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00:00:00 Předseda komise, prof. Horčička, zahájil obhajobu, představil sebe i přítomné 

členy komise a oponenty. Přítomným pak představil studenta. 

00:00:20 Školitel, dr. Koura, seznámil přítomné se svým hodnocením doktorandova 

studia a jeho disertační práce, které uvedl rovněž ve svém písemném hodnocení. 

00:06:40 Mgr. Pešta seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Na úvod popsal její 

hlavní téma, což byl levicový terorismus v Německu a Itálii v transnacionální perspektivě, 

které vycházelo z mimoparlamentních hnutí a jehož ohnisko můžeme nalézt především 

v 70. letech 20. století. Zdůraznil zvolený transnacionální přístup, který mu dle jeho slov 
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umožnil povznést se nad tradiční národní narativy a nahlédnout na problematiku jako na 

otázku nadnárodní. Jeho cílem bylo zmapovat tuto mezinárodní teroristickou síť ze všech 

možných úhlů pohledu. Vysvětlil, proč se soustředil právě na Německo a Itálii - levicový 

terorismus se v nich totiž projevoval zdaleka nejvíce a je zde také možné vysledovat 

přesah do dalších států, například do Švýcarska, Francie, za železnou oponu či do zemí 

Třetího světa. Postihnout právě tento přesah bylo jedním z Peštových hlavních cílů. Kladl 

proto důraz především na vztahy navazované mezi jednotlivými aktéry přes státní 

hranice, nikoliv na vztahy mezi teroristickými skupinami operujícími v rámci jednoho 

státního celku. Snažil se také zevrubně analyzovat roli jednotlivých mediátorů, kterým ve 

své práci věnoval dílčí studie - věnoval se především tomu, jak a proč navazovali své 

kontakty a jaký význam pro tuto teroristickou síť měli. Jak student uvedl, jeho cílem bylo 

odpovědět na otázku, zda lze v rámci jednoho jazykového prostředí hovořit o svébytné 

podobě teroristického hnutí, či zda jde skutečně o víceméně jednotný proud fungující 

napříč státy. Dále pak Mgr. Pešta krátce shrnul strukturu své disertace, popsal jednotlivé 

kapitoly, jejich hlavní témata a dílčí závěry. Na konec pak shrnul výsledky svého bádání. 

Vysvětlil, že v případě Itálie lze jednoznačně mluvit o specifické subkategorii levicového 

terorismu, která je silně zakotvena v národní tradici partyzánství a dělnického hnutí -

národní narativ zde tedy hraje významnou roli. Tato skutečnost nicméně neplatí v případě 

Německa, kde se jednotlivé skupiny profilovaly spíše jako součást mezinárodního hnutí, 

a je zde tedy možné mluvit o internacionalismu. 

00:16:58 Oponent, doc. Rákosník, seznámil přítomné s hlavními body svého posudku se 

závěrem, že jednoznačně doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. 

Doktoranda se zeptal na (1) roli marxismu v rámci hnutí hippies v USA (proč marxistická 

ideologie nehraje v USA ve srovnání s Evropou takovou roli); dále pak na (2) roli a význam 

pravicového teroru; a nakonec na (3) československý kontext, který podle něj mohl být 

v práci o něco více zohledněn. 

00:23:20 Oponent, dr. Valenta, následně přednesl svůj posudek a rovněž doporučil 

disertaci k obhajobě. Jeho jedinou výtkou a zároveň otázkou bylo ( 4) jím pociťované 

napětí mezi používanou metodologií a závěrem práce, který především v případě výše 

zmiňované Itálie onu transnacionalitu částečně popírá. 

00:25:23 Mgr. Pešta poděkoval oponentům za posudky a stručně zodpověděl jejich 

otázky. K dotazu (ad 1) doc. Rákosníka na americkou situaci podotkl, že v případě hippies 
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šlo spíše o protiválečný a generační protest, který nebyl příliš teoreticky podložen, a že 

právě hippies uváděl jako příklad šíře a rozmanitosti Nové levice. Zároveň ale připomněl, 

že ačkoliv americká tradice hrála v případě těchto ultralevicových skupin silnou roli, 

můžeme v USA rovněž najít i stopy marxismu (jako příklad uvedl černošská hnutí apod.). 

