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INFORMACE O AUTORECH

PhDr. Matěj Bílý, Ph.D., nar. 1986 – historik. Vystudoval historii a politologii na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na evropské dějiny dva‑
cátého století. Zabývá se politickou historií východního bloku, studenou válkou a ko‑
munistickým režimem v Československu. Od roku 2015 působí jako pracovník Od-
dělení výzkumu 1945–1989 v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je autorem 
řady studií týkajících se především vývoje organizace Varšavské smlouvy v éře sovět‑
ského vůdce Leonida Iljiče Brežněva (1964–1982). Jeho nejnovější prací je monografie 
Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku (ÚSTR, Praha 2017). 
Kontakt: matej.bily@ustrcr.cz

Prof. PhDr. František Hanzlík, CSc., nar. 1954 – vojenský historik. Přednáší historii 
na Univerzitě obrany v Brně. Zabývá se československými dějinami 20. století se specia‑ 
lizací na 1. a 2. světovou válku a působení tajných služeb v zápase o politickou moc 
v Československu v poválečném období. Je autorem monografií Únor 1948: výsledek ne-
rovného zápasu (Prewon, Praha 1997), Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou 
moc 1945–1948 (ÚDV, Praha 2003), Případ kpt. Adolf Püchler (ÚDV, Praha 2006), Krajané 
a československý zahraniční odboj 1938–1945 (Ministerstvo obrany ČR, Praha 2010), Bez 
milosti a slitování. B. Reicin – fanatik rudého teroru (Ostrov, Praha 2011), Krajané v USA 
a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948 (Ministerstvo obra‑
ny ČR, Praha 2012), Diskriminace a perzekuce vojáků v Československu v letech 1945–1955 
(Powerprint, Praha 2015) a spoluautorem deseti dalších. Výsledky své badatelské 
činnosti publikoval také v řadě studií, podílel se na přípravě televizních dokumentů 
České televize (např. Šest dnů, které otřásly demokracií a některé díly cyklů Československo 
ve zvláštních službách a Tajné akce StB) a je autorem scénáře dokumentu o Bedřichu 
Reicinovi Člověk a moc. 
Kontakt: frantisek.hanzlik@unob.cz

Mgr. Adam Havlík, nar. 1985 – historik. Vystudoval historii na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní studuje doktorský obor moderní hospodářské 
a sociální dějiny. Od roku 2016 působí v Ústavu pro studium totalitních režimů 
v Oddělení výzkumu 1945–1989. Zabývá se sociálními a kulturními dějinami po‑
válečného Československa. K dílčím tématům jeho výzkumu, ke kterým publikoval 
několik odborných studií, patří například dějiny populární kultury, výzkum česko‑
slovenských subkultur či v poslední době historie československého represivního 
aparátu před rokem 1989. V rámci svého disertačního projektu se věnuje fenoménu 
veksláctví a černého trhu v socialistickém Československu. 
Kontakt: adam.havlik@ustrcr.cz
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ii PhDr. Miloš Hořejš, nar. 1976 – historik. Vystudoval historii a politologii na Filo‑

zofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se specializací na hospodářské a sociální 
dějiny devatenáctého a dvacátého století. Vedle hospodářských dějin se věnuje také 
dějinám vědy a techniky, architektury a osudům české šlechty. Od roku 2002 působí 
v Národním technickém muzeu v Praze (od roku 2008 na pozici vědeckého tajem-
níka). Je autorem řady studií, editorem několika sborníků a autorem či spoluautorem 
dvou monografií Protektorátní Praha jako německé město. Nacistický urbanismus a Pláno-
vací komise pro hlavní město Prahu (Mladá fronta, Praha 2013) a Zámek s vůní benzínu. 
Automobily a šlechta v českých zemích do roku 1945 (spolu s Jiřím Křížkem, Mladá fronta, 
Praha 2015). 
Kontakt: Milos.Horejs@ntm.cz

Mgr. Luboš Kokeš, nar. 1985 – archivář a historik. Vystudoval obory archivnictví 
a spisová služba a kulturní dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Působí 
v Archivu bezpečnostních složek a je externím doktorandem Ústavu historických 
věd (ÚHV) Univerzity Pardubice (téma disertační práce Ženy jako spolupracovnice 
StB na Pardubicku v 50. letech 20. století). Zabývá se dějinami protikomunistické re‑
zistence 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. Svědec‑
tví o třetím odboji – příběh rodiny Maříkových v 50. letech 20. století (Paměť a dějiny, 
2013, roč. 7, č. 2), Průhon v březové aleji volá Chrudimsko. Protikomunistická rezis‑
tence Františka Mejtského a jeho rodiny (Securitas Imperii, 2016, č. 28) a spolu s Jitkou 
Vojtkovou Pardubičtí Židé a jejich náboženská obec do roku 1918 (In: Theatrum histo-
riae, sv. 13. ÚHV Univerzity Pardubice, Pardubice 2013). 
Kontakt: lubos.kokes@abscr.cz

