Abstrakt

Tato práce si klade za cíl zmapovat nejdůležitější stopy, jež Magna Charta
zanechala během své zvláštní cesty napříč konstituční historií. Taktéž analyzuje fakta,
motivy a dobové názory týkající se tohoto dokumentu skrze prizma moderní kritické
perspektivy a snaží se retrospektivně propojit historické události za pomoci
vědomostí, které shromáždili současní historikové, politologové a sociologové.
Hlavním záměrem je vyobrazit Magna Chartu ne pouze jakožto právní dokument,
který ve svém důsledku výrazně přispěl ke vzniku a kodifikaci základních
individuálních lidských práv, ale také jakožto metamorfický fenomén, který se v
mnoha situacích stal v rukou dobových myslitelů účinnou pacifistickou zbraní. Tato
práce používá jako platformu tři historická období, během nichž byla Magna Charta
vytažena na světlo světa, adaptována na aktuální situaci a použita k tomu, aby
pomohla změnit politické uspořádání. Krom historického, politického a právního
významu Magna Charty se tato práce věnuje i jejím hodnotám filozofickým a
sentimentálním.
Práce je rozdělena do tří základních částí. První část se týká vzniku Magna
Charty v roce 1215 a poskytuje historické pozadí k událostem, jež provázely
ratifikování dokumentu a jeho další konsekvence. Text zde zkoumá účel Magna
Charty z dnešního pohledu a ten pak kontrastuje s interpretacemi 17. století. Dále
pak pojednává o středověkém právu a věnuje se lingvistickým problémům a jejich
vlivu na pozdější využití dokumentu.
Následující sekce je zaměřena na další období, během něhož Magna Charta
zásadně ovlivnila společenský a politický život v Anglii. Práce předkládá historický
nástin relevantních politických událostí Anglie 17. století a řeší názory a logické
pochody Sira Edwarda Cokea, jež vedly k dobové reinterpretaci dokumentu. Dále se
text věnuje vztahu Magna Charty a její následovnice Petice práv a v neposlední řadě
společenskému vývoji mezi nimi uplynulých 400 let, jenž byl velmi podstatný pro
utvoření renesančního úhlu pohledu na dokument.

Třetí část se týká okolností, které provázely Americkou válku za nezávislost a
následný vznik Spojených států amerických. Práce zde jde po stopách americké
identity a po stopách prvků Magna Charty v koloniálním právu či způsobu, kterým si
kolonisté našli cestu ke svým anglosaským kořenům, jež následně přetavili ve svou
výhodu. Nakonec tato sekce zkoumá Magna Chartu v souvislosti s americkou
Deklarací nezávislosti či Ústavou Spojených států amerických a jejími dodatky
souhrnně zvanými Listina práv.
Závěr práce nazírá na odkaz Magna Charty z obecnějšího hlediska a snaží se
porovnat ony tři historické periody. Práce zde kontempluje o filozofickém poselství,
jež dokument skýtá a také o transformacích, které Magna Charta prodělala v různých
situacích a skrze různé perspektivy. Následně se text zamýšlí nad Magna Chartou
jakožto homogenním produktem lidské historie a touhy po demokracii, který
symbolizuje vývoj humanistických principů a jehož komplexní hodnota zdaleka
převyšuje jeho úlohu precedenčního paradoxu ve vývoji ústavního práva.

