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Mgr. Šárka Gandalovičová zahájila postgraduální doktorské studium 1. října 2007. Po dohodě 

se svým školitelem Prof. PhDr. Mojmírem Horynou si jako téma své doktorské práce zvolila 

problematiku kovaných mříží v českých zemích v období raného novověku. 

Školitelem Šárky Gandalovičové jsem se stal z pověření Ústavu dějin umění FF UK 

9. března  2011,  po  úmrtí  profesora  Horyny.  Z  původně  presenčního  studia  Šárka 

Gandalovičová přestoupila 1. října 2012 do studia kombinovaného. Doktorandka v řádných či 

v řádně odložených termínech prošla všemi předepsanými atestacemi, bez přerušení studia. 

Státní doktorské závěrečné zkoušky složila 13. února 2013. 

Doktorandka v průběhu studia několikrát  konzultovala  svou práci.  Konzultace však 

měly převážně obecnou povahu a obvykle se týkaly plnění studijních povinností a struktury 

práce,  méně již jejího obsahu. Dne 15. června 2012 doktorandka odevzdala menší  díl  své 

práce,  věnovaný  technologii  mříží.  Tato  část  vycházela  z doktorské  seminární  práce 

doktorandky. V listopadu  2014  doktorandka  vystoupila  na  14.  zasedání  k  problematice 

sepulkrálních památek s příspěvkem Mříž jako součást hrobového prostoru.

Svou  disertaci  o  mřížích  raného  novověku  doktorandka  připravovala  samostatně. 

Obsah  práce  konzultovala  s PhDr.  Janem  Mohrem,  vědeckým  pracovníkem  a  kurátorem 

Severočeského muzea v Liberci. Původní název své práce se doktorandka rozhodla v lednu 

2015 upravit a přitom i zúžit vlastní zaměření dizertace. Nový název práce zní: Náhrobní mříž  

v českých zemích v období raného novověku. Mříž a hrobový prostor 1550–1740.

S disertací Šárky Gandalovičové v rozpracované podobě jsem měl možnost seznámit 

se teprve 16. června 2015, tedy nedlouho před odloženým závěrečným termínem odevzdání 

práce. Doktorandce jsem následně, 23. června 2015, sdělil písemně své kritické připomínky a 

výhrady  k obsahu  a  způsobu  zpracování  disertace.  Konečná  verze  disertační  práce  byla 

odevzdána vědeckému oddělení FF UK ve schváleném odloženém termínu.

V Praze, 14. srpna 2015

PhDr. Martin Mádl, Ph.D.,

Ústav dějin umění AV ČR


