
Resumé

Táto  práca  pojednáva  o ústavnoprávnom  vývoji  v severoamerických  anglických 

kolóniách,  a to  v kontexte  príslušných  historických  súvislostí.  Práca  je  členená 

z chronologického  hľadiska,  v rámci  ktorého  začína  pri  počiatkoch  anglickej  kolonizácie 

v 16. storočí a pokračuje cez 17. storočie až po prijatie Ústavy Spojených štátov v roku 1789. 

Okrem toho práca reflektuje aj geografické hľadisko, v rámci ktorého sa zameriava najskôr 

na novoanglické kolónie, následne na stredoatlantické kolónie a nakoniec na južné kolónie, 

postupujúc zaužívaným spôsobom zo severu na juh.

V začiatku  práce  (v  druhej  kapitole)  sú  načrtnuté  kolonizačné  pokusy  Anglicka 

v 16. storočí  a  kráľovské  patenty  vydané  Korunou,  ktoré  oprávňovali  ich  držiteľov 

k zaberaniu  a  kolonizovaniu  nových  území.  Tretia  kapitola  pojednáva  o  počiatkoch 

novoanglických  kolónií  a o  postupnom  vývoji  ich  ústredných  správnych  orgánov 

s poukázaním na obsah vybraných dôležitých ústavnoprávnych dokumentov tohto obdobia. 

V štvrtej  kapitole  sa  práca  zameriava  na  ústavnoprávny  vývoj  novoanglických  kolónií 

v druhej  polovici  17.  storočia,  ktorý bol  zakončený vytvorením jednotnej  správy všetkých 

kolónií tejto oblasti v podobe Novoanglického domínia. Piata kapitola pojednáva o vývoji 

stredoatlantických  kolónií  a zameriava  sa  na  významné  ústavnoprávne  dokumety  tohto 

obdobia,  napr. Newyorkskú chartu slobôd, Pennov Rámec ústavy či  Pennsylvánsku listinu 

slobôd.  Nasledujúca  kapitola  potom  pojednáva  o  ústavnoprávnom  vývoji  Virgínie 

a Marylandu. V siedmej kapitole sa práca zameriava na ústavné zmeny v južných kolóniách 

v období  reštaurácie  stuartovskej  dynastie.  Nasledujúca  kapitola  pojednáva  o  kolóniách 

v 18. storočí, a to so zameraním na formovanie koloniálnych orgánov v kontexte narastajúcich 

sporov s materskou krajinou; práca v tejto časti prináša bližšie priblíženie napr. navigačných 

zákonov,  ktoré  čiastočne  obmedzovali  samostatnú  obchodnú  politiku  amerických  kolónií. 

Deviata  kapitola  pojednáva  o  udalostiach  vedúcich  k  americkej  vojne  za  nezávislosť, 

o činnosti  oboch  kontinentálnych  kongresov,  vyhlásení  nezávislosti  všetkých  amerických 

kolónií  a následnom prijatí  nových štátnych ústav.  Predposledná kapitola sa zameriava na 

ústavné zriadenia konfederácie  vytvorené  Článkami konfederácie  a posledná kapitola  tejto 

práce pojednáva o procese a vplyvoch na tvorbu novej Ústavy Spojených štátov na pozadí 

pôvodného konfederačného systému.
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