Renata Štorová, vedoucí Katedry designu, FT TUL
Bakalářský studijní obor Textilní a oděvní návrhářství byl otevřen na Fakultě textilní v roce 1992. Od počátku
do současnosti byla rozvíjena jedinečná koncepce studia, a to propojení výtvarného návrhu s realizací v materiálu
a v příslušné technologii .
Účelnost a smysluplnost designérské tvorby musí vycházet z propojení tvůrčí-teoretické stránky s praktickou
technologickou, tj. schopností realizace návrhů ve výrobku. Úspěšnost práce designéra je založena i na schopnosti
využít stávající technologie pro nové možnosti tvorby designu, nalézat nové metody a hledat nové netradiční směry
tvorby. Cílem oboru je využití výtvarné tvůrčí invence a kreativity studentů pro uplatnění výsledků současné vědy
a technologických možností v umělecké a designérské tvorbě.
Tato myšlenka je zřetelná v realizovaných bakalářských pracích, které jsou v závěru studia prezentovány na tradiční
výstavě BAKALAUREÁTY, v Severočeském muzeu v Liberci. Tématický i technologický záběr prací je velmi široký.
Oděvní kolekce, tapisérie, interiérový textil, textilní dekory, skleněné objekty nebo kolekce současných šperků
představují nový pohled mladých návrhářů na design výrobků.
Od počátku studia bylo inspirujícím partnerem Katedry designu Severočeské muzeum v Liberci. Pedagogická,
konzultační a výstavní spolupráce studijní obor obohatila po odborné stránce a samotná kouzelná atmosféra muzea
jednotlivé aktivity nezaměnitelně podpořila.
Tento katalog prezentuje nejen závěrečné studentské práce roku 2014, ale i 20 let spolupráce se Severočeským
muzeem v Liberci.

Ing. Renata Štorová, CSc., Leiterin des Lehrstuhls für Design, FT TUL
Das Bakkalarstudienfach Textil- und Modedesign wurde an der Textilfakultät im Jahre 1992 eröffnet. Seit dem Anfang
bis zur Gegenwart wurde eine einzigartige Studienkonzeption entwickelt, und zwar die Verbindung zwischen dem
gestalterischen Design und der Realisierung in Material und zugehöriger Technik.
Zweckmäßigkeit und Sinnhaftigkeit der designerischen Schöpfung müssen aus der Verbindung zwischen der kreativtheoretischen und der praktischen technologischen Seite hervorgehen, d. h. aus der Fähigkeit der Umsetzung des
Entwurfs ins fertige Produkt. Die Erfolgsquote der Arbeit des Designers basiert auch auf der Fähigkeit, bestehende
Technologien für neue Möglichkeiten der designerischen Schöpfung zu nutzen, neue Methoden zu finden und neue
nicht traditionelle Schöpfungsrichtungen zu suchen. Das Ziel dieses Faches besteht in der Nutzung gestalterischer
kreativer Inventionen und der Kreativität der Studenten, um die Ergebnisse der gegenwärtigen Wissenschaft der
technologischen Möglichkeiten in der Schöpfung von Kunst und Design zur Geltung zu bringen.
Dieser Gedanke wird deutlich in den verwirklichten Bakkalararbeiten, die am Ende des Studiums auf der traditionellen
Ausstellung „BAKALAUREÁTY“ im Nordböhmischen Museum in Liberec zu sehen sind. Die thematische und
technologische Bandbreite der Arbeiten ist sehr weit. Modekollektionen, Tapisserie, Interieurdesign, textile Dekore,
gläserne Objekte oder Kollektionen gegenwärtigen Schmucks bieten eine neue Sichtweise vonseiten der jungen
Designer auf das Design von Produkten.

Von Anbeginn des Studiums war das Nordböhmische Museum in Liberec ein inspirierender Partner für den Lehrstuhl
für Design. Die pädagogische, beratende und mit Fragen der Ausstellung zusammenhängende Zusammenarbeit
bereicherte das Studienfach auf der fachlichen Seite und die angenehme Atmosphäre des Museums unterstützte
die die einzelnen Aktivitäten auf einmalige Weise.
Dieser Katalog präsentiert nicht nur die studentischen Abschlussarbeiten des Jahres 2014, sondern unterstreicht
auch die 20 Jahre der Zusammenarbeit mit dem Nordböhmischen Museum in Liberec.

