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Prof. Dr. Miroslav Novák, nar. 1953 – politolog, před listopadem 1989 žil v exilu 
ve Švýcarsku, v roce 1988 obhájil disertační práci na Ženevské univerzitě. od akade-
mického roku 1990–1991 přednáší politologii na Fakultě sociálních věd univerzity 
karlovy v Praze. V letech 2006–2009 byl rektorem soukromé vysoké školy ceVro 
Institut, je členem několika mezinárodních vědeckých a redakčních rad. Jeho kniha 
Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia (sociologické nakladatelství 
slon, Praha 1997) je podle Google scholar nejcitovanější politologická práce v čes-
kém jazyce. dále je mj. autorem prací Du Printemps de Prague au Printemps de Moscou 
(Georg, Ženeva 1990); Une transition démocratique exemplaire? (ceFres, Prague 1997), 
Jakou demokracii pro nové demokracie? (Mezinárodní politologický ústav, Brno 2001), 
Mezi demokracií a totalitarismem (Mezinárodní politologický ústav, Brno 2007, dotisk 
2008) a editorem a hlavním autorem rozsáhlého spisu Úvod do studia politiky (socio-
logické nakladatelství slon, Praha 2011), na němž se podílelo dalších 14 českých 
specialistů. 

JUDr. Kamil Nedvědický, nar. 1977 – právník, působí na Ministerstvu vnitra čr 
v oboru azylové a migrační politiky, je externím doktorandem katedry ústavního 
práva Právnické fakulty univerzity karlovy v Praze. Badatelsky se zabývá právními 
dějinami, azylovým a migračním právem, ústavním právem a problematikou lidských 
práv a občanských svobod. Je spoluautorem několika kolektivních monografií, pu-
blikuje v odborných časopisech ASPI, Právník, Správní právo, Revue církevního práva, 
Securitas Imperii. aktuálně připravuje historickoprávní analýzu významných událostí 
čes(koslovens)kých dějin předcházejících sovětizaci československa pro mezinárodní 
sborník Osudné desetiletí 1938–1948 a sovětizace střední Evropy.

Mgr. Petr Placák, nar. 1964 – historik, spisovatel a publicista. do listopadu 1989 
publikoval v samizdatu a exilových časopisech. V devadesátých letech vystudoval his-
torii na Filozofické fakultě univerzity karlovy v Praze, obor moderní české dějiny. 
V současné době působí jako šéfredaktor časopisu Babylon a historik v Ústavu pro 
studium totalitních režimů. Je zaměřen na české kulturní a politické dějiny 20. století 
a dlouhodobě se zabývá fenomény nacismu a komunismu, interakcí nacionalismu 
a socialismu v moderních společnostech, reflexí a vyrovnáváním se s totalitní minu-
lostí. Je autorem řady článků a studií jak v denním tisku, tak v odborných časopisech 
a několika knih – mj. Kádrový dotazník (Babylon, Praha 2001), Svatováclavské milénium, 
Češi, Němci a Slováci v roce 1929 (Babylon, Praha 2002) a Fízl (torst, Praha 2007). Pro 
Securitas Imperii připravuje druhý díl studie Poznámky k povaze ideologických režimů 
s ohledem na poválečný vývoj v československu nazvaný komunistické českosloven-
sko jako fašistický stát.




