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INFORMaCe O aUTOReCh

Mgr. Peter Jašek, PhD., nar. 1983 – historik. absolvoval magisterské studium his-
torie na Filozofické fakultě trnavské univerzity a v roce 2009 obhájil titul Phd. Je 
pracovníkem sekce vědeckého výzkumu v Ústavu pamäti národa v Bratislavě. Věnuje 
se slovenským dějinám 20. století, především období 2. světové války, normalizaci 
a pádu komunistického režimu na slovensku. Je editorem sborníků 20. výročie Nežnej 
revolúcie. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 11. – 12. november 2009 (ÚPn, Bra-
tislava 2010), Interpretácia dokumentov ŠtB (ÚPn, Bratislava 2011) a Protikomunistický 
odboj v strednej a východnej Európe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava  
14. – 16. novembra 2011 (ÚPn, Bratislava 2012). Zároveň je spoluautorem vědecké mo-
nografie Smolenice. Vlastivedná monografia obce (daJaMa, Bratislava 2011) a odborných 
publikací V stopách železného Felixa. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1945 – 1989 (ÚPn, 
Bratislava 2012) a Slovenskí generáli 1939 – 1945 (ottovo nakladatelství, Praha 2013). 
Publikoval řadu vědeckých studií a odborných článků doma i v zahraničí, především 
v časopise Pamäť národa. Je spoluautorem výstav zaměřených na dějiny slovenska 
v druhé polovině 20. století Prísne tajné! Dejiny Štátnej bezpečnosti na Slovensku (2011), 
Protikomunistický odboj na Slovensku (2012), Sviečková manifestácia 25. marca 1988 (2013) 
a Pád komunistického režimu na Slovensku (2013).  

Mgr. Petr Kaňák, nar. 1977 – historik. absolvent historie na Filozofické fakultě 
univerzity karlovy v Praze. Zabývá se výzkumem činnosti nacistického okupačního 
aparátu v letech 1938–1945 a československých bezpečnostních složek v letech 1945–
1989. Je spoluautorem monografie S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých 
policejních složek při rozbití Československa 1938–1939 (Památník terezín, terezín 2014) 
a spolu s Janem Vajskebrem publikoval mj. studie od Polizeiverstärkung k Verstärkte 
ss-totenkopfstandarten. Geneze a nasazení specifického druhu represivních a oku-
pačních jednotek ss v letech 1933–1941 (Securitas Imperii, 2009, č. 15), Waffen ss 
v Protektorátu čechy a Morava (Historie a vojenství, 2005, roč. 54, č. 3) a Výcvikový pluk 
ss Prag (Historie a vojenství, 2013, roč. 62, č. 3).

PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D., nar. 1969 – politolog a publicista. Působí na katedře 
politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd univerzity karlovy 
v Praze. Zabývá se totalitními režimy, přechody k demokracii, politickou transforma-
cí po roce 1989, ústavními a volebními systémy, oblastí střední a východní evropy. 
Jako komentátor domácího i zahraničního dění spolupracuje s řadou tištěných i elek-
tronických médií. Je kmenovým autorem a redaktorem revue Babylon. společně s Pe-
truškou Šustrovou napsal knihu Zaostřeno na komunismus (euroslavica, Praha 2014). 
Problematice komunistických režimů se věnoval též v řadě článků a studií, z poslední 
doby například: Polské měsíce. Lunární kalendář historické paměti Polska (Dějiny 
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o kvadraturu kruhu? (Securitas Imperii, 2012, č. 20), svatý Voskovec a kult rudého 
pentagramu (Babylon, 2012, roč. 21, č. 3 – o fenoménu mumifikace komunistických 
vůdců), kam se poděla pátá sloka? Béla kun a jeho bolševická republika z roku 1919 
(Babylon, 2013, roč. 22, č. 1), Pád sztálinvárose a historie středoevropských socgorodů 
(Babylon, 2013, roč. 22, č. 5) či kosmická přímá demokracie Ivana antonoviče Jefre-
mova a budoucnost Západu (Kontexty, 2014, roč. 6, č. 5).

PhDr. Martin Nekola, Ph.D., nar. 1982 – politolog a historik. Vystudoval politologii 
na Filozofické fakultě univerzity karlovy v Praze. Věnuje se především poúnorovému 
exilu a nedemokratickým režimům. Publikoval monografie Hitlerovi satrapové (naše 
vojsko, Praha 2008), Mocní Třetí říše (naše vojsko, Praha 2010), Vyslanci hákového kříže 
(naše vojsko, Praha 2011), Operace Kondor. Latinská Amerika ve spárech CIA (epocha, 
Praha 2012), Petr Zenkl. Politik a člověk (Mladá fronta, Praha 2014) a řadu odborných 
i populárně-naučných článků. Je držitelem několika badatelských stipendií v usa, 
kde provádí dlouhodobý výzkum organizací východoevropských exulantů v období 
studené války. na podzim letošního roku vyjde jeho kniha o konfliktech studené vál-
ky Krvavé století. Připravuje publikaci o češích v chicagu. 

