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Dizertační práce Mikuláše Pešty pro mě byla příjemným překvapením hned v několika ohledech. 

Nejsympatičtější je především způsob zpracování tématu: autor se vystříhává aktivistického stylu 

obou krajních poloh, které se tak často vyskytují ve vědeckých zpracováních takto kontroverzního 

tématu a ještě častěji v informované publicistice. Pešta čtenáři nenabízí obhajobu konání 

studovaných aktérů, ani nevnucuje perspektivu společenského establishmentu, založenou na jejich 

odsouzení. Považujeme-li za hlavní cíl historiografického vyprávění ono novokantovské 

"porozumění" jedinečnému bez prvoplánové ideologizace ve prospěch kterékoli z obou sporných 

stran, pak se mu jej podařilo naplnit na výbornou.  

Ačkoli pracuje s pojmem terorismus, který je sám o sobě vysoce hodnotově zabarvený, činí tak více 

méně z důvodu zažitých popisů převzatých z běžného jazyka. V jeho případě to však neznamená 

riziko. Naopak značnou pozornost věnuje rozboru různých podob definic terorismu jako analytického 

pojmu a stejně tak i analýze sebe-deskripce samotných aktérů, kteří zpravidla užívali jiné jazykové 

popisy - nejčastěji využívali militaristický žargon, kde sami sebe považovali za guerillu bojující proti 

nepříteli disponujícímu vojenským i dalšími formami represivního aparátu (s. 18). Za levicový 

terorismus pak považuje takový, který si kladl sociálně revoluční cíle (s. 151). To lze bez výhrad 

přijmout, zvláště vezmeme-li v potaz autorovo velmi citlivé nakládání s tímto pojmem a jeho 

podrobný rozbor překrývání s rozličnými formami emancipačních hnutí, založených primárně na 

etnické bázi.  

Dizertační práce se již ve svém názvu programově hlásí k dnes moderní transnacionální perspektivě  

a kvalifikovaně tento přístup v úvodu osvětluje na základě relevantní teoretické literatury. Jediná 

nejasnost mi v tomto směru vznikla v souvislosti s Peštovým zacházením s pojmem histoire croisée, 

kterou bych z jeho výkladu pochopil jako jiné označení interdisciplinarity (což není). Proto bych byl 

rád, kdyby se během obhajoby k této koncepční bázi svého výzkumu blíže vyjádřil.  

Z jazykového a stylistického hlediska k práci nemám žádné námitky. V tomto směru tuto dizertační 

práci hodnotím jako nadprůměrnou.  

Totéž platí také o informační bázi, na níž autor svůj výzkum vystavěl. Podařilo se mu shromáždit 

mimořádné množství sekundární literatury a publikovaných pramenů, které doplnil o vlastní archivní 

výzkum v několika významných zahraničních archivech a výzkumných institucích. Nepovažuji za 

výrazný nedostatek, že tyto primární nepublikované zdroje přišly ke slovu především ve třetí části 

práce, zatímco tři části zbylé jsou založeny v drtivé míře na sekundárních zdrojích a publicistice. 

Strukturu práce považuji z hlediska deklarovaných transnacionálních cílů analýzy za vhodně 

postavenou. Jen by rozhodně měly být jednotlivé kapitoly a subkapitoly číslovány, protože takhle je 

pro čtenáře, kdy je nejednou nucen vracet se k zopakování si některých faktů, práce velmi 

nepřehledná.  Její text je rozdělen do čtyřech obecných kapitol, které se pak dále člení na vícero 

podkapitol.  



První kapitola se věnuje obecným rysům mimoparlamentní opozice v západní Evropě po druhé 

světové válce. Autor zde osvědčuje velmi solidní orientaci v dobové levicové sociální teorii. Daří se 

mu plasticky vykreslit ideové zdroje těchto opozičních proudů, z nichž leckteré s marxismem neměly, 

ba ani nechtěly mít nic společného. V tomto směru mi vyvstala otázka, když poukazuje na fakt, že v 

rámci amerických hippies marxistická rétorika hrála minimální roli, čím je to vysvětlitelné. Jsou to 

spíše nějaké ad hoc podmínky vyplývající ze situace šedesátých let a nebo lze spíše vysvětlení 

spatřovat v dlouhodobých vývojových liniích amerického sociálního radikalismu od 19. století, které 

se tak výrazně lišily od praxe evropského kontinentu? Autor umí problematiku velmi dobře 

kontextualizovat, což je vidět třeba na jeho úvahách o vývoji v řadách umírněné systémové levice, 

která spoluprací s pravicovými stranami na bázi keynesiánské ekonomické teorie a budování států 

blahobytu vyklidila prostor, v němž se mohly úspěšně etablovat rozličné formy antisystémového 

levicového aktivismu. Výstižně také připomíná důležitý fakt, že levicový terorismus byl v nemalé míře 

reakcí na rostoucí (a daleko méně známé) teroristické aktivity ultrapravice. Zvláště v italském 

prostředí je tato polarita terorismu významná, což výmluvně zachycuje i rétorika italských organizací, 

jež běžně svůj boj chápaly jako kontinuální pokračování partyzánského boje s fašismem z doby druhé 

světové války a doby bezprostředně po ní. 

