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Prof. PhDr. Róbert Letz, Ph.D., nar. 1967 – vystudoval obor filozofie a historie na 
FF UK v Bratislavě. Působí na PF UK v Bratislavě. Zaměřuje se na církevní, politické 
a kulturní dějiny Slovenska ve 20. století. Je autorem a spoluautorem mj. těchto mo-
nografií: Slovensko v rokoch 1945 – 1948: Na ceste ku komunistickej totalite (ÚSKI, Bratisla-
va 1994), Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948 – 1989. In: Zločiny komu-
nizmu na Slovensku. (Vydavateľstvo M. Vaška, Prešov 2001), Justícia – slúžka moci. In: 
Pešek J., Letz R.: Štruktúry moci. (Vydavateľstvo M. Vaška, Prešov 2004), Odkaz živým. 
Prípad Albert Púčik a spol. (ÚPN, Bratislava 2008), Slepčan, Peter – Letz, Róbert: Krížom 
k svetlu. Život a dielo biskupa Michala Buzalku. (Dobrá kniha, Trnava 2011). Momentálne 
pracuje na vysokoškolské učebnici zaměřené na slovenské dějiny období 1945–1989 
a na edici Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov 1918 – 1928.       

Ing. Václava Jandečková, nar. 1974 – je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů 
Vysoké školy ekonomické v Praze. Působí jako soudní tlumočnice a překladatelka, 
vede vlastní společnost zaměřenou na podporu zahraničních podnikatelů vstupu-
jících na český trh. Věnuje se také badatelské a publikační činnosti se zaměřením 
zejména na ranou dobu komunismu v Československu. K vydání připravuje v Na-
kladatelství Českého lesa monografii s názvem Za hrází past Akce „Kámen“ – svědectví 
o komunistické zvůli v obrazech a archivních materiálech, která vyjde na podzim roku 2013.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D., nar. 1982 – vystudoval politologii na FF UK v Praze. 
Momentálně je nezávislým badatelem a držitelem Fulbrightova stipendia. 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) a řadu odborných i populárně naučných 
článků. V současné době provádí ve Spojených státech amerických výzkum organiza-
cí východoevropských exulantů v období studené války. K vydání připravuje knihu 
Krvavé století. 

Mgr., MA David Svoboda, Ph.D., nar. 1977 – vystudoval politologii na FSV UK 
v Praze, historii na Central European University v Budapešti a získal doktorský titul 
v oboru sociální a kulturní antropologie na Fakultě humanitních studií UK v Pra-
ze. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se soudobými dějinami 
Ukrajiny, ukrajinsko-polskými a ukrajinsko-českými politickými vztahy. Na tato té-
mata publikoval několik studií a recenzí ve Slovanském přehledu, ve sborníku Prague 
Perspectives a konferenčních sbornících vydávaných FHS UK v Praze. V současné době 
je garantem badatelského projektu věnovaného činnosti Ukrajinské povstalecké ar-
mády na západoukrajinských územích a v poválečném Československu. 


