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Posudek oponenta bakalářské práce

Černík, Přemysl, Magna Carta and Its Road through English (British)
Constitutional History,Ústav anglofonních literatur a kultur, FF UK v Praze, Praha
2012, 48 stran.

Magna Charta Libertatum (vydána v roce 1215) se v průběhu několika staletí stala
jedním z nejdůležitějších dokumentů anglické (britské) ústavní historie. Z toho důvodu jí
britští a američtí historikové stále věnují velkou pozornost. To platí a bude platit i
v následujících několika letech, protože v roce 2015 uplyne osm set let od jejího vydání.
Přemysl Černík si jako téma své práce sice zvolil problematiku tohoto dokumentu, avšak
z jiného úhlu. Rozhodl se totiž zmapovat nejdůležitější stopy, které Magna Charta zanechala
v dějinách Anglie (Velké Británie).

Černíkova práce má logickou strukturu; je rozdělena do tří základních částí. V první
části autor v krátkosti uvádí historické události, které vedly k vydání Magny Charty, a poté
analyzuje vlastní ratifikaci tohoto dokumentu. Černík navíc tento významný dokument
analyzuje z lingvistického hlediska. Druhá část bakalářské práce ukazuje, jak Magna Charta
ovlivnila společenský a politický život v Anglii, analyzuje mimo jiné vztah mezi tímto
dokumentem a Peticí práv. Velmi interesantní je třetí část, v níž autor analyzoval dopady
Magny Charty na koloniální záležitosti, zejména uvádí její význam v době boje britských
osad v Severní Americe za nezávislost a v souvislosti s Deklarací nezávislosti a Ústavou
Spojených států amerických.
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Podle mého názoru se jedná o sice nepříliš rozsáhlou, ale o velice kvalitní bakalářskou
práci. Kromě toho, že se jedná o práci mezioborovou, oceňuji zejména to, že jejíž autor
pracoval nejen s odbornou literaturou, ale i s rozsáhlými nevydanými prameny. V závěru
práce se Přemysl Černík ještě pokusil o vystihnutí filozofického poselství tohoto významného
dokumentu.

Jak je zřejmé z tohoto posudku, k práci nemám kritické poznámky. Bakalářská práce
Přemysla Černíka splňuje nároky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Navrhuji hodnotit ji stupněm výborně.

V Praze 30. 1. 2012

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Ústav světových dějin FF UK v Praze
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