
Ústavní vývoj v Anglii v 17. století 

Abstrakt v jazyce práce 
 

Tato diplomová práce si klade za cíl zevrubnou analýzu tohoto období a jeho kritické 

zhodnocení. Vychází z anglického ústavního vývoje od dob Viléma Dobyvatele a jeho shrnutí 

je její nedílnou součástí. Autorka práce považuje 17. století za jedno z nejvýznamnějších 

období, které definovalo moderní ústavnost a státní zřízení Anglie. Hlavním tématem práce je 

již zmíněná analýza, a to především vztahu mezi anglickými panovníky a anglickým 

parlamentem v průběhu 17. století. 17. století autorka definuje sporem mezi panovníkem a 

parlamentem založeným na základě rozdělení pravomocí, které se v čase rapidně změnilo. 

Důraz je kladem na fakt, že během této doby došlo k značnému omezení panovníka v jeho 

starobylých právech a přesunutí mnoha pravomocí do rukou parlamentu. Autorka v práci 

popisuje proměnu pravomocí krále i parlamentu, a to především v oblasti fiskální, v oblasti 

exekutivy a justice, v oblasti církevních záležitostí, zahraniční politiky a práva svolávat a 

rozpouštět parlament. Věnuje se také vývoji parlamentních privilegií, jako jsou svoboda 

projevu, dělba moci, imunita při hlasování o parlamentních návrzích zákona aj. 

 

Struktura práce se skládá z osmi kapitol, které jsou dále rozděleny do podkapitol. 

Rozdělení kapitol následuje logické členění dle historických období anglického ústavního 

vývoje a kopíruje vládu jednotlivých panovníků. První kapitola se věnuje úvodu do 

historického ústavního vývoje od doby vlády Viléma Dobyvatele, přes sepsání Magny Charty 

jakožto základního anglického ústavního dokumentu přes Válku Růží až po vládu Tudorovské 

dynastie. Druhá kapitola se věnuje období vlády Jakuba I. Stuarta mezi lety 1600-1624, třetí 

kapitola období vlády Karla I. Stuarta ve spolupráci s parlamentem v letech 1625 – 1629, čtvrtá 

kapitola popisuje období vlády Karla I. Stuarta bez parlamentu mezi lety 1629 – 1640, pátá 

kapitola je věnována období občanských válek v rozmezí let 1640 – 1649, šestá kapitola 

popisuje období republiky pod nadvládou Olivera a Richarda Cromwella v letech 1640 – 1649, 

sedmá kapitola se věnuje restauraci Stuartovců během let 1660 – 1685 a poslední kapitola 

uzavírá práci tématem nástupu Jakuba II. Stuarta na trůn a Slavnou revolucí v letech 1685 – 

1700. 

 


