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INFORMACE O AUTORECH

PhDr. Ivana Rapavá, nar. 1982 – vystudovala historii a český jazyk na FP TU v Liberci. 
Zabývá se problematikou poválečné retribuce v českých zemích. Věnovala se perze-
kuci katolické církve v severních Čechách v první polovině 50. let. V letech 2006–2010 
působila jako odborná asistentka na katedře historie FP TU. V současné době pracuje 
v Památníku Terezín. 

Mgr. Martin Jindra, nar. 1973 – pracuje v Archivu pražské diecéze CČSH a v Ústavu 
pro studium totalitních režimů. Specializuje se na postavení nekatolických církví 
v Protektorátu a v poválečném Československu. Na toto téma publikuje v církevních 
i odborných časopisech. V roce 2007 mu vyšla kniha Strážci lidskosti. Aktuálně se 
k tisku připravuje jeho druhá publikace nazvaná Z milosti trpět pro Krista.

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. 

Mgr. Vojtěch Vlček, nar. 1976 – vystudoval obor historie – český jazyk na Filozofické 
fakultě Ostravské univerzity. Vyučuje na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce a na Ostrav-
ské univerzitě. Spolupracuje s Českou křesťanskou akademii v Praze na výzkumu 
perzekuce řeholí a diecézních kněží v období komunistické totality (především  
v 50. a 60. letech 20. století) a také osudů katolické církve ve střední a východní 
Evropě. Je autorem celé řady článků a monografií. 
 
Mgr. Jan Cholínský, nar. 1965 – pedagog a publicista, zabývá se výzkumem poli-
tického aktivismu českých exulantů a problematikou domácí protikomunistické 
rezistence (skauting, underground). Je propagátorem a vydavatelem díla exilového 
historika Josefa Kalvody, o kterém v roce 2002 publikoval monografii Poutník Josef 
Kalvoda. Spolupracuje s časopisy Paměť a dějiny, Střední Evropa a Věrni zůstaneme.

ThDr. Józef Szymeczek, Dr. – nar. 1973, historik a pedagog na katedře společenských 
věd PdF Ostravské univerzity. Zaměřuje se na dějiny slezského luterství a na polské 
národnostní menšiny v ČR. Vydal řadu odborných studií a knihy: Stát, církev a národ 
v československé části Těšínského Slezska (1945–1953), Augsburski Kościół Ewange-
licki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945–1950 a Vznik Čes-
koslovenska a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918–1923. 

PhDr. Petr Blažek, Ph.D., nar. 1973 – historik, působí v Ústavu pro studium totalit-
ních režimů. Zabývá se dějinami komunistických režimů v Československu a Polsku. 
Publikoval řadu knih, edic dokumentů a odborných studií. Jako poslední vyšel polský 
a anglický překlad jeho monografie o Ryszardu Siwiecovi (IPN, Varšava 2010).