20 let spolupráce Katedry designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci a Severočeského muzea
v Liberci
Oldřich Palata, historik umění a kurátor, Severočeské muzeum v Liberci
V roce 1992 otevřela tehdejší Vysoká škola strojní a textilní v Liberci nový bakalářský obor technicko-výtvarného
rázu zaměřený na bytové a oděvní návrhářství. Byl to na svou dobu ojedinělý a nesmírně progresivní počin,
a to nejenom z pohledu liberecké textilní fakulty, ale i v rámci příležitostí k vysokoškolskému studiu
v celé Československé republice. Od té doby se v tomto ohledu leccos změnilo. Vysoká škola strojní a textilní se
transformovala na Technickou univerzitu v Liberci s řadou dalších fakult, studijní obor textilního a oděvního
návrhářství přešel do gesce nově ustavené Katedry designu a rozrostl se na detašovaném pracovišti v Jablonci
nad Nisou o obory šperku a skla, studentské práce získaly prostřednictvím nejrůznějších soutěží a přehlídek doma
i v zahraničí mnohá uznání, která přinášejí liberecké Technické univerzitě rovněž v této oblasti zasloužený respekt.
Významný podíl na tom všem měla pochopitelně řada pedagogů, kteří větší či menší mírou svého zaujetí a osobního
nasazení přispěli v průběhu let k úspěšnému rozvoji netradičního studijního oboru. V této řadě si bezesporu zaslouží
připomenutí především dvě jména vedoucích osobností stojících od počátku dodnes u zásadního formování skladby
tohoto specifického studia. Doc. akad. mal. Svatoslav Krotký zastává nesnadnou funkci garanta výtvarných ambicí
studia na technicky orientované fakultě, Ing. Renata Štorová, CSc. hledá z titulu vedoucí katedry trpělivě dlouhá
léta kompromisy mezi „inženýrskou“ tradicí univerzity a přílišnými uměleckými výboji „avantgardních“ konceptů.
Naštěstí si obě strany natolik rozumějí, že i při některých zdánlivě nepřekonatelných rozporech směřují výsledky
studia v mnoha případech ke skvělým výsledkům. Ostatně každoročně se o tom mohou přesvědčit také návštěvníci
Severočeského muzea v Liberci.
Také tato instituce se totiž zprostředkovaně podílí na průběhu studia již od počátku v roce 1992. Od té doby - a to
platí do současnosti – mají studenti některé přednášky s konkrétními ukázkami z dějin evropského umění ve stálé
expozici Severočeského muzea. Odborné rady muzejních pracovníků, konkrétní exponáty a depozitárně uložené
sbírkové předměty nabídly mnohokrát studentům inspiraci nebo poučení pro vlastní tvůrčí činnost a teoretickou
práci. Od prvního absolventského ročníku v roce 1995 probíhají každoročně ve velkém muzejním sále výstavy
závěrečných bakalářských prací doprovázené módní přehlídkou. Tato akce představuje bohatě navštěvovanou
uměleckou a společenskou událost. A potvrzuje víc než přesvědčivě, že muzeum může být za určitých okolností
nejenom shromaždištěm historických pokladů minulosti, ale rovněž inspirativním místem velice aktuálního mladého
dění.

