Předmětem rigorózní práce je popsat a analyzovat proces odloučení Lucemburska od
Koruny české. Téma bylo vybráno z důvodu, že nebylo dosud historiografií řešeno. Práce
se opírá především o primární zdroje a pracuje s citacemi obsahu právních dokumentů.
Úvod práce nastiňuje význam této problematiky a stávající literaturu a prameny. První
kapitola rámcově popisuje proces začlenění Lucemburska mezi země Koruny české.
Následující kapitola pak popisuje převzetí Lucemburska králem Václavem IV. na základě
jeho nástupnictví po Václavovi Lucemburském a zastavování tohoto vévodství dalším
panovníkům, Joštovi Lucemburskému a Ludvíkovi Orleánskému. Tato kapitola však
popisuje zejména počátky burgundské expanze do Lucemburska založené svatební
smlouvou mezi Eliškou Zhořeleckou a Antonínem Brabantským. Třetí kapitola se zabývá
snahou králů Zikmunda Lucemburského a Albrechta II. zachovat Lucembursko pro
Korunu českou a současně snahu burgundského vévody Filipa Dobrého získat vévodství
od Elišky Zhořelecké pomocí vzájemných smluv. Následující kapitola zmiňuje snahu
dalších panovníků Lucembursko ovládnout, zejména pak Vilémem Saským, trevírským
arcibiskupem Jakubem ze Sierck a opětovně burgundským vévodou Filipem Dobrým.
Přitom analyzuje zejména smlouvy, které za tímto cílem tito panovníci s Eliškou uzavřeli.
Zabývá se také projevem dědických nároků Elišky Zhořelecké na Lucembursko. Pátá
kapitola popisuje ztrátu Lucemburska v letech 1442-1444, kdy bylo toto vévodství nakonec
vojensky ovládnuto burgundským vévodou Filipem Dobrým ve válce s Vilémem Saským.
Současně analyzuje také právní postoje obou stran ohledně jejich nároků na tuto zemi.
Nekončící soupeření burgundského a saského vévody o Lucembursko, ale také jejich
sbližování, a rostoucí zájem o toto vévodství z české strany, jsou hlavním tématem
následující kapitoly. Ta rovněž popisuje přijetí Filipa Dobrého lucemburskými stavy za
jejich nového zástavního pána po smrti Elišky Zhořelecké. Sedmá kapitola popisuje snahu
Ladislava Pohrobka opětovně získat Lucembursko, a sice nejdříve vojensky, posléze právní
cestou a nakonec spojenectvím s Francií. Osmá kapitola analyzuje důsledky úmrtí krále
Ladislava a zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem. Zejména pak způsob ovládnutí části
země francouzským králem Karlem VII. koupí práv od Viléma Saského. Předposlední
kapitola seznamuje se snahou Jiřího z Poděbrad Lucembursko zpět získat, a sice nejdříve
pomocí diplomacie, posléze i vojenskými plány. Především však analyzuje definitivní
vítězství Filipa Dobrého nad všemi zájemci o Lucembursko a způsob jeho nabytí saských a
francouzských práv na tuto zemi. Desátá kapitola je věnována boji o Lucembursko mezi
českými králi z rodu Jagellonců a Habsburky po vymření burgundských vévodů. Analyzuje

také měnící se zájem o vévodství v českém prostředí. V závěru je zhodnocen celý proces
odloučení Lucemburska od Koruny české, který je pak rámcově porovnán se ztrátou jiných
území Koruny české.

