
 

Posudek vedoucího na diplomovou práci 

 

Petr Timura: „Právní úprava shromažďovacího práva v Austrálii“ 

 

Diplomová práce vypracovaná Petrem Timurou má rozsah 86 stran, včetně přehledu literatury 

a českého a anglického shrnutí. Samotný text práce má rozsah 71 stran. Z tohoto hlediska práce 

splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Práce je velmi dobře členěna, je přehledná a 

srozumitelná. Opomenut není seznam použité literatury, se kterou autor při psaní pracoval a na 

kterou řádným způsobem v textu odkazuje.  

Autor si vybral s ohledem na zemi, jejíž právní úpravu sleduje, mimořádně zajímavé téma, u 

nás, pokud je mi známo, nezpracované. Zajímavost tématu je dána hned několika faktory. V prvé 

řadě tím, že Austrálie patří mezi země, jejichž právní řád je  postaven na systému common law. 

Není tedy postaven na obecné zákonné úpravě, ale historicky spíše na postupném vývoji cestou 

jednotlivých precedenčních rozhodnutí soudů. Dalším zajímavých prvkem je velmi pozvolné 

osamostatňování Austrálie, a tedy i jejího právního řádu, na Británii a jejím právním řádu. Další 

zvláštnosti vyplývají ze vztahu common law a mezinárodního práva, když v tomto vztahu je 

kladen velký důraz na svrchovanost domácího právního řádu, když je na rozhodnutí 

vnitrostátního soudu aplikace mezinárodního práva a její způsob. V případě Austrálie je složitost 

dána také tím, že se jedná o federaci a právní úprava shromažďovacího práva se nachází na více 

úrovních právního řádu. Samotná Austrálie je, pokud jde zvláště o vztah ke shromažďovacímu 

právu, zajímavá také tím, že v poměrně nedávné minulosti na jejím území docházelo k úplnému 

zákazu shromažďovacího práva.  Jedná se tedy o téma velmi zajímavé, které navíc dává velký 

prostor pro samostatnou práci a přístup diplomanta.  

Přístup diplomanta k práci byl dán samotným tématem a výše uvedenými faktory s ním 

souvisejícími. Součástí práce je tedy i stručný popis podstaty systému common law, jeho vztahu 

k mezinárodnímu právu, právního a ústavního vývoje Australského svazu i pojetí 

shromažďovacího práva. Velmi významná část práce je věnována konkrétní právní úpravě ve 

svazovém státu New South Wales, který je v rámci Australského svazu spíše výjimečný relativně 

komplexní zákonnou úpravou shromažďovacího práva. Autor věnoval přiměřenou pozornost také 

nástinu právní situace na poli shromažďovacího práva v dalších svazových státech. S ohledem na 

specifika common law spočívající mj. v určité rozdrobenosti úpravy je velká pozornost věnována 

také deliktům souvisejícím s uskutečňováním shromažďovacího práva, které jsou ale upraveny 

v jiných právních předpisech.  

Mám za to, že cíle vymezeného stanoveným tématem práce bylo dosaženo a práce v tomto 

směru vyhovuje zadání a naplňuje je. Práce má logickou strukturu, je dobře srozumitelná a 

přehledná. Osobně především oceňuji popis celého právního řádu, který lze směle označit za 

polycentrický, což v porovnání s hierarchickou a relativně vnitřně uspořádanou strukturou 

právního řádu, jak jí známe z České republiky, situaci diplomanta značně komplikuje. Oceňuji 

také dobrou práci diplomanta s jednotlivými soudními rozhodnutími. 



Pro obhajobu nekladu žádnou otázku, přenechám tuto úlohu případně oponentovi. Autor by 

případně mohl v obecné rovině uvést, zda existují na celoaustralské úrovni snahy o rámcové 

zakotvení shromažďovacího práva, případně v jakém směru.  

Závěrem mohu konstatovat, že autor při psaní postupoval samostatně. K práci nemám žádné 

další připomínky. Práci považuji v rámci zadání za zdařilou a způsobilou k obhajobě a také jí 

k obhajobě doporučuji. 

 

Připravil: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 
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