
Posudek bakalářské práce 

Blanka Mauleová, Jan Jiří Harant z Po lžic a Bezdružic, český šlechtic a exulant 
58 stran textu 

Ve své bakalářské práci Blanka Mauleová předložila výsledky delšího studia o osobě a 

díle jednoho z českých exulantů 17. století. Využila nej en zachované a vydané paměti Jana 

Jiřího z Po lžic a Bezdružic, ale i další tištěné i netištěné prameny. Opřela se i o poměrně 

širokou literaturu k otázkám české emigrace po roce 1620 a spíše jen namátkově o stati, 

týkající se života české šlechty po roce 1600. 

Text rozložila do tří kapitol, v nichž vedle osudů Jana Jiřího z Polžic a Bezdružic, 

vylíčila i dění a atmosféru v Čechách po bitvě na Bílé hoře, především z hlediska problému 

konfesionálních. Sledovala následky vydaných rekatolizačních opatření Ferdinanda II. ajejich 

dopad na nekatolíky, kteří se uchýlili do ciziny, kde však také neměli vždy lehký život. Navíc 

se mnozí opakovaně pokoušeli o návrat v naději na změnu poměrů. 

Autorka podrobně vylíčila osudy rodiny Jana Jiřího z Polžic v exilu, těžkosti 

s opakovaným stěhováním, následky pokračující války a pokusila se naznačit i vnitřní těžkosti 

českých emigrantských komunit, jejich vztah k novému prostředí atd. Město Hof, ležící na 

okraji Saska v kraji zvaném Vogtland, není rozhodně obecně známo jako útočiště českých 

utečenců. Již proto je pokus o utřídění doložitelných zprávo jejich osudech velmi zajímavý. 

Důležitý je i postřeh o poměrně časném navázání příbuzenských vztahů s místními rodinami, 

což není v jiných částech Saska obvyklé. 

Pozoruhodným dokumentem jsou nepochybně Paměti Jana Jiřího z Polžic a Bezdružic, 

o nichž autorka píše ve třetí část své práce. Ze stručné charakteristiky je patrné, že se 

problematikou míní nadále zabývat a provést také hlubší rozbor tohoto pramene. 

Práci považuji za zdařilou a plně odpovídající kriteriím kladeným na bakalářské práce a 

doporučuji ji proto k obhajobě. 
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