20 Jahre Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Design an der Textilfakultät der Technischen
Universität Liberec und dem Nordböhmischen Museum in Liberec
Oldřich Palata, Historiker und Kurator des Nordböhmischen Museums Liberec
Im Jahre 1992 eröffnete die damalige Hochschule für Textilwissenschaften und Maschinenbau in Liberec ein neues
Bakkalarstudienfach technisch-gestalterischen Charakters für Wohnungs- und Modedesign. Seinzeit war dies ein
einzigartiger und überaus progressiver Schritt, und das nicht nur aus der Sicht der Reichenberger Textilfakultät,
sondern auch im Rahmen der Gelegenheiten zum Hochschulstudium in der gesamten Tschechoslowakei. Seit jenen
Tagen hat sich so einiges verändert. Die Hochschule für Textilwissenschaften und Maschinenbau verwandelte sich in
die Technische Universität Liberec und bekam einige neue Fakultäten hinzu. Das Studienfach Textil- und Modedesign
ging in die Obhut des neu eingerichteten Lehrstuhls für Design über und wurde am Standort Gablonz (Jablonec
nad Nisou) um die Fachrichtungen Schmuck- und Glasdesign erweitert. Die studentischen Arbeiten erhielten bei
verschiedenen Wettbewerben und Modenschauen zu Hause wie im Ausland so manche Auszeichnungen, welche
auch der Reichenberger Technischen Universität auf diesem Gebiet Ansehen verschaffen. Ein gewichtiger Anteil
daran kommt auch den Pädagogen zu, die in größerem oder kleinerem Maßstab durch ihren persönlichen Einsatz
im Laufe der Jahre zur erfolgreichen Entfaltung dieses nicht gerade traditionellen Studienfaches beitrugen. In
diesem Zusammenhang verdienen vor allem zwei Namen führender Persönlichkeiten Erwähnung, die von Anfang
an bis heute der Ausformung dieses speziellen Studienganges Pate standen: Doc. Akad. Mal. Svatoslav Krotký
versieht die nicht leichte Funktion des Garanten der künstlerischen Ambitionen des Studiums an der technisch
orientierten Fakultät; Ing. Renata Štorová, CSc. sucht als Lehrstuhlleiterin geduldig Kompromisse zwischen der
„Ingenieurtradition“ der Universität und den vielen künstlerischen Errungenschaften „avantgardistischer“ Konzepte.
Zum Glück verstehen sich beide Seiten insoweit, dass die Studienergebnisse in vielen Fällen auch bei einigen
scheinbar unüberwindlichen Widersprüchen am Ende hervorragende Früchte hervorbringen. Davon können sich
auch die Besucher des nordböhmischen Museums in Liberec alljährlich überzeugen.
Auch diese Institution beteiligt sich mittelbar bereits von Anfang an seit dem Jahre 1992 am Ablauf des Studiums.
Seit jener Zeit – und dies gilt bis zum heutigen Tag – haben die Studenten einige Vorlesungen mit konkreten
Beispielen aus der Geschichte der europäischen Kunst in der ständigen Ausstellung des Nordböhmischen Museums.
Fachgespräche mit Museumsangestellten, konkrete Exponate und nicht öffentlich gelagerte Sammlungsobjekte
haben viele Male den Studenten Inspiration oder neue Erkenntnisse für die eigene kreative Tätigkeit und die
theoretische Arbeit vermittelt. Seit dem ersten Abschlussjahrgang im Jahre 1995 finden jedes Jahr im großen
Museumssaal Ausstellungen der Abschlussarbeiten statt, die von Modenschauen begleitet werden. Bei dieser
Aktion handelt es sich um ein gern besuchtes künstlerisches und gesellschaftliches Ereignis. Dies bestätigt mehr als
überzeugend, dass das Museum unter gewissen Umständen nicht nur ein Sammelort historischer Schätze aus der
Vergangenheit sein muss, sondern ebenso gut ein inspirativer Ort für das aktuelle junge Geschehen.

CENA DĚKANKY Ing. Jany Drašarové, Ph. D. za nejlepší realizaci bakalářské práce oboru Textilní
a oděvní návrhářství, zaměření oděvní design.

Název práce: TRADICE V NÁS – oděvní kolekce
Abstrakt: Oděvní kolekce invenčním způsobem rozpracovává tradiční krojové prvky do soudobého
oděvu. Velká škála textilních technik a oděvních doplňků vytváří bohatou ucelenou oděvní kompozici.

HNYKOVÁ BARBARA

Tradition in uns – Modekollektion
Anwendung folkloristischer Motive, die mit digitalem Sticken und Sublimationsdruck bearbeitet wurden

CENA DĚKANKY Ing. Jany Drašarové, Ph. D. za nejlepší realizaci bakalářské práce oboru Textilní a oděvní
návrhářství, zaměření design plošného textilu.

Název práce: POCTA – Tapiserie
Abstrakt: Ručně tkaná tapiserie. Téma je poctou řemeslnému zpracování tkaniny. Tapisérie vyjadřuje
jímavé spojení barvy a textilní struktury.

Ehre – Tapisserie

ŠÍRKOVÁ KRISTÝNA

Klassische Tapisserie

CENA DĚKANKY Ing. Jany Drašarové, Ph. D. za nejlepší realizaci bakalářské práce oboru Textilní a oděvní
návrhářství, zaměření design šperku.

Název práce: Nové technologie ve šperku
Abstrakt: Téma práce je zaměřeno na progresivní technologii 3D tisku. Tato práce poukazuje na fakt,
že i tak staré řemeslo, jako je právě ono šperkařské, se neustále vyvíjí. I když to laik na první pohled
nezaznamená, šperk již dávno není pouze drahý kov s kamenem. I pro většinu z nás lacině vyhlížející plast
může být ozdobou lidského těla.

Neue Technologien beim Schmuck

PAVLA ŘÍHOVÁ

Nutzung des 3D-Drucks bei der Schmuckproduktion

NOMINACE NA CENU NADACE PRECIOSA za nejlepší realizaci bakalářské práce oboru Textilní

a oděvní návrhářství, zaměření design skla.

