
Resumé  

Ústavní vývoj v Anglii – od počátků do 17. století 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat ústavní vývoj v Anglii od 5. století do 

začátku 17. století a podat srozumitelné a podrobné shrnutí tohoto období.   

 Diplomová práce se skládá z deseti kapitol a jejich podkapitol. První kapitola se 

zabývá anglosaským obdobím, které začalo v pátém století spolu s příchodem 

germánských kmenů do Anglie, a je rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola 

analyzuje nejen obecný historický vývoj, ale také některé z prvních zákoníků 

anglosaských králů. Druhá podkapitola se zabývá skladbou hlavních orgánů 

anglosaského státu, mocí jeho panovníků, úředníky královského dvora a rolí křesťanské 

církve, která byla velmi významná. Poslední podkapitola se zaměřuje na vládu Eduarda 

Vyznavače a závěr anglosaského období.       

 Další kapitola se zabývá Normanským obdobím a je složena ze sedmi podkapitol. 

Tyto podkapitoly pojednávají o zákonech Viléma Dobyvatele a Knize posledního soudu, 

feudalismu v Anglii, královské moci, předních úřednících státu, organizaci orgánů 

království, soudech a správě království. Polední dvě podkapitoly analyzují vládu Viléma 

Ryšavého a Jindřicha I.         

 Třetí kapitola analyzuje ústavní vývoj za dvou velkých panovníků, Jindřicha II. a 

Richarda Lví Srdce, a je složena ze dvou podkapitol. Tato kapitola poukazuje na některé 

z nejdůležitějších změn v ústavním vývoji té doby. Popisuje také účel a obsah důležitých 

dokumentů vzniklých v té době. Patří mezi ně například Clarendonské konstituce, 

Clarendonské výnosy a Northamptonské výnosy.       

 Další kapitola se zabývá vládou Jana Bezzemka a vydáním Velké listiny svobod, 

která požívá výjimečného významu. Proto jsem jí věnovala vlastní podkapitolu.   

 Pátá kapitola se zaměřuje na vývoj za Jindřicha III. a vydání Oxfordských klauzulí 

a Westminsterských klauzulí.         

 Následující kapitola je věnována době Eduarda I. a je rozdělena do čtyř 

podkapitol. Tyto podkapitoly se zabývají vývojem parlamentu, soudů a úřadů té doby. 

Poslední podkapitola se zabývá dokumentem zvaným Confirmatio Cartarum.   

 Sedmá kapitola se zabývá vládou posledních Plantagenetů a dynastií Lancasterů 



a Yorků. Je složena z šesti podkapitol a zabývá se především vývojem za jednotlivých 

panovníků, ale také vývojem soudů ekvity a parlamentu.      

 Následující kapitola popisuje dobu Tudorovců na anglickém trůnu. Sestává z pěti 

podkapitol a každá z nich je věnována jednotlivým panovníkům dynastie Tudorovců. 

Zvláštní pozornost jsem věnovala nově vzniklým soudům té doby, které se nazývaly soud 

Hvězdné komory a soud Vysoké komise.       

 Další kapitola analyzuje systém správy za Tudorovců a poslední kapitola se 

zabývá vývojem parlamentu. Zvláštní podkapitola je věnována rozvoji parlamentu za 

Alžběty I.  

 


