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Disertační  práce  Šárky  Gandalovičové  je  členěna  na několik  částí.  Úvodu  je 

věnováno  10  stran,  následuje  část  nazvaná  „Mříž  v českých  zemích  v období  raného 

novověku“ (s. 25-39), dále „Mříž a hrobový prostor“ (s. 40-58). Převažující složkou je katalog 

(s. 59-145), na nějž navazuje velice krátký závěr (s. 146-152). Práce je ukončena seznamem 

literatury a obrazovou přílohou vhodně propojovanou s textem. 

V úvodu je oblast zájmu jasně vymezena, dobře jsou popsány i zvolené postupy. 

Již v úvodu ale narazíme na meze celé práce. Přehled české literatury je odpovídající, pohledy 

na  zahraniční  publikace  však  mají  podobu  někdy  až  náhodného  exkurzu.  Např.  v úseku 

věnovanému Anglii se prolíná zjednodušující hodnocení místní tvorby (časově navíc vázané 

na jediný, byť zásadní okamžik) s jediným přehledovým dílem. Následuje literatura věnovaná 

smrti a pohřbům, která má se zvoleným tématem jen některé styčné body.

Problémem práce je i její jazyk. Nejde ani tak o drobné nepřesnosti vyžadující 

jazykovou závěrečnou korekturu (z vět vypadlá slova, překlepy apod.), ale o zvolenou formu, 

která nejspíše odpovídá populárně vědecké až osvětové práci. Viz např. s. 21: „Téma smrti,  

kterého se tato práce také dotýká, je a bylo předmětem bádání mnoha historiků, filozofů, ale 

také  historiků  umění.  Každá  vědecká  disciplína  pojednává  toto  téma  jiným  způsobem  a 

zároveň je třeba mít na mysli, že se přístup ke smrti v různých dobách zásadně lišil.“ Odborná 

práce by měla současné přístupy zmínit, kriticky posoudit, zdůraznit nosná témata, zejména 

však vybrat  zásadní  otázky spojené s vlastním zkoumáním.  Pouhý několikaslovný záznam 

zachycující  mnohdy jen zobecňující  teze několika vybraných prací není v daném kontextu 

dostačující.



Ve druhé části (viz výše) autorka sleduje renesanční a barokní mříže. Zcela zde 

ale  chybí  vymezení  vůči  starší,  bezprostředně  předcházející  době.  Gotické  tvary  navíc 

s rozhodující měrou vstupovaly (nejen) do podoby uměleckého řemesla 16. století. Definovat 

nové  tvary  bez  vztahu  k předešlé  epoše  je  velice  zrádné.  I  zde  je  řada  velice  obecných, 

v podstatě  nic  neříkajících  a  někdy  až  zavádějících  tvrzení.  Např.:  „Nejvýznamnější 

monumentální  mříže  tohoto typu /oddělující  předsíň kostela  od hlavní  lodi/  nalezneme ve 

Španělsku.“ (s. 28). Proč právě zde, na čem je tento soud založen? 

Podstatnějším problémem je ale podoba poznámkového aparátu, což se promítá 

do  celé  práce.  Mnohdy  jsou  do  poznámky  odsunuty  konkrétní  příklady  s řadou  dalších 

informací.  Nejednou ale chybí  zmínka o tom, kdo se danou věcí  zabýval,  zda se jedná o 

výzkum/postřeh autorky, či využití necitovaného zdroje. 

Problém  nebezpečných  zjednodušení  lze  ukázat  í  na  tvrzení  autorky,  že  se 

renesanční umění „do českých zemí dostává pozvolna v průběhu 16. století.“ (s. 29). Mimo to, 

že  by se  o  tom dalo  široce  diskutovat,  již  není  uveden  žádný konkrétní  příklad  prvních, 

renesančně tvarovaných mříží,  či  jejich výtvarného pojetí.  Zajímavou informaci  o tom, že 

nejstarší  jsou  „ramena  (?)  do  interiérů  a  stojany na  lavaba“  nelze  uvést  bez  konkrétního 

odkazu s dokumentovanými příklady. U barokních mříží je (bohužel opět bez odkazu) uveden 

zajímavý postřeh zařazující již do poloviny 17. století jejich prostorové utváření spojované 

právě s novým slohem. Současně však přetrvává plošné „renesanční“ pojetí, a to někdy až do 

sklonku století. Nabízející se otázka, kdy, kde a možná i proč se uvedené motivy objevují, 

není opět řešena (s. 32). Přínosné je nesporně porovnávání profilů (kulatého a pravoúhlého) a 

řada dalších technologických znaků. Z užití  tohoto nepochybně přínosného hlediska by se 

mohla  stát  jedna  z hlavních  metod  pomáhajících  rozlišit  a  roztřídit  studovaný  materiál. 

