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INFORMACE O AUTORECH

Mgr. Zdeněk Hazdra, nar. 1983 – vědecký pracovník FF UK v Praze. Zabývá se novo-
dobými českými dějinami, zejména problematikou šlechty v letech první republiky 
a v období totalitních režimů. Zároveň je doktorandem Katedry historie Filozofi cké 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Mgr. Dita Jelínková, nar. 1982 – od konce roku 2010 působí v ÚSTR, v Oddělení 
zkoumání doby nesvobody (1938–1945). Je garantem projektu Šlechta v konfrontaci 
s totalitními režimy. Zároveň je doktorandkou Ústavu historických věd Filozofi cké 
fakulty Univerzity Pardubice. Věnuje se dějinám šlechty ve 20. století.

PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D., nar. 1975 – pracovník ÚSTR, kde zastává funkci 
vedoucího Oddělení zkoumaní doby nesvobody (1938–1945). Jeho odborné zaměření 
zahrnuje především druhý a třetí československý zahraniční odboj. V současné době 
mapuje účast československých občanů v první vietnamské válce. Je autorem osmi 
monografi í a mnoha článků a studií.  

Radka Šustrová, nar. 1986 – dokončuje studium historie a politologie na FF UK 
v Praze. Působí jako redaktorka v ÚSTR a asistentka redakce časopisu Střed/Centre, 
který vydává Masarykův ústav AV ČR. Dlouhodobě se zajímá o německé děti a mlá-
dež v letech 1933–1945 a okupační politiku v Protektorátu Čechy a Morava.

Mgr. Jan Vajskebr, nar. 1977 – historik, působí v Památníku Terezín a v Národním 
archivu. Pracoval v ÚSTR. Zabývá se vývojem a historií bezpečnostního aparátu třetí 
říše a dějinami druhé světové války. 

Mgr. Lukáš Vlček, nar. 1981 – vystudoval historii a germanistiku na FF UK se specia-
lizací na moderní české dějiny. Zabývá se zejména problematikou česko-německých 
vztahů v období první republiky a Protektorátu Čechy a Morava. V současnosti je 
doktorandem Ústavu českých dějin na FF UK.

Stanislava Vodičková, Dis., nar. 1965 – vystudovala v roce 2004 publicistiku na Vyšší 
odborné škole publicistiky v Praze a v současné době studuje politologii a meziná-
rodní vztahy na Západočeské univerzitě v Plzni. Pracuje jako redaktorka v ÚSTR. 
Věnuje se odboji a perzekuci křesťanů za druhé světové války a v době komunistické 
diktatury v letech 1948–1968. 

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., nar. 1969 – historik a publicista. V letech 2008–2009 
ředitel ÚSTR. V minulosti byl členem Rady České televize a v současné době je čle-
nem redakčních rad několika odborných časopisů a sborníků (Pamäť národa, Historie 
a vojenství). Je předsedou redakční rady časopisů Securitas Imperii a Paměť a dějiny. Spe-
cializuje se na dějiny bezpečnostních složek.
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