
Oponentní posudek na diplomovou práci 

Petr Timura: Právní úprava shromažďovacího práva v Austrálii 

Předložená diplomová práce má 70 stran textu, který je provázen na začátku zařazeným 

obsahem (nečíslováno) a na závěr je připojen Seznam literatury (s. 72-75), vnitřně členěný na Knižní 

publikace (kolem 20 položek prací v angličtině), Zákony (17), Judikatura (kolem 50 rozhodnutí) a 

Online zdroje (14). Na uvedené prameny je v diplomové práci průběžně odkazováno v poznámkách 

pod čarou (celkem 237). Diplomant zařadil i jednu přílohu, kterou je formulář o oznámení konání 

shromáždění (s. 77-78). Z formálního hlediska diplomová práce P. Timury odpovídá stanoveným 

požadavkům. 

Vlastní text autor opatřil stručným úvodem (s. 1-2) a závěrem (s. 69-71), z věcného hlediska 

je zkoumaná materie rozdělena do 9 části dále podrobněji strukturovaných. Obsahově se jedná o dva 

bloky. Části 2.-5., tj. s. 3-24 mají zřejmě čtenáře seznámit s některými zvláštnostmi osídlování 

Austrálie a vznikem a vývojem australského práva. S ohledem na obor, ve kterém diplomant svoji 

práci obhajuje, se zdála být jistým příslibem 4. část práce nazvaná Ústavní vývoj australského práva – 

s. 16-19, po bližším seznámení se s textem je ale zřejmé, že podobně jako na některých dalších 

místech autor nejde nad rámec informací obvyklých v turistických příručkách. Mimochodem Ústava 

Australského svazu (The Commonwealth of Australian Constitution) z roku 1900 není uvedena ani 

mezi studijními prameny, byť minimálně vnitřní uspořádání tohoto spolkového státu by si zasloužilo, i 

vzhledem ke zkoumanému institutu, bližší vymezení, zejména pokud jde o odlišné postavení 

spolkových států a území, než jak tomu je na s. 16-17. 

Jádro práce tvoří zřejmě části 6.-10., tj. s. 25-68, byť je zde shromažďovací právo pojímáno 

správně šířeji, než jak by napovídal samotný název práce. Pohybujeme-li se v oblasti působení 

common law, kterou Austrálie nepochybně je, nelze výklad omezit jen na „právní úpravu“, neboť ani 

výrokům soudců nelze často spolehlivě porozumět bez znalosti okolností konkrétních případů, za 

jakých je vynesli. To je konec konců zřejmé i z diplomantova způsobu zpracování zvoleného tématu 

na některých místech jeho práce.  

Obsah každé odborné práce předem značně ovlivňuje vytýčená hypotéza. Autor uvádí, že 

„hlavní část práce se zabývá ústavním vymezením shromažďovacího práva a jeho interpretací“ a dále 

neskrývá popisnou povahu práce, když říká „není cílem práce popsat a vysvětlit všechny existující 

instituty v tomto odvětví, ale vybrat ty, které jsou pro Austrálii významné. Ty rozebrat, zanalyzovat a 

zhodnotit“. Pokud jde o slibovaný popis jevu, to zřejmě autor udělal, nejzajímavější je současně 

nejvíce „právnická“ část věnovaná shromažďovacímu právu v Novém Jižním Walesu; co se týče 

významnosti, nejsem schopna posoudit, zda například uváděná rozhodnutí soudů a výroky soudců 



jsou všechny, které byly doposud vyřčeny, nebo jde o ty nejčastěji citované či selektované podle 

nějakého cíleně zvoleného (byť neuvedeného) kritéria. 

 

Z dílčích připomínek uvádím: 

- s. 1 – není zřejmé, co diplomant rozuměl tvrzením, že v případě počátků australského 

práva „to byla spíše právní revoluce“, když dále jednoznačně hovoří o postupném 

zavádění a akceptování vlivu britského právního řádu; 

- s. 29 – proč se autor domnívá, že mezinárodní Pakt o občanských a politických právech, 

jehož signatářem, jak uvádí, je stát (Australský svaz), zavazuje pouze australské vlády, tj. 

jeden z nejvyšších orgánů státu; 

- s. 31 – obávám se, že argumentace zmíněnými čl. 7 a 24 Ústavy nemá pro čtenáře téměř 

žádnou vypovídací hodnotu, pokud jejich obsah není v této souvislosti alespoň 

parafrázován; dalším důkazem jakéhosi ledabylého nakládání s právními normami je 

odkaz na čl. 10 Ústavy ČR na s. 23, který se netýká všech mezinárodních smluv, jak by se 

mohlo zdát z textu, ale jen těch, které splňují stanovené ústavní podmínky; 

- s. 39-42 – domnívám se, že by bylo vhodné, kdyby autor vnesl jasno do procesu realizace 

shromažďovacího práva v Novém Jižním Walesu, konkrétně mi jde o jednoznačný výrok, 

zda se jedná o režim oznamovací či povolovací, kdy oba termíny jsou používány podle 

mého názoru v textu svévolně (s. 39, 40, 41, 42), byť jejich dopady jsou diametrálně 

rozdílné.  

Diplomová práce nese podle mého názoru stopy obvyklého okouzlení, které ovládne často 

právníky z oblasti kontinentálního právního systému, pokud jsou postaveni před výzvy a zvláštnosti 

právního systému ovládaného common law. V mezích svých možností se diplomant seznámil 

s prameny ke zvolené materii a snažil se je odpovídajícím způsobem reprodukovat.  

Diplomovou práci Petra Timura proto doporučuji k ústní obhajobě a za předpokladu jejího 

úspěšného průběhu předběžně navrhuji její hodnocení stupněm dobře. 

 

V Praze 29. ledna 2016 
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