K tomu však již v další katalogové části až na výjimky nedochází. 

Problémem je ale neúměrně zkrácený přehled proměn tvarů v průběhu 18. století, 

pro které máme dochovanou početnou řadu datovaných děl, které autorka v podstatě vůbec 

nesleduje. Zájem mohl být věnován pouze staršímu období,  pak by ale bylo třeba upravit 

název a zejména časový interval, kterým se práce zabývá. Opakující se obecné odkazy na 

francouzské vlivy v průběhu 18. století zůstávají opět v základní informativní rovině.

 Následně  jsou  uváděni  doložení  doboví  autoři  mříží,  přesněji  doboví 

kováři/zámečníci.  Výčet,  bez  pokusu  o  ztotožnění  s určitým  dílem,  případně  určitým 

výtvarným stylem v práci chybí a vypovídací hodnota uvedených jmen je proto malá. 

Pro uměleckohistoricky zaměřenou práci je nesporně zásadní součástí zkoumání 

možných vzorů a předloh. Jejich pouhý výčet je ale jen východiskem. Zcela chybí komparační 



studium, které by mohlo být případně i žádoucím výsledkem celé práce. I v této části disertace 

jsou  shromážděné  poznatky  a  odkazy  teprve  přípravou  k vlastní  odborné  práci.  Např. 

pozoruhodná  informace  o  moravském  zámečníkovi  Försterovi  by  mohla  být  základem 

dalšího, jistě přínosného zkoumání. Zde je ale uvedeno pouze to, že sám kreslil a navrhoval 

zámečnické práce. 

Část věnovaná „mřížím a hrobovému prostoru“ (např. s. 47) přináší jen obecné 

poznatky, navíc mnohé se vážou na daleko širší oblast (např. uváděná symbolika je obecně 

křesťanská, spojení se smrtí nebylo v práci nijak úžeji vymezeno). Zde je pak otázkou, zda – 

pokud  máme  skutečně  jen  toto  obecné  povědomí  –  takovýto  přehled  vůbec  uvádět. 

Symbolická  stránka  umění  by  navíc  mohla  být  velice  dobrým  samostatným  a  nosným 

přístupem, kde by ale autorka musela proniknout do dané problematiky daleko hlouběji.  

Následuje  vhodné  rozčlenění  mříží  do  několika  typů,  které  předznamenává 

navazující katalog.

Autorka  zde  na  úvod  oznamuje,  že  jsou  uvedeny  „všechny  významné  české 

příklady“ mříží kolem náhrobků a další typy zastupuje již pouze několik zástupců. To však 

opět mění zaměření práce a řada významných příkladů není do práce začleněna. Celkem 10 

položek katalogu není z mého pohledu dostačující. Relevantní je první část, zbývající příklady 

(vybrané dle mého soudu navíc velice problematicky) nemohou téma práce naplnit.

Problémem katalogových  hesel  je  i  jejich  skladba.  Je  zde  shromážděno  velké 

množství informací, které jsou však presentovány velice obecně. Informace pak někdy působí 

až triviálně a mnohdy navíc nepřesně. Např. pro královské mauzoleum rozhodně není nutné 

kontinuálně  probírat  vznik  stavby  svatovítského  chrámu  od  dob  Václavovy  rotundy. 

Následuje  nekvalitnější  části  práce,  kde  se  autorka  zabývá  historií  a  velice  podrobným 

popisem pražského náhrobku. Shromážděna je řada informací, které však působí nepřehledně. 

V textu nelze nalézt jasnou spojující linii a poznatky se nekontrolovatelně vrší. Zcela chybí 

závěr, kde by autorka podala jasně formulovaný názor na řadu nesporně velice zajímavých 

teorií. Například srovnání s obdobným dílem v Innsbrucku (zajímavá historie i popis) nebylo 

ve výtvarné rovině v podstatě vůbec využito.