Název práce: SKLO a jeho kombinace s dalšími materiály
Abstrakt: V práci jsou realizované dva interiérové objekty – vázy. Jedna je celoskleněná, druhá netradičně
kombinuje materiály sklo a dřevo. Objekty jsou tvarově a proporčně vyvážené. Práce je inovativní,
na profesionální úrovni.

MARTIN JAKOBSEN

Glas und dessen Kombination mit anderen Materialien
Gebrauchsartefakte, Glas oder Kombinationen aus Glas und Holz

AUGUSTINOVÁ JANA

TEXTILNÍ A ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

Svatba- ložní souprava jako svatební dar

Variace jednoho motivu v technice sublimačního tisku a žakarské tkanině
Hochzeit – eine Bettgarnitur als Hochzeitsgeschenk Bettgarnitur als Hochzeitsgeschenk
Variation eines Motivs in der Technik des Sublimationsdrucks und im
Jacquardgewebewwww

MUDRÁKOVÁ JANA
Příroda versus architektura

Sublimační tisk na transparentní tkanině

Natur versus Architektur

Sublimationsdruck auf transparentem Gewebe

DUCHOŇOVÁ LUCIE
Klasika v nové dimenzi – oděvní kolekce

Dámská oděvní kolekce z autorské žakárové tkaniny
Klassik in neuer Dimension – Modekollektion
Modekollektion für Damen aus Jacquardgewebe

Svatba- ložní souprava jako svatební dar

FÁTOR FILIP
CHLUMSKÁ KAROLÍNA

Variace jednoho motivu v technice sublimačního tisku a žakarské tkanině

Pánská oděvní kolekce

Žakarsky vzorované košiloviny

Modekollektion für Herren

Jacquardgemusterte Hemdenstoffe

PALOVÁ KATARÍNA
Smím prosit? – kolekce dámských oděvů

Autorsky aranžované oděvy s uzly a plisé.
Darf ich bitten? –Modekollektion für Damen
vom Autor arrangierte Kleidung mit Knoten und Plissee

Svatba- ložní souprava jako svatební dar

PĚTNÍKOVÁ ZUZANA
FÁTOR FILIP

Variace jednoho motivu v technice sublimačního tisku a žakarské tkanině

Vlněné vlnobití – oděvní kolekce

Variace pletených struktur v oděvu
Gewellter Welleschlag –Modekollektion
Variation gewirkter Strukturen in der Kleidung

FRANTOVÁ LUCIE
Oděvní kolekce

Ruční tisk z tiskových forem

Modekollektion

Handdruck mit Druckformen

HAVRLÍKOVÁ LINDA
FÁTOR FILIP

Formy plynulosti - dámská oděvní kolekce

Transparentní plast v dámské oděvní kolekci.
Formen der Kontinuität - Modekollektion für Damen
Transparentes Plastik in der Modekollektion für Damen

JAGEROVÁ VERONIKA
Svět zkamenělin – dámská oděvní kolekce z pleteniny
die Welt der Versteinerungen – Modekollektion
für Damen aus gewirkten Stoffen

VLACHOVÁ MONIKA
Minimalismus –Sol Lewitt - oděv

Kombinace sublimačního tisku a prostorových struktur

Minimalismus – Sol Lewitt - Bekleidung

Kombination aus Sublimationsdruck und Raumstrukturen

SALAČOVÁ DENISA
Oko cesta do duše

Variace tkalcovských struktur v oděvu

Das Auge als Weg zur Seele

Variation von Webstrukturen in der Bekleidung

POZDĚNOVÁ HANA
Hamaka – závěsný textilní objekt

Relaxační síť s textilní výplní dekorovanou sublimačním tiskem
Hamaka – Textilobjekt zum Aufhängen
Entspannungsnetz mit Textilfütterung, die mit Sublimationsdruck dekoriert ist

RAŠKOVÁ KATEŘINA
Inspirace secesí – dámská kolekce

Vlasové tkaniny vzorované Technikou laseru
Inspiration durch die Sezession - Damenkollektion
mit Lasertechnik gemustertes Haargewebe

ŠOREJSOVÁ PETRA
Islámské dekorum
- kolekce spodního prádla
Kompozice využívající 3D tisku
Islamisches Dekor
Komposition im 3D-Druck

