECHDESIGN, Vystavená práce:   
 Obal na lahev, pasivní zesilovač na mobilní telefon. Práce vybraná mezi 40  nejlepších  
 obalů z mezinárodní soutěže obalového designu Young Package
2017 Designérská přehlídka Prague Design Week 2017 – Tančící dům – vystavená práce  
 TWIST, set slánka a pepřenka 
2016  DESIGN.S – Technické muzeum v Brně – Mezinárodní bienále studentského   
 designu – dvě vystavené práce: Pekáček na kukuřici KUKU – varné sklo Simax; Set  
 váz FLOsfera – laboratorní sklo Simax (nominován na hlavní cenu) 

Pracovní zkušenosti, soutěže, projekty: 
2019 EXX s.r.o. – junior designer 
2019 Glazura s.r.o. – Torrecid Group – designer pro zákazníka
2019 Soutěž Best in Design – projekty se umístily mezi top 40 prací – Návrh obkladů a   
 umyvadlo TOBI corner (návrh a realizace) 
2019 TWIST sety (porcelán) vystavené v prodejní galerii – Design studio Vitvar‘t Gallery 
2018 Olověný Dušan – 25. ročník soutěže o nejlepší studentské projekty – Návrh obkladů 
 – variabilita sestavení – projekt nominovaný mezi pět nejlepších prací. 
 1. 3D OBKLAD – reliéfní interiérový nástěnný prvek – Diturvit;  
 2. Návrh 2D obkladů – grafické řešení – technologie sítotisk 
2017 Národní cena za studentský design 2017 – Získání Ceny rektora Mendelovy   
 univerzity v Brně za projekt jídelní stůl MALVI, návrh a realizace – využití   
 kombinace materiálů beton, kov, dřevo 

Životopis



2017 Úspěch v mezinárodní soutěži obalového designu Young Package. Práce vybrána   
 mezi 40 nejlepších obalů z celkových 744 přihlášených prací z 57 zemí světa. 
2016  DESIGN.S – postup dvou prací do druhého kola mezinárodního brněnského bienále  
 studentského designu, jedna z vybraných prací – Set váz FLOsfera – laboratorní sklo  
 Simax – nominována na hlavní cenu (úzký výběr šesti prací)
2016  Postup do užšího výběru nominovaných návrhů severského stánku pro veletrh Svět  
 knihy 2016 (mezi deseti finalisty)
2015 Návrh a realizace obývací stěny na míru do rodinného domu

Odborné praxe: 
2018 Ideal Standard s.r.o. – návrh a realizace umyvadla – technologie tlakového lití do   
 sádrové formy – absolvování celého výrobního procesu od rané fáze výroby až po   
 dokončení finálního produktu – intenzivní osobní podíl na každé etapě výroby (tvorba  
 sádrového modelu a forem, testování, zkušební lití atd.) 
2017 LASSELSBERGER s.r.o. – RAKO – návrh a realizace obkladů – grafické řešení,    
 následná výroba s využitím technologie sítotisku 
2016 Ak. soch. Josef Majrych – práce s kovy, restaurování bronzové sošky a reliéfů, kování
2012 Restaurátorka Radka Kalabisová – restaurování loutek a textilu, přípravné práce
2011 LUGI s.r.o. – firma s nábytkem – asistence
2010  Národopisné muzeum – příprava výstavy, restaurování nábytku, sošek, maleb na sklo, 

nádobí atd., návštěva terezínských depozitářů, kreslení návrhů opěradel židlí
 
Zájmy: 
Tvůrčí činnost, design, architektura, interiérový design, nábytek, konstrukce, materiály a 
technologie, bytový textil, čalounění, kresba, malba, výtvarné a užité umění, tanec, hudba, návštěvy 
různých výstav a architektonicky významných staveb, příroda, cestování.


