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Hranice krajky 

K uměleckým oborům vyučovaným na Pedagogické fakultě 
Univerzity Hradec Králové patří rovněž s kulturními dějinami 
kraje úzce spjaté umění textilní, textilní tvorba. Od školního 
roku 1996 – 1997 lze na fakultě studovat obor Textilní torba, 
ve školním roce 2004 – 2005 k němu přibyl obor Umělecko - 
řemeslné textilní disciplíny, obor zaměřený na zachování 
zanikajících textilních technik, jako je například paličkovaná 
krajka, ruční tkaní a další předtkalcovské techniky, výšivka .... 
Od akademického školního roku 2010 - 2011 byla  součástí 
výuky studentů oboru také oděvní tvorba - navrhování oděvů 
a oděvních součástí s využitím tradičních uměleckořemeslných 
textilních technik. Studenti oboru navíc získávali,  v oblasti 
teoretické výchovy, znalosti z oblasti dějin umění, dějin textilní 
tvorby a výroby, z oblasti pedagogiky a didaktiky, z psychologie. 
Cílem studia oboru byla, mimo jiné, výchova budoucích peda - 
gogů, schopných vyučovat uvedené techniky v základních 
uměleckých a uměleckoprůmyslových školách a v rámci kurzů, 
výchova budoucích pracovníků muzeí a galerií, textilních a 
oděvních výtvarníků a návrhářů. O přínosu oboru, schopnostech 
pedagogů, kteří obor garantovali, svědčí i skutečnost, že na VII. 
Bienále české krajky Vamberk (2015) získala vedoucí pedagožka 
oboru profesorka Marie Vaňková za soubor paličkovaných objektů 
z let 2012–2015, realizovaných Bc. et Bc. Věrou Prášilovou, nejvyšší 
ocenění, Zlatou paličku. Další ocenění, zlatou paličku, získala 
studentka 3. ročníku oboru Uměleckořemeslných textilních disciplín 
Alice Bedrošová. Výstava v Galerii Univerzity Pardubice patří nejenom 
dílům vytvořeným technikou tradiční paličkované krajky, ale, 
například, i technikou krajky tavené. Vystaveny jsou nejenom 
klasické, dvojrozměrné krajky, ale i krajkové objekty, krajkové 
miniatury a krajkou dotvořené oděvy. Autory vystavených prací 
jsou kromě pedagogů, profesorky Marie Vaňkové, docenta 
Vlastimila Vodáka, Bc. et Bc. Věry Prášilové a Mgr. Art. Alice
Rathouské, rovněž jejich studentky. 

                                                                                     
                                                                                     Vlastimil Havlík  
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