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INFORMACE O AUTORECH

Mgr. Martin Jindra, nar. 1973 – církevní historik. Vystudoval Husitskou teologickou 
fakultu Univerzity Karlovy. Působí v Ústavu pro studium totalitních režimů ve Skupi-
ně odboje a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu a jako správce Archivu 
Pražské diecéze Církve československé husitské. Specializuje se na postavení nekato-
lických církví v Protektorátu Čechy a Morava a v poválečném Československu, pub-
likuje v církevních i odborných časopisech. Je autorem knih Strážci lidskosti: dvanáct 
příběhů příslušníků Československé církve (husitské) vězněných po únoru 1948 (Náboženská 
obec Československé církve husitské na Starém Městě, Praha 2007) a Z milosti trpět pro 
Krista. Životní příběh faráře Církve československé (husitské) Václava Mikuleckého (Blahoslav, 
Praha 2011). Aktuálně se k tisku připravuje jeho další monografie věnovaná České 
pravoslavné církvi v letech 1938–1945. 

PhDr. Vladimír Černý, Ph.D., nar. 1975 – historik. Vystudoval historii a politologii 
na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho specializací jsou dějiny 20. století, zejména 
vývoj českých zemí a Slovenska v období let 1914–1948. Je spoluautorem monografie 
Legenda bez legend. Životní osudy armádního generála Vojtěcha Borise Luži (1891–1944) – 
Nakl. Šimon Ryšavý, Brno 2004, publikoval také řadu studií v odborných časopisech 
(Soudobé dějiny, Paginae historiae, Vlastivědný věstník moravský, Studia historica Brunensia 
aj.). Již řadu let se věnuje popularizační činnosti a je autorem více než 200 populárně 
naučných článků. V současné době externě vyučuje na Katedře mezinárodních vzta-
hů a evropských studií Fakulty sociálních studií a Historickém ústavu Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity. Spolupracuje na výzkumných projektech s Ústavem 
pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů. 
Jako spoluautor se podílí na přípravě rozsáhlé monografie Místa zkropená krví. Kouni-
covy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940–1945, kterou vydá roku 2015  
Archiv města Brna.

Mgr., MA David Svoboda, Ph.D., nar. 1977 – historik. Vystudoval politologii na Fa-
kultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, historii na Central European Univer-
sity v Budapešti a získal doktorský titul v oboru sociální a kulturní antropologie na 
Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Působí v Ústavu pro studium 
totalitních režimů. Zabývá se soudobými dějinami Ukrajiny, ukrajinsko-polskými 
a ukrajinsko-českými politickými vztahy. Na tato témata publikoval několik studií 
a recenzí ve Slovanském přehledu, ve sborníku Prague Perspectives a konferenčních sbor-
nících vydávaných Fakultou historických studií Univerzity Karlovy v Praze. V součas-
né době je garantem badatelského projektu věnovaného činnosti Ukrajinské povsta-
lecké armády na západoukrajinských územích a v poválečném Československu.
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ii Mgr. Petr Placák, nar. 1964 – historik, spisovatel a publicista. Do listopadu 1989 

publikoval v samizdatu a exilových časopisech. V devadesátých letech vystudoval his-
torii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor moderní české dějiny. 
V současné době působí jako šéfredaktor časopisu Babylon a historik v Ústavu pro 
studium totalitních režimů. Je zaměřen na české kulturní a politické dějiny 20. století 
a dlouhodobě se zabývá fenomény nacismu a komunismu, interakcí nacionalismu 
a socialismu v moderních společnostech, reflexí a vyrovnáváním se s totalitní minu-
lostí. Je autorem řady článků a studií jak v denním tisku, tak v odborných časopisech 
a několika knih – mj. Kádrový dotazník (Babylon, Praha 2001), Svatováclavské milénium, 
Češi, Němci a Slováci v roce 1929 (Babylon, Praha 2002) a Fízl (Torst, Praha 2007). 

Mgr. Libor Bílek, nar. 1985 – historik a pedagog. Vystudoval Pedagogickou fakul-
tu Masarykovy univerzity, působí jako středoškolský učitel a interní doktorand na 
Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se 
především některými aspekty československých dějin po roce 1945 – činností Státní 
bezpečnosti, politickými soudními procesy, dějinami protikomunistické rezistence 
a historií Československé strany (národně) socialistické. Publikoval několik statí ve 
sbornících a odborných časopisech, v současné době připravuje práci o vývoji agen-
turní práce StB v letech 1945–1960.


