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Hodnocení 

diplomové práce Barbory Sváčkové  

Trestný čin loupeže podle § 173 tr. zák. 

 

Téma recenzované diplomové práce o rozsahu 64 stran textu, dvou příloh a seznamu 

použité literatury je aktuální a společensky závažné. Diplomová práce pojednává o trestném 

činu loupeže podle § 173 tr. zák., který náleží ke společensky závažným případům násilné 

kriminality, což autorka dokládá na grafu znázorňujím podíl trestného činu loupeže 

v kontextu násilné kriminality. 

Autorka práci zpracovala na podkladě logické osnovy, podle které pojednává postupně o 

vývoji právní úpravy tohoto deliktu na našem území, o jednotlivých znacích skutkové 

podstaty tohoto trestného činu, o formách trestné činnosti, o odlišnostech vzhledem k jiným 

majetkovým či násilným trestným činům a o komparaci s právní úpravou nám nejbližší, tj. 

s právní úpravou slovenskou. Práci uzavírá stručným shrnutím. 

Autorka vycházela z dostatečného okruhu odborné literatury a opírala se také o široký vějíř 

soudních rozhodnutí obecných soudů i Ústavního soudu České republiky. Trestný čin loupeže 

je totiž charakteristický větším počtem publikovaných i nepublikovaných judikátů týkající se 

právního posouzení tohoto trestného činu i jeho sankcionování. 

Vzhledem k relativní stabilitě právní úpravy se diplomantka logicky soustředila především 

na rozbor znaků příslušné skutkové podstaty. Její výklad je solidní, dostatečný, obecně 

srozumitelný. Na str. 17 v souvislosti s rozborem extenzivní definice násilí, kterou trestní 

zákoník obsahuje v ustanovení § 119 tr. zák., bych jen doplnil, že pachatel musí uvést do 

stavu bezbrannosti „osobu“. Nestačilo by například, kdyby uvedl do stavu bezbrannosti 

hlídacího psa. 

Zajímavé je srovnání se slovenskou právní úpravou, která je v základních rysech stejná 

jako česká právní úprava, liší ovšem v otázkách sankcionování. 

Autorka v diplomové práci uvádí i několik návrhů de lege ferenda: definovat přímo 

v trestním zákoníku „cizí věc“ jako předmět útoku u trestného činu loupeže, přísněji 

postihovat spáchání trestného činu „se zbraní“, jako je tomu například u typově blízkého 

vydírání, a zavedení privilegované skutkové podstaty, která by zohledňovala ty případy, ve 

kterých pachatel jen použil pohrůžku bezprostředního násilí, a nedošlo v důsledku jeho 

jednání k žádné škodě. 

Diplomová práce je způsobilým podkladem pro ústní obhajobu, kterou doporučuji 

orientovat na otázku možnosti prevence před trestným činem loupeže a dále na otázku 
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zdokonalení platné právní úpravy o podněty, které diplomantka uvádí v závěru své diplomové 

práce. 

Hodnocení diplomové práce: velmi dobře 

  

 

 

 

V Praze 3. 12. 2016                                             prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 


