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INFORMACE O AUTORECH

Mgr. et Mgr. Václav Adamec, nar. 1986 – historik a pedagog. Vystudoval historii 
a učitelství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se dějinami 
nacistické bezpečnostní policie na Moravě, především brněnské řídící úřadovny Ge-
stapa a jejích vedoucích představitelů. Působí jako spoluřešitel projektu Ústavu pro 
studium totalitních režimů Představitelé nacistického represivního aparátu Protektorátu 
Čechy a Morava, v jehož rámci již publikoval studii Mýtus Koslowski. Kriminální rada 
brněnské řídící úřadovny Gestapa Otto Koslowski (Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 4) 
a spolupodílel se i na tvorbě biogramů v chystané publikaci Představitelé Gestapa na 
území Protektorátu Čechy a Morava v dokumentech a obrazech. V současnosti pracuje na 
textu o potírání levicového odboje na Moravě v období druhé světové války.

Mgr. Luboš Kokeš, nar. 1985 – archivář a historik. Vystudoval obory archivnictví 
a spisová služba a kulturní dějiny (modul Soudobě dějiny) v Ústavu historických věd 
(ÚHV) Filozofické fakulty (FF) Univerzity Pardubice (UPa). Působí v Archivu bezpeč-
nostních složek a je externím doktorandem ÚHV FF UPa (téma disertační práce Ženy 
jako spolupracovnice StB na Pardubicku v 50. letech 20. století). Zabývá se dějinami 
protikomunistické rezistence v Československu a dílčími tématy z dějin Pardubicka. 
Z jeho vydaných studií je možno uvést: Hana Krupková: příběh ženy mezi dvěma 
totalitami (in: Vysokoškoláci o totalitě 2011. Sborník oceněných studentských prací. ÚSTR, 
Praha 2012), Vysílal jsem na Západ. Svědectví o třetím odboji – příběh rodiny Maříko-
vých v 50. letech 20. století (Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 2) a spolu s Jitkou Vojtkovou 
napsal studii Pardubičtí Židé a jejich náboženská obec do roku 1918 (in: Theatrum 
historiae, sv. 13. ÚHV FF UPa, Pardubice 2013).

PhDr. Zlatuše Kukánová, nar. 1958 – archivářka a historička. Vystudovala archiv-
nictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracu-
je na Ministerstvu vnitra. Dlouhodobě se specializuje především na církevní správu 
a postavení římskokatolické církve v Československu v první polovině 20. století, 
dějiny České bohoslovecké koleje, resp. Nepomucena v Římě a osobnost pražského 
arcibiskupa Karla Kašpara v kontextu doby. Jako bývalá archivářka Ministerstva za-
hraničních věcí se také věnuje některým dílčím otázkám československé diplomacie: 
vztahům s Vatikánem, se suverénním řádem maltézských rytířů nebo s Rakouskem 
(kurátorka putovní mezinárodní výstavy Praha – Vídeň – Bratislava v diplomacii 1920–
2005 a vedoucí autorského kolektivu katalogu výstavy ve třech jazykových mutacích). 
Koordinovala spolupráci historiků a archivářů s restaurátory archiválií, zabývala se 
popularizační činností a spoluprací se školami, je spoluautorkou výstav archiválií. 
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rady tohoto sborníku, dále Securitas Imperii a webového portálu Minulost.cz. Většinu 
studií publikovala v odborných sbornících a časopisech Paginae historiae, Archivní časo-
pis, Pražský sborník historický, Terezínské studie a dokumenty, Semper paratus a v domácích 
a zahraničních sbornících z vědeckých konferencí. Připravuje studii Habemus archiepis-
copum! o okolnostech nominace pražského arcibiskupa Josefa Berana.

JUDr. Michal Malatinský, nar. 1989 – právní historik. Vystudoval práva na Práv-
nické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde v současné době působí jako 
interní doktorand na Katedře právních dějin a právní komparatistiky. Věnuje se práv-
ním dějinám Slovenska ve 20. století, zejména v době 2. světové války a v letech 1945–
1948. Tématem jeho disertační práce je problematika retribuce na Slovensku, hlavně 
analýza činnosti Národního soudu v Bratislavě. Je spolueditorem sborníků Slovenské 
národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944 – 1945 (ŽSK, Žilina 2014) 
a Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa (Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov 
2016) a zároveň autorem několika vědeckých studií a odborných článků, např. Vlast-
níctvo v sociálnej náuke Cirkvi (in: RYDLO, Jozef /ed./: In verbo autem tuo. Libri Histo-
riae, Bratislava 2013), Ľudské práva židovskej populácie Slovenska podľa Židovského 
kódexu a predkódexovej úpravy (in: FIAMOVÁ, Martina /ed./: Protižidovské zákonodar-
stvo na Slovensku a v Európe. ÚPN, Bratislava 2014), Proces s podplukovníkom Jánom 
Šmigovským pred Národným súdom (Pamäť národa, 2015, roč. 11, č. 1), Slovenský 
národohospodár Peter Zaťko pred Národným súdom (Historia et theoria iuris, 2015, 
roč. 7, č. 1) a Retribučný trestný čin zrada na povstaní vo vybraných procesoch pred 
Národným súdom (in: SKALOŠ, Martin – TUROŠÍK, Michal /eds./: Historicko-právna 
analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny. Belianum, Banská Bystrica 2015). 

PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D., nar. 1969 – politolog a publicista. Působí na katedře 
politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 
v Praze. Zabývá se totalitními režimy, přechody k demokracii, politickou transforma-
cí po roce 1989, ústavními a volebními systémy, oblastí střední a východní Evropy. 
Jako komentátor domácího i zahraničního dění spolupracuje s řadou tištěných i elek-
tronických médií. Je kmenovým autorem a redaktorem revue Babylon. Společně s Pe-
truškou Šustrovou napsal knihu Zaostřeno na komunismus (Euroslavica, Praha 2014). 
Problematice komunistických režimů se věnoval též v řadě článků a studií, z poslední 
doby například: Polské měsíce. Lunární kalendář historické paměti Polska (Dějiny 
a současnost, 2010, roč. 32, č. 10), Solidarita jako sociální a politické hnutí – pokus 
o kvadraturu kruhu? (Securitas Imperii, 2012, č. 20), Svatý Voskovec a kult rudého 
pentagramu (Babylon, 2012, roč. 21, č. 3 – o fenoménu mumifikace komunistických 
vůdců), Kam se poděla pátá sloka? Béla Kun a jeho bolševická republika z roku 1919 
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(Babylon, 2013, roč. 22, č. 1), Pád Sztálinvárose a historie středoevropských socgorodů 
(Babylon, 2013, roč. 22, č. 5) či Kosmická přímá demokracie Ivana Antonoviče Jefre-
mova a budoucnost Západu (Kontexty, 2014, roč. 6, č. 5).

PhDr. Martin Nekola, Ph.D., nar. 1982 – politolog a historik. Vystudoval politologii 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se především poúnorovému 
exilu a nedemokratickým režimům. 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), Petr Zenkl. Politik a člověk (Mladá fronta, Praha 2014), Krvavé století (Naše 
vojsko, Praha 2015), Diktátoři černého kontinentu (Libri, Praha 2015) a řadu odborných 
i populárně-naučných článků. Je držitelem několika badatelských stipendií v USA, 
kde provádí dlouhodobý výzkum organizací východoevropských exulantů v období 
studené války. Připravuje publikaci o Češích v Chicagu. 

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., nar. 1965 – historik. Vystudoval historii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2012 ukončil doktorandské studium ob-
hajobou disertační práce na téma Historie československé redakce Rádia Svobodná Evropa 
a její význam pro české dějiny. V letech 1996–2007 pracoval na Úřadu dokumentace 
a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, po převedení na Ministerstvo vnitra –  
Odbor Archiv bezpečnostních složek pracoval krátce v Ústavu pro studium totalit-
ních režimů a od října 2008 působí v historicko-dokumentačním odboru Vojenského 
historického ústavu v Praze. Zaměřuje se zejména na problematiku vztahů občanů 
a moci v letech 1948–1989, například na činnost bezpečnostních složek totalitního 
režimu a perzekuci občanů, dále na problematiku exilu a zahraničního rozhlasového 
vysílání pro Československo. V současnosti se věnuje především problematice dru-
hého a třetího odboje a Československé lidové armádě v době normalizace a jejímu 
působení v rámci Varšavské smlouvy. Je spolueditorem několika sborníků, autorem 
řady knih, vědeckých studií a odborných článků.

Mgr. Jan Zumr, nar. 1988 – historik. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze a je doktorandem Ústavu světových dějin téže fakulty. Působí 
v Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se výzkumem činnosti nacistického 
okupačního aparátu v letech 1938–1945 a SS v Rakousku v letech 1930–1945. V rám-
ci programu Erasmus a stipendií Aktion Česká republika – Rakousko a Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst (DAAD) absolvoval řadu studijních a badatelských 
pobytů v Německu a Rakousku.
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Univerzity Karlovy v Praze. Zakladatel a šéfredaktor Studentských listů (1989–1991). 
V letech 1993–1998 vedoucí odboru dokumentace a I. náměstek ředitele Úřadu doku-
mentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, v letech 1995–1996 hostující 
odborný pracovník v Centru pro středo- a východoevropská studia (CREES), Stanford 
University, CA, USA.  Zakladatel sborníku Securitas Imperii. Vědecký pracovník Ústavu 
pro soudobé dějiny AV ČR (1999–2006), ředitel Odboru Archivu bezpečnostních slo-
žek MV ČR (2006–2007). V letech 2007–2010 zmocněnec Vlády ČR, prozatímní ředi-
tel Archivu bezpečnostních složek a první ředitel Ústavu pro studium totalitních re-
žimů. Člen vědecké rady Estonského ústavu historické paměti. Zabývá se výzkumem 
činnosti zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století, protitota-
litního hnutí odboje a odporu zejména ve střední a východní Evropě. Autor více než 
120 odborných článků, desítek sborníků, monografií a edic dokumentů, mezi nimi 
titulů: ŠtB na Slovensku za „normalizácie“. Agónia komunistickej moci v zvodkách tajnej 
polície (2002), Kasárna na levém břehu. Smíchov a okolí v pražském povstání (2003), Menší 
sestra I. Vznik a vývoj První správy ministerstva vnitra 1953–1959 (2004), Nástroj triedneho 
štátu. Organizácia ministerstiev vnútra a bezpečnostných zborov 1953–1990 (2005), V čele 
ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície (2006), Odvrácená tvář pražského jara. 
Státní bezpečnost v Praze a srpen 1968 (2010), Vypovídat pravdu a nic nezamlčet I., II. (2013) 
a Prahou pod pancířem vlasovců (2014). V současné době se zaměřuje na zpracování 
britsko-americko-německo-sovětského zpravodajského soupeření o Československo 
ve čtyřicátých letech 20. století.


