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Téma Frakce Rudé armády (RAF) bylo českými historiky a politology dosud převážně
opomíjeno, lze proto jen vítat, že Nikola Matějková se ve své bakalářské práci věnuje právě
této problematice. Jako dobrá volba se jeví také zúžení tématu na příčiny, které vedly k
ukončení činnosti RAF. Na základě podrobnějšího zkoumání okolností zániku této teroristické
skupiny totiž autorka relativizuje často tradovanou tezi o tom, že konec Frakce Rudé armády
souvisel především s pádem komunistických režimů ve východní Evropě. Ve své práci
dokládá, že za hlavní důvod ukončení činnosti ultralevicové organizace lze považovat spíše
vnitřní názorový rozkol, a to přesto, že geopolitický vývoj hrál pochopitelně také významnou
roli. Protiteroristická represivní opatření západoněmeckého státu většinou nebyla nijak
úspěšná, z textu Nikoly Matějkové naopak jasně vyplývá, že pozitivní výsledky nesly
pozdější vstřícné kroky německé politiky, jako byly institut korunního svědka a tzv.
Kinkelova iniciativa.
Za velmi přínosnou považuji reflexi RAF v československém resp.českém tisku, která je
součástí předložené práce. Autorka v ní velmi pečlivě kvantitativně i kvalitativně analyzuje
články v Rudém právu resp. Právu. Dobře vypozorovala, že ačkoliv např. v roce 1977 bylo
západoněmeckým teroristům věnováno v českém tisku relativně hodně prostoru, v drtivé
většině příspěvků nebyl vůbec zmíněn název skupiny (RAF). Čtenář tak sice byl konfrontován
s tématem, o Frakci Rudé armády a jejích pohnutkách se ale nic nedozvěděl.
Z práce Nikoly Matějkové je patrné pečlivé nastudování relevantních pramenů a sekundární
literatury. Výsledný text svědčí také o schopnosti reflexe získaných informací. Má jediná
připomínka se týká jazyka: v případě, že by měla být práce předložena ke čtení také
německému publiku, doporučuji pečlivější jazykovou korekturu.
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