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Oponentský posudek 

na diplomovou práci Barbory Sváčkové 

Trestný čin loupeže podle § 173 tr. zák. 

Diplomová práce Barbory Sváčkové pojednává o jednom z nejzávažnějších trestných činů 

zařazených mezi trestné činy proti svobodě, a to o trestném činu loupeže podle § 173 tr. zák. 

Trestný čin loupeže je nositelem určitých atributů, které z něj, z hlediska právně 

dogmatického, činí vděčný předmět zkoumání. Jsou to relativně stabilní právní úprava, 

okolnost, že tento čin zasahuje dva významné chráněné zájmy, a to svobodu a majetek a že je 

tedy možné zevrubněji se zabývat oběma chráněnými zájmy a především okolnost, že 

k tomuto trestnému činu existuje dlouhá řada publikovaných rozhodnutí či jiných materiálů 

aplikační praxe. 

Okruh literatury, ze kterého diplomantka vycházela, považuji za dostatečný. Ocenit je třeba 

zjevnou snahu autorky textu vycházet z judikatury, zejména z klíčového materiálu 

publikovaného pod. č. 1/1980 Sb. rozh. tr., který vzhledem ke své komplexnosti dosud nebyl 

překonán.  

Osnova diplomové práce je správná a logická, jednotlivé části práce na sebe vhodně 

navazují.  

K obsahu práce uplatňuji připomínku, pokud jde o srovnávací kapitolu se slovenskou 

právní úpravou: Autorka obě právní úpravy jen porovnává, ale nechává na čtenáři, aby si 

udělal úsudek o kvalitě právní úpravy sám. Bylo žádoucí, kdyby diplomantka se již v práci 

vyjádřila k tomu, zda může být slovenská právní úprava inspiračním zdrojem ke změnám 

v české právní úpravě. Návrh diplomantky uvedený v závěru diplomové práce, totiž že chybí 

v trestním zákoníku přesné vymezení předmětu útoku, tj. „cizí věci“, a proto by bylo vhodné 

tento pojem vymezit přímo v zákonném textu, považuji za diskutabilní. Zákonné vymezení by 

totiž muselo být jen obecné a judikatura by musela stejně vymezit obecné znaky tohoto 

pojmu, jako to činí ostatně dosud. Ostatní návrhy považuji za vhodné a uskutečnitelné. 

Diplomovou práci považuji za dostatečné zpracování tématu a doporučuji ji k obhajobě. 

Při ústní obhajobě bude vhodné vyjádřit se k otázce, jaké jsou možnosti postihu případů, ve 

kterých došlo k extrémně nízkému stupni použitého násilí, zároveň byla způsobena nízká 

škoda a pachatel byla osoba mladistvá. Jednání ovšem vykazuje formální znaky skutkové 

podstaty trestného činu loupeže podle § 173 tr. zák. 

 

 

V Praze 30. 11. 2016                                                 JUDr. Marie Vanduchová, CSc.,      


