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INFORMACE O AUTORECH

Mgr. Jan Cholínský, nar. 1965 – historik, zabývá se výzkumem politického aktivismu 
českých exulantů a dějinami českého skautingu. Je předním propagátorem a v Čes-
ké republice i jediným vydavatelem díla exilového historika Josefa Kalvody, o kterém 
v roce 2002 publikoval monografi i Poutník Josef Kalvoda. 

JUDr. Kamil Nedvědický, nar. 1977 – působí jako právník v Odboru azylové a mig-
rační politiky Ministerstva vnitra ČR. Ve své badatelské činnosti se zabývá především 
azylovým a migračním právem, právními dějinami, ústavním a správním právem 
a problematikou lidských práv a občanských svobod. Publikuje v odborných časopi-
sech ASPI, Právník, Správní právo, Revue církevního práva, Veřejná správa atd.

PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph. D., nar. 1969 – historik, pracovník Ústavu pro studium 
totalitních režimů, přednáší moderní dějiny na Filozofi cké fakultě Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Publikoval řadu odborných studií věnovaných 
dějinám politického stranictví v českých zemích, především historii Agrární strany. 
V tisku je jeho obsáhlá monografi e Rudolf Beran a jeho doba. 

Doc. PhDr. Václav Veber, nar. 1931 – pracuje na Univerzitě Pardubice (Ústav historic-
kých věd Filozofi cké fakulty) a v Ústavu pro studium totalitních režimů. Specializuje 
se na politické dějiny 20. století, především na dějiny Ruska a východní Evropy, ději-
ny evropské integrace a nejnovější československé dějiny. Posledními jeho publikace-
mi jsou Osudové únorové dny 1948 (NLN, Praha 2008) a Dějiny sjednocené Evropy 
(2., rozšířené vydání, NLN, Praha 2009).

PhDr. Pavel Žáček, Ph. D., nar. 1969 – historik a publicista. V letech 2008–2010 půso-
bil jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. V minulosti byl členem Rady 
České televize a redakčních rad několika odborných časopisů a sborníků (Securitas 
Imperii, Pamäť národa, Historie a vojenství). Specializuje se na dějiny bezpečnostních 
složek. Na toto téma publikoval řadu knih a odborných studií. Do tisku chystá knihu, 
v níž se zabývá činností a působením Státní bezpečnosti v Praze v roce 1968. 
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