Magdeburské právo v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století
Abstrakt
Předkládaná práce si klade za cíl pojednat o vývoji a podobě magdeburského práva ve
čtrnáctém až šestnáctém století se zaměřením na jeho odvolací stolice Litoměřice a Olomouc,
včetně analýzy bádání a historiografie týkající se tohoto práva. Práce je založena na komplexní
analýze magdeburského práva začínající u historického kontextu jeho vzniku a šíření do
českých zemí a končící u popisu a komentáře pramenů magdeburského práva jakož i jeho
nejdůležitějších institutů. V práci jsou použity nejen metody právněhistorické, ale i historické
a pomocně historické. Konkrétně lze zmínit metodu právní analýzy textu, diplomatickou
metodu, komparativní metodu a rovněž obsahovou analýzu dostupné literatury.
Práce nejprve pojednává o bádání a vědě o magdeburském právu od devatenáctého
století po současnost. Cílem je nabídnout čtenáři komplexní přehled o vývoji jednotlivých
tendencí v tomto bádání, probíhajícím diskurzu a jednotlivých přístupech k magdeburskému
právu. Dále následuje analýza vývoje magdeburského práva, přičemž hlavní pozornost je
zaměřena na Litoměřice a Olomouc, coby odvolacích stolic magdeburského práva na území
Čech a Moravy. Tento vývoj je sledován ve dvou fázích, tj. ve fázi pronikání práva během
procesu kolonizace na naše území, utváření odvolacích stolic a jejich etablování jako vůdčích
měst české a moravské oblasti na straně jedné, a ve fázi sjednocování městského práva do jedné
kodifikace, jež je provázena postupným úpadkem a zánikem magdeburského práva. Práce dále
pojednává o pramenech magdeburského práva. Obecně se zaměřuje na panovnické listiny a
právní, respektive městské knihy, a na konkrétních příkladech ilustruje jejich pojmové znaky a
vlastnosti. Konečně poslední část práce nabízí obsahovou analýzu Extraktu saských práv
jakožto specifického pramene obsahujícího nejdůležitější normy a instituty litoměřického
městského práva. V rámci analýzy jsou sledována jednotlivá právní odvětví a normy, jež se do
nich řadí, to nakolik jsou v rámci Extraktu tato odvětví upřednostňována či naopak
upozaďována a v neposlední řadě také to, jak by vybrané normy obsažené v extraktu obstály
z hlediska souladu s dnes existujícími právními principy a zásadami.
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