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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Mikuláše Pešty Italský a německý 
levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Praha, 
Filozofická fakulta Univerzity Kalovy 2017, 225 stran rkp, školitel PhDr. Jan 
Koura, Ph.D. 

 

Cíl práce a výchozí komentář: 

Mikuláš Pešta provedl v disertační práci analýzu, do jaké míry byl vzájemně 
propojen levicový terorismus vycházející z hnutí 1968 v Itálii a západním Německu. 

Celkově lze zkonstatovat, že se jedná o práci kvalitní a promýšlenou. Disertant v ní 
splnil nároky kladené na daný typ kvalifikační práce. Svým příspěvkem obohatil 
výzkum v dané oblasti.  

K práci nemám zásadní připomínky, pouze několik dílčích a polemických. 

Metodologie 

Metodologicky se studie hlásí k transnacionálním dějinám. Nejedná se tedy o 
komparaci konkrétního historického jevu z perspektivy státně-historických celků, ale 
o mapování sdílené extrémně levicově revoluční identity a vzájemných kulturních 
přenosů. Drobné výhrady mám k některým formám její aplikace. V momentech, kdy 
je teze o „nadnárodní“ síti levicového terorismu problematizována výsledky 
empirických zjištění ukazujících, že italský levicový terorismus byl zjevně ukotven 
v italských tradicích - komunistické strany, dělnického hnutí, partyzánského odboje 
proti fašismu - je disertant stavěn do nelehké úlohy, jak se s danou situací vyrovnat. 
Dílem to vede k tendenci přeceňovat události a jevy, které nahrávají tezi o existenci 
transnacionální sítě (např. curyšští anarchisté), dílem se to projevuje v závěru, ve 
kterém pozoruji napětí mezi zjištěním o skutečném rozsahu transnacionality vs. 
ukotveností v státně-teritoriálních tradicích. 

Z druhé strany transnacionální metodologie umožňuje nahlédnout zkoumané 
diskursy z „vyšší“ perspektivy a v tomto smyslu je přínosem. 

Obsah a struktura práce 

V úvodu autor mimo metodologické ukotvení provedl rozbor pramenů a literatury a 
definoval klíčové pojmy. Oceňuji, že se vydal jazykově nelehkou cestou – relevantně 
pracuje s obsažným primárním (archivním) a sekundárním materiálem italským a 
německým; stejně tak využívá anglické a francouzské práce.  

V první kapitole narýsoval výchozí kontexty levicového terorismu v Itálii a 
Německu: hnutí 1968, neomarxismus, vliv dekolonizačního procesu, autoritářských 
tendencí apod. Upozornil bych na neúplné vytěžení potenciálu německé skupiny 
Subverzivní akce zejména s ohledem na její ideologické manifesty, které byly v mnoha 
ohledech směrodatné pro budoucí vývoj (včetně teroristického) a mohou posloužit 
jako komparativní materiál ohledně spodní vrstvy sdílených identit německé a 
italské radikální revoluční levice v polovině šedesátých let.  
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Cenné jsou pasáže o reaktivnosti hnutí ´68 na neofašistické tendence, reformistickém 
přerodu tradičních levicových stran (eurokomunismus) a mimořádně silně 
přítomném vlivu dekolonizačního procesu v tzv. Třetím světě. 

V druhé kapitole je proveden spolehlivý přehled německých a italských levicových 
teroristických skupin. 

Dílčí připomínky mám ke třetí kapitole, ve které jsou představeny uzlové body 
transnacionální teroristické sítě. Bezesporu přínosem je představení hlavního 
konstruktéra nadnárodních vazeb extrémní levice Giangiacoma Feltrinelliho i 
poukázání na význam mezinárodních podpůrných organizací. Z dalšího výzkumu 
ovšem vyvstává, že i přes to, že Feltrinelli vytvořil „luxusní“ předpoklady (nejen) 
pro německo-italskou konektivitu, v realitě převládala diference (až animozita) 
směrodatných italských a západoněmeckých levicových teroristických skupin. 
Dávám ke zvážení, zda by v této části mohlo být věnováno více prostoru 
komparativní analýze mentalit – například prostřednictvím biogramů a rozborem 
ideologických textů Dietera Kunzelmanna nebo Ulriky Meinhofové na jedné straně a 
Alberta Franceschiniho či Antonia Negriho na straně druhé.  

V zdařilé poslední kapitole disertant ukazuje obecné motivy italského a německého 
radikálně levicového diskursu. Vyzdvihl bych pasáže o mučednících a o symbolech, 
které poskytují materiál poukazující na shodné spodní mentalitotvorné vrstvy na 
obou stranách. Ty se tímto způsobem vykreslují zřetelněji než podrobným rozborem 
konkrétních skupin a událostí. 

Formální zpracování 

Z formálního hlediska nemám k práci připomínky. Text je vyváženě strukturovaný a 
koncentrovaný na sledované téma. Autor řádně a rozsáhle cituje a paginuje. 
Vyzdvihl bych kultivovaný a přehledný jazykový projev. 

Z faktografického hlediska jsem zaregistroval dvě drobná opomenutí a upozorňuji 
na ně i pro případ publikování práce - rok rozpuštění RAF (str. 145) a profesní 
příslušnost Ernsta Zimmermanna (str. 147). 

Shrnutí 

Práci doporučuji k obhajobě. Souhrnně se jedná o kvalitní a výzkumně přínosnou 
studii. Výše zmíněné připomínky jsou dílčí – nikoliv podstatné – a z mého pohledu 
neproblematizují obhajobu.  

 

V Praze dne 29. dubna 2017 

PhDr. Martin Valenta, Ph.D. 

 

 

 


