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INFORMACE O AUTORECH

PhDr. Petr Blažek, Ph.D., nar. 1973 – historik, působí v Ústavu pro studium totalit‑
ních režimů. Je zástupcem ředitele Centra pro dokumentaci totalitních režimů. Za‑
bývá se dějinami komunistických režimů v Československu a Polsku. Publikoval řadu 
knih, edic dokumentů a odborných studií. Jako poslední vyšel česko ‑anglický překlad 
jeho monografie o Ryszardu Siwiecovi (Ryszard Siwiec 1909–1968. ÚSTR – IPN, Praha 
2015). V tisku je rozsáhlá edice dokumentů věnovaná akci „Sever“, v jejímž rámci se 
bezpečnostní aparát komunistického Československa snažil ovlivnit situaci v Polsku 
v první polovině osmdesátých let 20. století.

Mgr. Bc. Petr Dvořáček, nar. 1983 – archivář. Vystudoval dějepis a základy společen‑
ských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a politologii na Filoso‑
fické fakultě Univerzity v Hradci Králové. Působil v Archivu bezpečnostních složek, 
nyní je vedoucím Archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zabývá 
se vývojem a organizační strukturou ministerstva vnitra v letech 1948–1989.

Mgr. Luděk Navrátil, nar. 1984 – archivář. Vystudoval pomocné vědy historické na 
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je ředitelem Archivu Masarykovy 
univerzity. Zabývá se českými dějinami vysokého školství 20. století, zejména pak Ma‑
sarykovy univerzity – správním, organizačním, personálním a stavebně ‑historickým 
vývojem, jejími významnými osobnostmi a spolky. V současnosti se věnuje pořádá‑
ní rozsáhlého fondu historika, hungaristy a pedagoga prof. PhDr. Richarda Pražá‑
ka, DrSc. V souvislosti s centralizovaným rozvojovým projektem, kterého se účastní 
Masarykova univerzita, se také aktuálně zabývá problematikou digitálních archivů 
a dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů.

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., nar. 1954 – historik. Je zaměstnán v Masarykově 
ústavu a Archivu AV ČR a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na 
Fakultě přírodovědné a humanitně ‑pedagogické Technické univerzity v Liberci. Za‑
bývá se politickými, hospodářskými a sociálními dějinami střední a východní Evropy 
a Balkánu. Mezi jeho hlavní práce patří Etnos i folklor (Vezni, Sofia 1997), Češi a Slováci 
ve 20. století 1–2 (AEP, Bratislava 1997 a 1998, 2. vydání Vyšehrad, Praha 2012, 3. vy‑
dání Vyšehrad, Praha 2015), Rozpad Československa. Česko ‑slovenské vztahy 1989–1992 
(AEP, Bratislava 2002, 2. vydání Vyšehrad, Praha 2012). Cestování do ciziny v habsburské 
monarchii a v Československu (ÚSD AV ČR, Praha 2007), Devizové přísliby a cestování do 
zahraničí v období normalizace (ÚSD AV ČR, Praha 2012). Spoluautor monografií a syn‑
téz: The End of Czechoslovakia (Central University Press, Budapest 1995), Dějiny Bul‑
harska (NLN, Praha 1999, 2. vydání 2002), Dějiny Makedonie (NLN, Praha 2003, vyšlo  
i makedonsky), Dějiny Srbska (spolu s Janem Pelikánem a kol., NLN, Praha 2004), Dě‑
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Paradigma, Sofia 2010, vyšlo i makedonsky), Dějiny Slovinska (NLN, Praha 2011) a Od 
minulosti k dnešku – české dějiny (spolu s Vladimírem Penčevem, Vyšehrad, Praha 2013).

Mgr. Barbora Řeřichová, nar. 1989 – historička. Vystudovala historii na Filozofické 
fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Badatelsky se zamě‑
řovala na život české šlechty na přelomu pozdního středověku a raného novověku, 
aktuálně se věnuje především československým dějinám po roce 1968.

PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D., nar. 1976 – historik, působí v Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR a v Ústavu pro studium totalitních režimů, přednáší na FF UK. Byl 
stipendistou několika německých nadací (Zeit, Nadace německého národa aj.) a vě‑
nuje se problematice československých a východoněmeckých dějin v druhé polovi‑
ně 20. století i obecným metodologickým otázkám soudobých dějin. Mimo jiné je 
s Oldřichem Tůmou spolueditorem knih Pět studií k dějinám české společnosti po roce 
1945 (ÚSD AV ČR, Praha 2008) a Opozice a společnost po roce 1948 (ÚSD AV ČR, Praha 
2009). Samostatně mu vyšly knihy Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR 
po roce 1968 (ÚSD AV ČR – Vyšehrad, Praha 2010) a „Všichni komunisté do uren!“ Volby 
v Československu v letech 1971–1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén 
(ÚSD AV ČR, Praha 2016). V současné době je koordinátorem grantového projektu 
GAČR Rezistence vůči komunistickému režimu v Československu 1948–1989. Její zdroje, pro‑
jevy a ohlasy (2012–2016).

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., nar. 1969 – historik. Absolvent Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze. Zakladatel a šéfredaktor Studentskych listů (1989–1991) 
a Securitas Imperii. V letech 1993–1998 vedoucí odboru dokumentace a I. náměstek ře‑
ditele Úřadu dokumentace a vyšetřovaní zločinů komunismu Policie ČR, 1995–1996 
hostující odborný pracovník v CREES, Stanford University. Vědecky pracovník Ústa‑
vu pro soudobé dějiny AV ČR (1999–2006), ředitel odboru Archiv bezpečnostních 
složek MV ČR (2006–2007), zmocněnec Vlády ČR, prozatímní ředitel Archivu bezpeč‑
nostních složek a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (2007–2010). 
Člen vědecké rady Estonského ústavu historické paměti. Zabývá se činností zpravo‑
dajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století, protitotalitního hnutí od‑
boje a odporu zejména ve střední a východní Evropě. Je autorem nebo spoluautorem 
řady odborných článků, sborníků, edic dokumentů a monografií. Mezi jeho poslední 
knihy patří Vypovídat pravdu a nic nezamlčet. Protokoly parlamentní vyšetřovací komise pro 
objasnění událostí 17. listopadu 1989 I.–II. (ÚSTR/CEVRO, Praha 2013) a Prahou pod pan‑
cířem vlasovců (Mladá fronta, Praha 2014).


