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Abstrakt v českém jazyce 

Tato diplomová práce si vytkla za cíl popsat vývoj práva na území Anglie mezi 7. a 10. 

stoletím, tedy v takzvaném anglosaském období anglické historie. V tomto období se, 

zejména v 9. a 10. století, dostávají k moci střídavě jak anglosaská království, tak 

skandinávští dobyvatelé. Zároveň je pro toto období typická tvorba zákoníků v jednotlivých 

královstvích, kterými tehdejší králové upravovali nejproblematičtější právní otázky. 

 V práci jsem postupoval chronologicky, co se týče práva Anglosasů. Nejprve jsem 

provedl historický úvod anglosaské kolonizace s využitím primárních i sekundárních pramenů 

a poskytl vysvětlení nejdůležitějších institucí, které se s drobnými obměnami vyskytovaly ve 

všech anglosaských státních útvarech. Následně jsem se zaměřil na jednotlivá království, ve 

kterých se dochovaly písemné prameny v podobě původních zákoníků. Zákoníky jsem na 

základě těchto primárních i sekundárních pramenů podrobil rozboru, kdy jsem se věnoval 

právním institutům v nich obsažených, následně jsem zákoníky mezi sebou porovnal a 

poukázal na případné provázanosti, které se mezi některými zákoníky vyskytly. U pozdějších 

obsáhlejších zákoníků jsem zvolil postup rozboru konkrétních ustanovení v rámci moderně 

pojatých odvětvích práva. Z hlediska práva Anglosasů je vrcholem práce rozbor zákoníku 

krále Alfréda Velikého. 

 V poslední části práce jsem se zaměřil na skandinávskou přítomnost v Anglii. 

Dobyvatelé převážně z Dánska, ale i z Norka přivezli do Anglie své právní zvyklosti, a ty se 

projevili i v zákoníkové tvorbě. V práci tedy poskytuji krátké vysvětlení toho, jakým 

způsobem se Dánové v Anglii etablovali na základě smluv uzavřených s anglosaskými králi. 

Následně si všímám odlišností mezi právem používaným mezi Anglosasy a Dány, a nakonec 

poskytuji krátkou analýzu toho, jakým způsobem právo Skandinávců ovlivnilo právo 

anglosaských království a jejich prostřednictvím tak budoucí právo anglické. 
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