
                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
Mobil: (+420) 724 059 752 

 
jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
makovar@atlas.cz 

   
 

 

Vyjádření školitele Mgr. Mikuláše Pešty k průběhu studia a k disertační práci  

„Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě“  

předkládané v roce 2017 na Ústavu světových dějin 

 

 

I. Hodnocení doktorského studia 

 

Mikuláš Pešta zahájil doktorské studium v roce 2013 a hned od jeho počátku 

vykazoval vynikající výsledky a řádně si plnil všechny své studijní povinnosti. Již v prvním 

ročníku publikoval ve fakultním časopise Dvacáté století/The Twentieth Century studii 

s názvem The Origins of Left-wing Terrorism in Italy after 1968 a zúčastnil se mezinárodní 

konference Promýšlet Evropu 20. století. Konflikty beze zbraní, jež se konala v dubnu 2014 

v Brně. Jeho příspěvek „Levicový terorismus v Itálii po roce 1968“ byl o rok později otištěn 

v konferenční kolektivní monografii. Peštovi se dále podařilo získat od Grantové agentury 

Univerzity Karlovy tříroční grant (název projektu: „Levicový terorismus a politické násilí 

v západní Evropě v sedmdesátých letech“), díky němuž mohl mimo jiné podniknout 

výzkumné cesty do italských, německých a švýcarských archivů, které náležitě využil také při 

zpracování své dizertační práce. 

 

Mikuláš Pešta kromě již zmíněných badatelských cest absolvoval další zahraniční 

pobyty a stáže, z nichž nelze opomenout zejména semestrální stipendium na Universität 

Hamburg v roce 2015 (druhý ročník studia) a dvě měsíční stáže na Universität zu Köln (v 

roce 2014 a 2017).  V červnu roku 2015 se zúčastnil letní školy GRAINES (“Interconnected 

– Actors, Objects, and Ideas on the Move in Transnational & Global History”) konané na 

University of St Andrews, na níž konzultoval s tamějšími odborníky dílčí výsledky svého 

výzkumu. S předstihem složil státní doktorskou zkoušku (začátek roku 2016) a na konci 

třetího ročníku se zúčastnil prestižní mezinárodní konference “Legacies of the Tricontinental, 

1966–2016: Imperialism, Resistance, Law”, jež se konala ve dnech 22. – 24. září 2016 na 

Univerzitě v Coimbře v Portugalsku. V současné době má Mikuláš Pešta v recenzním řízení 
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studii s názvem “The Fifth Column of the Third World.” Tricontinental Conference as 

a Radicalization Factor of the European Left-Wing Terrorist Groups (Third World 

Quarterly), která vychází z jeho konferenčního příspěvku předneseného v Portugalsku.  

 

Při hodnocení doktorského studia Mikuláše Pešty nelze opomenout, že se aktivně 

podílel na výuce Ústavu světových dějin, a to zejména v zimním semestru akademického roku 

2014/2015, kdy samostatně vyučoval dva kurzy. Během studia byl také publikačně činný – 

kromě výše zmíněných prací vydal ještě jednu kapitolu v kolektivní monografii (Rozzuřená 

generace. Revoluční násilí a terorismus ve Velké Británii na počátku sedmdesátých let, in: 

Tumis, S. – Koura, J. – Soukup, J. (eds.), Kapitoly z britských a amerických dějin, Praha 

2015, s. 202–214); další jeho kapitola (Giangiacomo Feltrinelli: Život a smrt extravagantního 

miliardáře, neúspěšného revolucionáře a sponzora evropského terorismu) se momentálně 

nachází v tisku (Kovář, M. – Bárta, M. (eds.), Lidé a dějiny, Praha 2017). 

 

 

II. Zhodnocení disertační práce 

 

 Disertační práce Mikuláše Pešty s názvem „Italský a německý levicový terorismus 

sedmdesátých let v transnacionální perspektivě“ vychází z širokého spektra primárních 

a sekundárních zdrojů. Díky znalosti německého a italského jazyka mohl Pešta studovat 

archiválie v Německu, Itálii a Švýcarsku. Za použití metod transnational history se mu 

podařilo pohlížet na danou problematiku z odlišné perspektivy než předchozí autoři věnující 

se fenoménu německého a italského levicového terorismu sedmdesátých let. Tomu odpovídá 

také struktura práce. Po úvodní kapitole, věnující se ideovým kořenům levicového terorismu 

v západní Evropě, přikročil k analýze jednotlivých aktérů německé a italské teroristické sítě. 

Na konkrétních příkladech ji představil jako transnacionální fenomén, ale zároveň upozornil 

na ukotvení, zejména v případě italského terorismu, v některých národních tradicích. 

Společné rysy levicového terorismu pak demonstroval na příkladu společné symboliky či 

metod. Peštova práce je vyvážená a neinklinuje k zjednodušeným interpretacím. Je vyústěním 
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téměř čtyřletého intenzivního výzkumu a studia, které považuji z výše uvedených důvodů za 

velmi úspěšné. 

Zvolené téma bylo pro Mikuláše Peštu velkou výzvou, se níž se vypořádal nadmíru 

zdařile, a to i jak po odborné, tak i stylistické stránce. I vzhledem k aktuálnosti dané 

problematiky doufám v brzké publikování této práce. Z mého pohledu Peštova disertace 

splňuje požadavky standardně kladené na tento typ závěrečné práce, jednoznačně ji tedy 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako „prospěl“. 

 

 

V Praze, 4. května 2017      PhDr. Jan Koura, Ph.D. 

        

   

 