I  popis  pražského  díla  postrádá  některé,  dle  mého  soudu  významné  aspekty. 

Pokud se dobře vzpomínám, tak rohové sloupky mauzolea jsou tvarována daleko hmotněji, 

s gotickými  prvky  (motiv  opěrného  pilíře).  Snad  právě  zde  by  bylo  možno  nalézt  určité 

východisko k vyřešení postupného vzniku díla, případě užití starších prvků (?).



Mříž kolem náhrobku v Telči  je pojata obdobně. Shromáždění  historických dat 

(někdy opět  nadbytečně  široce  pojaté)  nedoprovází  po  podrobném popisu  až  na  základní 

možný vztah k pražské předloze žádný soud, žádný obecněji formulovaný názor.

U mříže při náhrobku sv. Norberta je situace velice podobná. I zde si  autorka 

nadbytečným  rozšířením  záběru  (dlouhé  dějiny  kláštera  od  jeho  románských  počátků) 

přivodila  značné  problémy.  Jen připomínám,  že  „za  nevýznamné  raně  gotické  přestavby“ 

vznikly např. monumentální žebrové klenby transeptu.

I  u  dalších  příkladů  mříží  tohoto  typu  jsou  shromážděny  různorodé  údaje,  se 

kterými se však nijak podrobněji nepracuje. 

Jestliže předchozí hesla katalogu byla soustředěna zejména na Prahu, pro příklad 

mříže tvořící výplň vstupu do samostatné kaple byl nečekaně zvolen až moravský Zábřeh. Na 

exaktní popis však nenavazuje žádná z úvah týkajících se výtvarného ztvárnění (shodné, či 

odlišné provedení od pražského centra?), případně obecnější téma vztahu Čech a Moravy (což 

ale přesahuje téma práce).  

Poslední příklad typu mříže vyplňující niku se mimo niky hrobu abatyše Mlady 

zcela neočekávaně vztahuje k Innsbrucku (hrobka Kateřiny z Lokšan). Na stručnější popis zde 

nenavazuje žádné zhodnocení, pokud za něj nepočítáme tři závěrečné věty.

Jen několik málo  příkladů početně  jistě  převládajících kovářských prací,  navíc 

s minimem příkladů z 18. století, činí z katalogu velice subjektivní a nepříliš reprezentativní 

výběr, kde lze jako jediný akcent spatřovat na zaměření k tvorbě 16. století. Pak se ale téma 

práce s jejím obsahem míjí. 

Závěr elaborátu, rozdělený do pěti částí, nemůže již díky svému rozsahu přinést 

tolik  potřebné  výsledné  zhodnocení.  Dokládá  to  již  ta  skutečnost,  že  závěrečné  kapitole 

„Inspirační vlivy“ nebyla vymezena ani celá strana textu.

Závěr:

Jednu z rozhodujících obtíží  spatřuji  již v nakládání  s tématem. To je na jednu 

stranu poměrně  úzké (vlastní  zájem je směřován k mřížím spojeným s pohřby),  na druhé 

straně je  zde otevíráno celé  spektrum různorodých pohledů,  které  ale  (zřejmě díky jejich 

počtu) zůstávají mnohdy u zcela obecných zjednodušujících až triviálních tvrzení. Převažující 

část tvoří katalog. Mimo zbytečně detailních úseků věnovaných problematice značně vzdálené 

zde  jsou  shromážděna  často  zajímavá  fakta,  jejich  interpretace  (zejména  v rovině 



komparačního  uměleckohistorického  pohledu)  je  však  nedostatečná.  Shrnující  výklad 

směřující  k závěrečnému zobecnění (či naopak ke kritickému pohledu na existující teze) a 

tedy obsahující  vlastní  vědecký  přínos  práce  v podstatě  chybí.  Elaborát  svým obsahem a 

v dané  podobě  odpovídá  spíše  první  přípravné  fázi,  informativním  rozhlédnutím  do  řady 

směrů  a  rozhodně  nenaplňuje  odborné  požadavky  kladené  na  disertační  práci.  Vlastní 

odbornou badatelskou práci, která byla v textu naznačena jen několika obtížně odhalitelnými 

řádky, zde postrádám.

Díky uvedeným zásadním formálním i  obsahovým nedostatkům bohužel  práci 

nemohu doporučit k obhajobě.

V Praze, červenec 2015 Ing. Petr Macek, PhD.