Doc. PhDr. Jiří Pernes, nar. 1948 – historik. Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé 
dějiny aV čr v Praze, vedoucí brněnského pracoviště, docent Filozofické fakulty uni-
verzity J. e. Purkyně v Ústí nad Labem. Po studiích na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně pracoval několik let jako učitel na základních a středních školách 
v Brně a okolí. Později byl odborným pracovníkem Moravského muzea v Brně, poté 
ředitelem Historického muzea ve slavkově u Brna. V roce 1990 se stal ředitelem Mo-
ravského zemského muzea, od roku 1994 působí v Úsd aV čr. V roce 2013 byl krát-
ký čas ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Věnuje se zkoumání 
dějin ksč a komunistického režimu v československu.

PhDr. Jiří Plachý, Ph.D., nar. 1975 – historik. absolvoval magisterské studium his-
torie se specializací na dějiny východní a jihovýchodní evropy na Filozofické fakultě 
univerzity karlovy v Praze (1999, rigorózum 2002). roku 2013 ukončil doktorské 
studium na Filozofické fakultě univerzity Hradec králové. V letech 2000–2007 pra-
coval jako historik v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a od 
roku 2007 je samostatným vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu 
v Praze. současně působí na Filozofické fakultě univerzity karlovy v Praze. Profesně 
se zabývá problematikou československé zahraniční armády na Západě a perzekucí 
zahraničních vojáků po roce 1948. Je autorem nebo spoluautorem desítky monografií 
a přibližně 150 článků a studií publikovaných v domácích i zahraničních odborných 
periodikách.
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Mgr. Jerguš Sivoš, PhD., nar. 1979 – historik. absolvoval magisterské studium na 
Pedagogické fakultě univerzity komenského v Bratislavě (2003) a doktorské studi-
um v oboru slovenské dějiny na Filozofické fakultě trnavské univerzity (2010). Je 
pracovníkem sekce dokumentace Ústavu pamäti národa v Bratislavě. Zaměřuje se na 
výzkum doby nesvobody, zejména na působení státní bezpečnosti. Je autorem pub-
likací XII. správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v Bratislave v rokoch 
1974 – 1989 (ÚPn, Bratislava 2008) a Bez rozsudku! Pracovné tábory, sústreďovacie tábory 
a tábory nútenej práce na Slovensku 1945 – 1953 (ÚPn, Bratislava 2011) a spoluautorem 
knih V Stopách „železného Félixa“. Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1945 – 1989 
(ÚPn, Bratislava 2012) a Biografický slovník představitelů ministerstva vnitra v letech 1948–
1989. Ministři a jejich náměstci (Ústr, Praha 2009). Je členem redakční rady časopisu 
Securitas Imperii a redaktorem časopisu Pamäť národa.

Mgr. Jan Vajskebr, nar. 1977 – historik. Vystudoval historii na Filozofické fakultě 
univerzity karlovy v Praze. Zabývá se výzkumem činnosti nacistického okupačního 
aparátu v letech 1938–1945. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a je 
doktorandem na univerzitě Jana evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je spoluau-
torem monografie S jasným cílem a plnou silou. Nasazení německých policejních složek při 
rozbití Československa 1938–1939 (Památník terezín, terezín 2014). dále je autorem 
nebo spoluautorem řady odborných studií, např. První zatýkací akce německých bez-
pečnostních složek v Protektorátu čechy a Morava (tzv. aktion Gitter). In: PeJčocH, 
Ivo – PLacHÝ, Jiří (eds.): Okupace, kolaborace a retribuce (Ministerstvo obrany čr, Pra-
ha 2010), strážní prapory ss v Protektorátu čechy a Morava (Terezínské listy, 2006,  
č. 34), spolu s radkou Šustrovou německá bezpečnostní opatření v Protektorátu  
čechy a Morava na začátku druhé světové války (Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 3) 
a s Petrem kaňákem od Polizeiverstärkung k Verstärkte ss-totenkopfstandarten. 
Geneze a nasazení specifického druhu represivních a okupačních jednotek ss v le-
tech 1933–1941 (Securitas Imperii, 2009, č. 15).
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