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oponentský posudek bakalářské práce 

 

 

 

Autorka předloženou bakalářskou prací naplnila cíl, definovaný jí samou v abstraktu, předložit 

„ucelený pohled na jednu z nejvýznamnějších rodin pobělohorské šlechty“. Po stručném úvodním 

přehledu historie celého nostického rodu se soustředí na falknovskou větev Nostiz-Rheineck, 

počínaje Johannem Hartwigem Nostiz-Rheineck. Své vlastní vymezení do r. 1945 ještě překračuje 

závěrečnými odstavci věnovanými hraběnce Mathildě Marii Caroline. Nezachycuje pouze 

majetkovou a hospodářskou aktivitu jednotlivých členů rodu, nýbrž i jejich významné aktivity 

diplomatické a kulturní. 

Od str. 32 se pak věnuje jednotlivým panstvím a majetkům rodiny, počínaje Nostickým palácem v 

Praze (samostatné podkapitoly vyhrazuje Nostické knihovně a obrazárně). Jádrem této části je výklad 

o panství Falknov (Sokolov), jemuž je v souladu s jeho významem věnován největší prostor. Tento 

oddíl uzavírá část věnovaná nostickým panstvím v okolí Prahy – Měšice, Pakoměřice – a na severu 

Čech – Trmice, Velké Žernoseky.  

Členění této části je přehledné a výklad přesvědčivý i čtivý. V některých případech by však jinak 

velmi dobré proporcionalitě textu neuškodilo, věnovat více pozornosti, třeba jen prostým popisem,  

architektonické podobě staveb, zvláště tam, kde se jedná o stavby významné a ve svém kontextu 

výjimečné – Nostický palác a Nostické divadlo v Praze, zámek a kapucínský konvent v Sokolově, 

zámky v Měšicích a Trmicích. Autorka nereaguje na nová zjištění ohledně Měšic (publikoval R. 

Biegel, Mezi barokem a klasicismem, Praha 2012) a z dostupné literatury bouhužel uvádí pouze 

tragickou edici Hrady, zámky a tvrze..., Praha 1984nn). Je ovšem pochopitelné, že předložená práce 

nemá a nemůže suplovat studii o nosticovské architektuře. 

 

 Ve formálních náležitostech práce neshledávám nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 3. září 2017 

 