SWARGSYAN TATEVIK
Doteky Arménie – oděvní kolekce

Dámská oděvní kolekce se vzory zpracovanými sublimačním tiskem.
Berührungen Armeniens - Modekollektion
Damenkollektion mit Mustern, die Sublimationsdruck bearbeitet sind

SEDLÁČEK TOMÁŠ
Symetrie a asymetrie pletenin – kolekce pletených oděvů

Tvarové variace pleteniny
Symmetrie und Asymmetrie – Kollektion gewirkter Kleidung
Formvariationen gewirkter Stoffe

SEIDLOVÁ VERONIKA
In-tenor – pánská kolekce

Střihové variace pro mladé oblečení
In-tenor – Herrenkollektion
Schnittvariationen für junge Kleidung

SERAFINOVÁ VERONIKA
Vnější a vnitřní svět muže – kolekce pánských kabátů

Kolekce pánských oděvů s motivy zpracovanými technikou laser.

Äußere und innere Welt des Mannes
Modekollektion für Herren mit Motiven, die mit Lasertechnik bearbeitet wurden

SEJNOVÁ LUCIE
Divadlo v nás – oděvní kolekce s využitím žakárské tkaniny
Theater in uns – Modekollektion mit Nutzung von Jacquardgewebe

SOUŠKOVÁ IVA
Antická architektura – kolekce dámských oděvů

Prvky antického sloupu ve vzorování sublimačním tiskem a v oděvu
Antike Architektur – Modekollektion für Damen
Elemente antiker Säulen in der Musterung mit Sublimationstechnik und in der Bekleidung

ŠTAUDOVÁ MONIKA
Separace – variabilní bytový textil a oděv

Motivy barevných struktur realizované sublimačním tiskem
Separation – variables Wohnungs- und Bekleidungstextil
Motive farbiger Strukturen, realisiert mit Sublimationsdruck

FÁTOR FILIP
Koordoné vzory bytových textílií

Variace motivů provedené sublimačním tiskem

Koordoné-Muster von Wohnungstextilien

Variation der Motive mit Sublimationsdruck durchgeführte

ŽILINSKÁ VENDULA
V hlubinách džungle – dámská oděvní kolekce

Dámská oděvní kolekce s variací struktur na téma džungle.
In den Tiefen des Dschungels – Modekollektion für Damen
Modekollektion für Damen mit Variationen zum Thema Dschungel

KLEMPÁROVÁ LENKA
Relaxace mandalou – komplet interiérových vaků / Entspannung
-durch Mandala – Satz von Interieursäcken
Mandaladekor, durchgeführt mit Sublimationsdruck

SKLO A ŠPERK
Ze stolu do ruky - mísy -lehané sklo
Vom Tisch in die Hand –Schüsseln

BLAŽKOVÁ ADÉLA

– liegendes Glas

Oceán - vytvoření skleněných objektů

HRUBÁ MICHAELA

–Tavené skleněné plastiky
Ozean – Schaffung gläserner Objekte
Geschmolzene gläserne Objekte

PALOUSOVÁ NELA
Světlo - tavená skleněná plastika
Licht – geschmolzene gläserne Plastik

MAŠKOVÁ PAVLÍNA
Existence- Skleněné tavené plastiky
Existenz – geschmolzene gläserne Objekte

Životní závislosti
- skleněná tavená plastika
Abhängigkeiten des Lebens

DRÁHOVÁ LUCIE

Gebrauchsplastiken aus geschmolzenem
Glas

Umění ulic- Grafity

Kunst der Straßen - Graffiti
- Gemaltes Fensterglas

ŠINDELÁŘOVÁ VERONIKA

- Malované tabulové sklo

BOUŠKOVÁ KATEŘINA

Rub a líc - kolekce šperků
Vorder- und Rückseite – Schmuckkollektion

ČUJIVÁ HELENA
Přírodní textura transformovaná do šperku
Natürliche Textur, zu Schmuck transformiert

CIMBÁLOVÁ PAVLÍNA

Žíně ve šperku
Rosshaar im Schmuck

FRÝDOVÁ BARBORA
Použití použitého

- šperky a doplňky z použitých materiálů
Gebrauch von Gebrauchtem
- Schmuck und Accessoires aus gebrauchtem Material

Změna - šperky s využitím UV efektů
/ Änderung – Schmuck unter

HALAMOVÁ LENKA

Anwendung von UV-Effekten

Zvuk a vibrace - Interiérový objekt s využitím

NITSCHE JAKUB

zvuku, z recyklovaných materiálů
Schall und Vibration – Interieurobjekt unter
Anwendung von Schall, aus wiederverwerteten
Materialien