(ad 2) Role ultrapravicových skupin dle něj v disertaci přeceněna nebyla, protože v Itálii 

měly útoky pravicových teroristů mnohem více obětí než útoky levicových skupin a šlo 

tedy o katalyzátor, na který ultralevice následně reagovala. ( ad 3) K československému 

kontextu poznamenal, že nešlo o jeho primární zájem a pokud se jím zabýval, pak spíše 

kvůli rozkrývání transnacionálních sítí (například spolupráci těchto organizací s čs. 

tajnými službami apod.). (ad 4) Napětí mezi zvolenou metodou a závěrem, které ve svém 

posudku zmiňoval dr. Valenta, pak nevnímá jako překážku, ale spíše jako legitimní závěr 

svého zkoumání, který potvrzuje svébytnost italského prostředí. Připomněl ale zároveň, 

že i v Itálii transnacionální vazby existovaly, a to jak na Švýcarsko tak Německo. 

00:31:30 Předseda komise zahájil diskuzi. Prof. Raková se vrátila k americkým 

radikálním skupinám, které také vystupovaly teroristicky, k čemuž Mgr. Pešt uvedlo, že 

se jednalo o skupinu Weather Underground (the Weathermen). Následně doc. Drška 

podotkl, zda zvolená transnacionální perspektiva není spíše umělým výkladem a falešným 

popřením národního narativu. Student odmítl, že by transnacionalitu přeceňoval a že by 

národní narativ vůbec nezohledňoval, zvolenou metodologii vnímal spíše jako možnost 

nahlédnout na danou problematiku z jiného úhlu. Tento přístup ocenila i prof. Raková. 

Prof. Županič se poté zeptal na reflexi tehdejší společnosti a tisku - na to doktorand 

odpověděl, že na přelomu 60. a 70. let nebyly akce těchto levicových teroristů vnímané 

zcela negativně (,,dobrý účel, ačkoliv metody nepřípustné"), a že byly populární 

především mezi mládeží, což dokazuje, že jejich šlo většinou o hnutí vycházející zevnitř 

společnosti, nikoliv importované „zvenčí". Doc. Rákosník připomněl také rodiče těchto 

radikálů, jejichž postoj k akcím údajně také nebyl jen odmítavý. Prof. Horčička se zeptal, 

zda existovala nějaká československá skupina, která by s těmito levicovými organizacemi 

sympatizovala. Mgr. Pešta ještě jednou připomněl, že se československému kontextu 

věnoval jen zběžně, protože to nebylo cílem jeho práce, ale uvedl příklad dobového 

československého tisku, který na tento levicový teror reagoval pouze negativně a dokonce 

jej označoval za fašistický. Následně se dr. Koura ještě jednou vrátil k transnacionální 

perspektivě, která dle něj může více než dobře naradit již vyčerpanou komparativní 

metodu, což se ukázalo právě v případě Peštovy disertace. Prof. Raková pak zmínila 

3 



některé další klíčové osoby trasnacionální sítě pohybující se mezi Německem a Itálií, 

k čemuž Mgr. Pešta poznamenal, že právě Itálie byla tehdejším radikálně levicový hnutím 

vnímaná jako „země snů" pro revoluci, a proto existovalo mezí těmito zeměmi mnoho 

kontaktů. Dr. Valenta poté navrhl, že pro analýzu společného neomarxistckého 

myšlenkového základu mohlo dobře posloužit například srovnání programových textů 

jednotlivých skupin, načež doktorand odpověděl, že právě o to se snažil ve čtvrté kapitole 

své práce, kde pro komparaci jednotlivých metod, symbolů nebo jazyka těchto aktérů 

používal diskurzivní analýzu. Jako poslední se doc. Drška ještě jednou zeptal na zvolenou 

metodu (podle něj může sklouznout až k popření přirozenosti národního narativu), což 

Mgr. Pešta vyvrátil poukázáním na již několikrát zmíněný příklad Itálie, kde je národní 

narativ zcela zřejmý a nepopiratelný. 

00:47:20 Následně pak předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila 

neveřejné zasedání o klasifikaci obhajoby disertační práce. 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: komise hlasovala 

pomocí hlasovacích lístků, počet členů komise: Obhajoba klasifikační práce byla 

klasifikována: prospěl. 

Zapisovatel: Jana Hůrská 

Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.O. (předseda komise) 

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.O. (člen komise) 
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