
Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století

Abstrakt

Tato diplomová práce je věnována procesu utváření anglického parlamentu, a to od 

vydání Magny Charty až do začátku vládnutí dynastie Tudorovců. Skládá se z úvodu, závěru 

a 13 kapitol s tím, že kapitola pátá má rovněž podkapitoly.

První  kapitola  popisuje  kořeny  vzniku  parlamentu  a  jeho  souvislost  s witanem, 

respektive  Velkou  radou  panovníka.  Druhá  kapitola  se  věnuje  období  vládnutí  Jana 

Bezzemka, které vyústilo ve vzpouru baronů a následné přijetí Magny Charty. Poté jsou zde 

rozebírána ustanovení Magny Charty a její význam pro tehdejší anglickou společnost a vývoj 

parlamentu, jakož i význam, který nabyla s uplynutím následujících století. Třetí kapitola se 

zabývá obdobím vládnutí Jindřicha III., ve kterém klíčový význam měla vzpoura baronů pod 

vedením  Simona  z  Monfortu,  jenž  pro  zajištění  svého  mocenského  postavení  svolal 

parlament, na kterém byli mimo jiné přítomní i zástupci měst a rytíři. Čtvrtá kapitola povídá o 

vývoji  parlamentu  za  doby  vládnutí  Eduarda  I.,  který  ve  mnohem  navázal  na  Simona  z 

Monfortu a pokračoval svolávat parlament. Rovněž během tohoto období parlament se začal 

formovat do své klasické podoby, pokud jde o reprezentaci, a zástupci měst a hrabství začali 

být pravidelně svoláváni na jednání parlamentu.  Kapitola se také věnuje hojné legislativě, 

která  vznikla  v této  době.  Pátá  kapitola  a  její  podkapitoly  analyzuje  tendence  vývoje 

parlamentu v 14. století, jeho složení a volební proces členů parlamentu. Rovněž se věnuje 

procesu diferenciace House of Commons a House of Lords a institutu parlamentních petic. 

Šestá kapitola  se zabývá vládnutím Eduarda II.  a vývojem parlamentu,  který v neposlední 

řádě i díky slabosti panovníka posílil v této době. Sedmá kapitola popisuje období vládnutí 

Eduarda  III,  pokračující  emancipaci  parlamentu  a  zákony,  které  byly  přijaty  v této  době. 

Rovněž  se  věnuje  působení  tzv.  Dobrého  parlamentu  z roku  1376  a  uplatnění  tímto 

parlamentem institutu impeachmentu. Osmá kapitola se zabývá panováním Richarda II a jeho 

snahami  potlačit  vliv  baronů  a  rovněž  i  parlamentu.  Devátá  kapitola  popisuje  vývoj 

parlamentu v 15. století a některé zákony, které byly vydány v tomto období. Desátá kapitola 

se  věnuje  době  vládnutí  Jindřicha  IV.  a  Jindřicha  V.  a  vztahům  těchto  panovníků 

s parlamentem. Jedenáctá kapitola  analyzuje období panování  slabého panovníka Jindřicha 

VI., které bylo provázeno společenských úpadkem a neustálými konflikty, avšak pokračujícím 

vývojem parlamentu. Dvanáctá kapitola se věnuje kulminaci vládnutí Jindřicha VI., čímž se 

stal  začátek  Války Růží.  Parlament  v této  době byl  pouhým nástrojem v rukou bojujících 

rodů. Třináctá kapitola se zabývá pokračováním Války Růží a vývoji parlamentu od nástupu 



dynastie Yorků, jehož se postavení v této době poněkud oslabilo, vzhledem ke snaze Yorků 

„žit za své“. 