Druhá kapitola je svou povahou více méně deskriptivní a představuje aktéry německé a italské 

teroristické sítě. Na vícero místech práce autorovi při tom vychází najevo, navzdory dílčím případům 

spolupráce, vzájemná rivalita a v určité míře i ideologická animozita související s rozdílnou sociální 

základnou, na níž se Rudé brigády, resp. RAF, orientovaly - první byly úžeji vázány na tradiční 

syndikalistické prostředí italského dělnického hnutí, zatímco afinita druhých daleko více 

korespondovala s jejich kořeny ve studentském hnutí. Autor ovšem neredukuje svou pozornost 

pouze na tyto dvě nejznámější teroristické organizace, nýbrž se věnuje i dalším známějším, včetně 

jejich sítí spolupráce s mimoevropskými středisky odporu proti kapitalismu a imperialismu. Jak 

problematicky fungují jednoduché výkladové modely založené na binárních dvojicích 

fašismus/socialismus, levice/pravice, nacionalismus/internacionalismus autor výtečně ukazuje na 

případu, kdy Tupamaros West Berlin v roce 1969 podnikli  na protest proti sionistickému 

imperialismu Izraele bombový útok na domy židovské obce, ještě navíc při výročí Křišťálové noci (s. 

78).  

Třetí část je věnována rekonstrukci teroristické sítě jako transnacionálního fenoménu. Autor zde 

osvědčuje rámcovou znalost dnes populární sociologické teorie sítí, avšak zároveň (na s. 8) vyjadřuje 

skepsi k její užitečné aplikaci na jeho téma s ohledem na specifické rysy teroristických sítí, které jsou 

nuceny působit více méně v ilegalitě a pro aplikaci actor-network agency jsou navíc příliš řídké. Proto 

i tato kapitola je více méně deskriptivní, zároveň však, co se týká jednotlivých faktů, i mimořádně 

informativní. Lze konstatovat, že na řadě jednotlivých případů se autorovi podařilo velmi uspokojivě 

demonstrovat, kterak lze porozumět levicovému terorismu sedmdesátých let jako transnacionálnímu 

fenoménu.   

Čtvrtá část má naopak teoretičtější ambici vytvořit typologii levicového terorismu a jeho sítě. Autor 

zde vykazuje zdravou skepsi historika s citem pro jedinečné a uznává, že praxe byla často natolik 

divergentní, že se vzpírá typologizaci do sevřených jednoduchých teoretických schémat. Vybírá si 

vhodně nosná témata, na nichž lze demonstrovat rysy levicového terorismu (metody, nepřátelé, 

spojenci, mučedníci, symbolika). Za zvláště zajímavý považuji jeho rozbor vyhroceně dualistického 

rozumění světu v tomto prostředí (s. 159). 

S ohledem na skutečnost, že práce psaná česky a tedy pro českého čtenáře (presumuji zde při tom 

její brzkou publikaci), nebylo by od věci více zohlednit československé souvislosti. Je pravda, že autor 

je zcela nezanedbává, nicméně zmínky o ČSSR přicházejí ke slovu v podstatě jen v případech, kdy 



autor dohledává důkazy pro rozličná tvrzení o propojenosti západních teroristů s tajnými službami 

zemí východních bloku, včetně československých. Na základě domácích archivů při tom zpravidla 

dochází k závěrům, že na základě dostupných materiálů většinu tvrzení nelze doložit. Ačkoli autor 

zná literaturu o domácím studentském hnutí a příležitostně na ni odkazuje, zcela opomíjí 

československou recepci západního terorismu v prostředí neoficiálních společenských struktur. 

Uznávám zároveň, že z hlediska způsobu uchopení tématu tato problematika není nijak klíčová, a 

proto její absence nijak nesnižuje kvalitu textu.   

Jak jsem již naznačil v úvodu posudku, tuto dizertační práci považuji za velmi zdařilou a z pozice 

oponenta k ní nevyjadřuji žádné námitky zásadní povahy. Proto ji také mohu komisi plně doporučit k 

úspěšné obhajobě.  

 

V Praze, dne 28. dubna 2017 

............................................                                

Jakub Rákosník 
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