
I Oponentský posudek na diplomovou práci Ireny Kozmanové "Kurfiřt Fridrich 

Vilém Braniborský a klevsko-marské stavy v letech 1640-1654. Stavy jako aktéři 

mezinárodní politiky a panovnický "minimální program" po třicetileté válce" 

Jak již napovídá název práce, zvolila si Irena Kozmanová pro svou diplomovou práci 

velmi náročný úkol, tj. analyzovat působení kurfiřta Fridricha Viléma Braniborského a 

klevsko-marských stavů v letech 1640-1654 a navíc pojednat o stavech jako aktérech 

mezinárodní politiky a o panovnickém "minimálním programu" po třicetileté válce. Třebaže 

se jedná o velice složitou problematiku, není pochyb o tom, že pod pečlivým vedením je toto 

téma pro diplomový seminář vhodné. 

Na prvním místě je třeba říci, že práce Ireny Kozmanové má vynikající pramennou 

základnu, ať už se jedná o nevydané prameny či prameny vydané, které autorka studovala 

v zahraničí v míře, jež u prací tohoto typu rozhodně není obvyklá; totéž platí o rozsáhlé 

odborné literatuře k danému tématu. Pokud jde o práci samotnou, jedná se o pečlivou analýzu 

vztahů výše zmíněného kurfiřta a zemských stavů západních zemí jeho složeného státu ve 

čtyřicátých letech a na počátku padesátých let 17. století. Autorka věnovala hlavní pozornost 

jak analýze obecných strategií obou stran a jejich politických koncepcí, tak analýze jednoho 

z hlavních sporných bodů mezi oběma stranami, to jest zahraniční politice stavů orientované 

především na Nizozemí, k jtilišsko-berským vztahům a klíčovým institucím Svaté říše římské. 

Součástí práce je i pečlivá analýza zmíněného "minimálního" programu panovníka, které 

pokládá za nutné k prosazení své suverenity. 

Autorka ve své práci prokázala, že - nahlíženo prizmatem jejího věku a dosavadního 

vzdělání - výtečně ovládla "historické řemeslo", její metodologický přístup, schopnost 



samostatného uvažování a vyvozování závěrů jsou na vysoké úrovni. Rovněž po stylistické 

stránce je práce Ireny Kozmanové vynikající, ani k poznámkovému aparátu nelze mít žádné 

výhrady. 

S vědomím těchto skutečností prohlašuji, že práci Ireny Kozmanové doporučuji 

k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako ......................... Současně navrhuji, aby komise tuto 

diplomovou práci doporučila k uznání jako práci rigorózní (titul PhDr.). 

V Praze, 14. září 2007 
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