Mgr. Tomáš Malínek, nar. 1987 – historik. Absolvoval bakalářský obor mezinárodní 
teritoriální studia a magisterský obor německá a rakouská studia na Fakultě sociál‑
ních věd Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti je na stejné fakultě doktorandem 
oboru moderní dějiny. Od roku 2016 působí v Oddělení výzkumu 1945–1989 Ústa-
vu pro studium totalitních režimů. Zabývá se především dějinami Československa 
po roce 1945 a vývojem jeho státobezpečnostních složek. Dále se věnuje českosloven‑
sko‑německým vztahům po druhé světové válce a historii politické levice v Německu. 
K těmto tématům publikoval několik odborných studií a populárně naučných textů. 
Jako poslední vyšla studie Akce „Klen“. Odhalení západoněmeckého „špiona“ na vel‑
vyslanectví SRN v Praze (Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4). V současné době připravuje 
disertační práci o politice německé sociální demokracie (SPD) vůči ČSSR v sedmdesá‑
tých a osmdesátých letech 20. století. 
Kontakt: tomas.malinek@ustrcr.cz
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Mgr. Pavla Plachá, nar. 1976 – historička a germanistka. Vystudovala germanistiku 
a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se zabývá 
nacistickou perzekucí obyvatelstva českých zemí. Pracovala v Kanceláři pro oběti 
nacismu při Česko‑německém fondu budoucnosti a podílela se na mnoha českých 
a česko‑německých historických projektech. Je autorkou či spoluautorkou několika 
odborných studií a publikací. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů, 
kde se věnuje dokumentaci československých občanů popravených v období naci-
onálního socialismu. Současně je též doktorandkou Historického ústavu Filozofické 
fakulty Univerzity Hradec Králové a připravuje disertační práci na téma českosloven‑
ských vězeňkyň v koncentračním táboře Ravensbrück. 
Kontakt: pavla.placha@ustrcr.cz

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., nar. 1965 – historik. Vystudoval historii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1996–2007 pracoval v Úřadu dokumenta‑
ce a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, krátce na Ministerstvu vnitra – v od‑
boru Archiv bezpečnostních složek, resp. v Ústavu pro studium totalitních režimů 
a od října 2008 působí v historicko-dokumentačním odboru Vojenského historic-
kého 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 druhému a třetímu odboji 
a Československé lidové armádě v době normalizace a jejímu působení v rámci Var‑
šavské smlouvy. Je spolueditorem několika sborníků, autorem řady knih, vědeckých 
studií a odborných článků. 
Kontakt: tomekp.vhu@seznam.cz

PhDr. Martin Valenta, Ph.D., nar. 1980 – historik. Vystudoval obory moderní dějiny 
a mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na německy mluvící země na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy. Zabývá se kulturně‑sociálními a intelektuálními 
dějinami druhé poloviny 20. století a didaktikou soudobých dějin. Od roku 2011 
působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, externě na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy. Publikoval několik studií k tematice hnutí z roku 1968 v meziná‑
rodním kontextu a monografii Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy 
a její recepce v německém protestním levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, Frakci Rudé  
armády a německé strany Zelených: diskursivní analýza (ÚSTR – Matfyzpress, Praha 2011). 
Jako hlavní manažer se podílel na rozsáhlém didaktickém projektu Dějepis v 21. století.
Kontakt: martin.valenta@ustrcr.cz

Mgr. Vojtěch Vlček, nar. 1976 – historik. Vystudoval historii a český jazyk na Fi‑
lozofické fakultě Ostravské univerzity. Vyučuje na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce 
a na Ostravské univerzitě. Věnuje se výzkumu perzekuce řeholních řádů i diecézního 
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chodní Evropy. Spolupodílí se např. na projektech Martyrologium katolické církve v čes-
kých zemích ve 20. století České křesťanské akademie a Odboj a perzekuce křesťanů v době 
nacismu a komunismu (1939–1989) Ústavu pro studium totalitních režimů. Je autorem 
řady studií a monografií: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 
1948–1964 (Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004), Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. 
Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989 (Kar‑
melitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006), Totalitám navzdory (Karmelitánské 
nakladatelství, Kostelní Vydří 2011), Ostrava za ostnatými dráty. Rozhovory s pamětníky 
nacistické a komunistické perzekuce (Fiducia, Ostrava 2013) a spoluautorem a editorem 
knih Ženské řehole za komunismu 1948–1989 (Matice cyrilometodějská, Olomouc 2005) 
a Dědictví. Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948–1989 (Poznání, 
Olomouc 2008). 
Kontakt: vojtechvlcek@seznam.cz


