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Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D., nar. 1949 – historik. absolvoval Pedago-
gickou a Filozofickou fakultu univerzity Palackého v olomouci. Působí na katedře 
historie Filozofické fakulty univerzity Palackého v olomouci, kde je vedoucím cen-
tra dějin křesťanské politiky, a na Filozofické fakultě katolické univerzity v ružom-
beroku (slovenská republika). Zabývá se převážně českými dějinami 19. a 20. století 
se zaměřením na historii politického stranictví, politický katolicismus, kulturní a cír-
kevní dějiny. Je autorem řady odborných studií a monografií, např. Český katolicismus 
1890–1914. Gloria, rosice 2003; Církevní krize na počátku první Československé republiky 
(1917–1924); Arcibiskup František Kordač. uP olomouc, olomouc 2013 (s M. Šmídem); 
Emil Dlouhý-Pokorný. Nástin života a díla katolického modernisty. cdk, Brno 2007; Politik 
dobré vůle. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Vyšehrad a FF uP olomouc, Praha a olo-
mouc 2013 (s Milošem traplem a karlem konečným); Nástin dějin pravoslavné církve 
v 19. a 20. století. Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Pod-
karpatské Rusi v letech 1860–1992. cdk, Brno 2012 (s M. lupčem); České živnostnictvo 
1945–1960. Likvidace živnostníků, řemeslníků a obchodníků v českých zemích. doplněk, 
Brno 2006.

PhDr. Jiří Petráš, nar. 1963 – historik. V roce 1987 dokončil studium Pedagogické 
fakulty v českých Budějovicích a ve stejném roce začal působit v Jihočeském mu-
zeu v českých Budějovicích, kde jako historik moderních dějin a vedoucí oddělení 
společenských věd působí dodnes. Zabývá se regionálními dějinami po roce 1945. 
Publikoval řadu odborných studií a monografie: Česko-německá problematika v Českých 
Budějovicích po skončení druhé světové války. Jihočeské muzeum, české Budějovice 2007; 
Květen 1945 a srpen 1968 v Českých Budějovicích. (Deníkové zápisky dvou žen). Úsd aV 
čr, Praha 2007; Fotbalový oddíl Rudá hvězda/Sportovní klub policie České Budějovice 1951–
2011. Jihočeské muzeum, české Budějovice 2011; Komařický pilot Jan Lenc. Jihočeské 
muzeum, české Budějovice, 2013.

PhDr. Milan Bárta, nar. 1976 – historik.  Vystudoval učitelství, obor dějepis a český 
jazyk pro střední školy, na Pedagogické fakultě univerzity Jana evangelisty Purkyně 
Ústí nad labem. Pracoval na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunis-
mu, nyní působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde je vedoucím oddělení 
zkoumání komunistické totalitní moci. Zabývá se především průběhem a potlačením 
Pražského jara a působením státní bezpečnosti v československu v letech 1945–1989. 
Je autorem či spoluautorem řady studií a knih věnovaných období vlády komunis-
tického režimu v československu, mj. Inspekce ministra vnitra v letech 1953–1989. Výběr 
dokumentů. Ústr, Praha 2009; Oběti okupace, Československo, 21. srpen – 31. prosinec 
1968. Ústr, Praha 2008 (s lukášem cvrčkem, Patrikem košickým a Vítězslavem 
sommerem); Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. Ústr, Praha 
2012 (spolu s Janem kalousem a Janem Břečkou). 
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ii Mgr. Jan Adamec, MA, nar. 1978 – historik a politolog. Vystudoval Filozofickou 

fakultu univerzity karlovy, obor historie – politologie, specializace dějiny východní 
evropy a sssr po roce 1945 (2002) a obor historie na central european university v 
Budapěšti (2004). V současné době studuje postgraduálně nejnovější dějiny na Filo-
zofické fakultě univerzity karlovy. Mezi jeho hlavní oblasti výzkumu patří dějiny Ma-
ďarska v padesátých a šedesátých letech 20. století a sovětského svazu po roce 1945. 
V současné době působí jako pedagog na Vyšší odborné škole publicistiky. dlouho-
době autorsky spolupracuje na pořadu Portréty rozhlasové stanice český rozhlas 
Plus, na rubrice civilizace pro týdeník Respekt, pravidelně přispívá do Visegradrevue.
eu a Zahraničné politiky (zahranicnapolitika.sk). Vede internetový časopis pro výzkum 
dějin studené války (praguecoldwar.cz). 

Dr. Sławomir Cenckiewicz, nar. 1971 – historik. V letech 2001–2008 působil v Ústa-
vu národní paměti ve Varšavě (IPn) a současně v letech 2003–2005 v Historickém 
ústavu Gdaňské univerzity. Je autorem mnoha vědeckých monografií a populárně-
-naučných publikací: mj. Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna. Wyda-
wnictwo towarzystwo Przyjacioł Instytutow Jozefa Piłsudskiego Zagranicą – Wyda-
wnictwo lt W, Warszawa 2005; SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii. IPn, Gdańsk 
– Warszawa – krakow 2008 (spolu s Piotrem Gontarczykem); Gdański Grudzień ’70. 
Rekonstrukcja. Dokumentacja. Walka z pamięcią. IPn, Gdańsk – Warszawa 2009; Anna 
Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010). Zysk i s-ka, 
Poznań 2010; Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943–1991 (wpro-
wadzenie do syntezy). Zysk i s-ka, Poznań 2011; Wałęsa, czlowiek z teczky. Zysk i s-ka, 
Poznań 2013. Jako vedoucí autorského kolektivu se podílel na vydání prvního dílu 
biografie Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949–2005. Zysk i s-ka, Poznań 2013.




