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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

      

      

     Hana Džurná si zvolila téma spjaté s dějinami svého bydliště Sokolova (dříve Falknova), jehož 

dějiny byly po více než tři století úzce spjaty s významným šlechtickým rodem Nostitz-Rheinecků. 

Vycházela přitom jednak ze sekundární literatury, jednak z rešerší pramenů z rodinného archivu 

falknovských Nostitzů, který je uložen ve Státním oblastním archivu Plzeň, pracoviště Klášter u 

Nepomuka. Převažující charakter práce je kompilačně deskriptivní, členění textu je vcelku přehledné.  

Práci uzavírá příloha obsahující mimo jiné rodokmeny a fotografickou a mapovou dokumentaci 

hlavních rodových sídel. Lze konstatovat, že se autorce podařilo splnit vytyčený cíl a podala poměrně 

ucelený pohled na falknovskou větev Nostitzů, zaměřený nejen rodinné vztahy a majetkové zázemí 

rodiny, ale v neposlední řadě i na kulturní přínos jejích členů (architektura, klášterní fundace, 

sbírkotvorná činnost, podpora vzdělanosti ...).    

 

Předložená studie splňuje požadavky na bakalářskou práci a mohu ji doporučit k obhajobě. 
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