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INFORMACE O AUTORECH

PhDr. Milan Bárta, nar. 1976 – historik. Vystudoval český jazyk a historii na Peda-
gogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Poté praco-
val v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. V současné 
době vede jedno z oddělení výzkumu let 1945–1989 v Ústavu pro studium totalit-
ních režimů. Člen redakční rady časopisu Paměť a dějiny. Zabývá se dějinami státo-
bezpečnostních složek, událostmi let 1968–1969 v Československu a národnostními 
menšinami po roce 1945. Je autorem či spoluautorem řady studií a knih o českoslo-
venských dějinách druhé poloviny 20. století, například Oběti okupace. Československo 
21. 8. – 31. 12. 1968 (ÚSTR, Praha 2008, člen autorského kolektivu); Inspekce ministra 
vnitra v letech 1953–1989. Výběr dokumentů (ÚSTR, Praha 2009); Biografický slovník před‑
stavitelů ministerstva vnitra v letech 1948–1989. Ministři a jejich náměstci (ÚSTR, Praha 
2009, člen autorského kolektivu); Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich po‑
tlačení (ÚSTR, Praha 2012, spolu s Janem Břečkou a Janem Kalousem) a Biografický 
slovník náčelníků operativních správ Státní bezpečnosti v letech 1953–1989 (ÚSTR – Acade-
mia, Praha 2017, člen autorského kolektivu).
Kontakt: milan.barta@ustrcr.cz

PhDr. Jan Cholínský, nar. 1965 – historik a pedagog. Vystudoval sociální pedagogi-
ku na Univerzitě Hradec Králové, doktorát ze soudobých dějin získal na Univerzitě 
Pardubice. Pracuje v oddělení výzkumu 1945–1989 Ústavu pro studium totalitních 
režimů. Zabývá se příčinami převzetí moci KSČ v únoru 1948, českou protikomunis-
tickou rezistencí a exilovým hnutím, západní kontrakulturou a českou undergroun-
dovou subkulturou. Je autorem desítek odborných studií, popularizačních článků 
a rozhovorů a propagátorem díla českoamerického historika prof. Josefa Kalvody, 
o němž napsal monografii Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protiko‑
munistického odboje v exilu (Dílo, Kladno 2002). Momentálně připravuje k vydání dvou-
dílnou antologii české exilové středopravicové publicistiky z let 1948–1968.
Kontakt: jan.cholinsky@ustrcr.cz

PhDr. Zlatuše Kukánová, nar. 1958 – archivářka a historička. Vystudovala archivnic-
tví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje na 
ministerstvu vnitra. Dlouhodobě se specializuje především na církevní správu a po-
stavení římskokatolické církve v Československu v první polovině 20. století, dějiny 
České bohoslovecké koleje, resp. Nepomucena, v Římě a osobnosti pražských arci-
biskupů Karla Kašpara a Josefa Berana v kontextu doby. Jako bývalá archivářka mi-
nisterstva zahraničních věcí se také věnuje některým dílčím otázkám československé 
diplomacie: vztahům s Vatikánem, se Suverénním řádem maltézských rytířů nebo 
s Rakouskem. Je spoluzakladatelkou sborníku Národního archivu Paginae historiae, 
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dií publikovala v odborných sbornících a časopisech Paginae historiae, Archivní časopis, 
Pražský sborník historický, Terezínské studie a dokumenty, Semper paratus a v domácích 
a zahraničních sbornících z vědeckých konferencí.
Kontakt: KukanovaZ@seznam.cz

Mgr. Marián Lóži, nar. 1987 – historik. Vystudoval historii na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, kde je v současné době doktorandem na Ústavu hospo-
dářských a sociálních dějin. Od roku 2015 působí v oddělení výzkumu let 1945–1989 
v Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Zabývá se především dějinami  
Komunistické strany Československa v padesátých letech.
Kontakt: marian.lozi@ustrcr.cz

dr. hab. Piotr Maciej Majewski, nar. 1972 – historik a pedagog. Vystudoval historii 
na Varšavské univerzitě, kde také získal doktorát a habilitoval se. Zabývá se dějinami 
druhé světové války, Československa a česko -německými vztahy a druhou světovou 
válkou. Na dané téma publikoval knihy Edvard Beneš i kwestia niemiecka w Czechach 
(DiG, Warszawa 2001), Nierozegrana kampania. Możliwości obronne Czechosłowacji jesienią 
1938 roku (Trio, Warszawa 2004) a „Niemcy sudeccy“ 1848–1948. Historia pewnego nac‑
jonalizmu (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007), která vyšla 
i česky pod názvem Sudetští Němci 1848–1948. Dějiny jednoho nacionalismu (Conditio 
humana – Muzeum druhé světové války v Gdaňsku, Brno 2014). V letech 2009–2017 
působil jako zástupce ředitele Muzea druhé světové války v Gdaňsku, aktuálně před-
náší historii na Varšavské univerzitě.
Kontakt: pm.majewski2@uw.edu.pl

Mgr. Petr Mallota, nar. 1980 – historik. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity 
Karlovy, obor dějepis – základy společenských věd. V současné době je doktorandem 
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor české dějiny. Působí 
v oddělení výzkumu 1945–1989 v Ústavu pro studium totalitních režimů. Odbor-
ně se zabývá především protikomunistickým odbojem a represemi v komunistickém 
Československu padesátých let 20. století. Jako vedoucí autorského kolektivu nyní 
připravuje k vydání rozsáhlou monografii Popravení z politických důvodů v komunistic‑
kém Československu.
Kontakt: petr.mallota@ustrcr.cz

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. V současné době je též doktorandkou Historického 
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ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a pracuje na disertační práci 
na téma české vězeňkyně v koncentračním táboře Ravensbrück. Pracuje v oddělení 
výzkumu 1938–1945 Ústavu pro studium totalitních režimů.
Kontakt: pavla.placha@ustrcr.cz

PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D., nar. 1989 – historik, teolog. Vystudo-
val historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teologii na Katolické teologic-
ké fakultě téže univerzity. Je vědeckým pracovníkem oddělení výzkumu 1945–1989 
Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se dějinami římskokatolické církve 
v Československu ve druhé polovině 20. století, v rámci katolické teologie se zaměřuje 
na liturgiku a její dějiny v českém prostředí; věnuje se také církevní heraldice.
Kontakt: michal.sklenar@ustrcr.cz

Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., nar. 1977 – pedagog a historik. Vystudoval mezifakultní 
obor geografie – historie na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
V roce 2017 ukončil doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Kar-
lovy obhajobou disertační práce Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího 
odboje v rámci akce Skaut. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny 
„Za svobodu“ v letech 1948–1951. Badatelsky se zaměřuje na československé dějiny po 
roce 1945, zejména na protikomunistickou rezistenci – k problematice třetího odboje 
publikoval již několik odborných studií. Věnuje se také didaktice soudobých dějin. 
Působí jako středoškolský pedagog.
Kontakt: svobodaxpetr@seznam.cz

PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., nar. 1982 – historik. Vystudoval Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze a tamtéž absolvoval i postgraduální studium. V letech  
2008–2017 pracoval ve Státním oblastním archivu v Praze. Od roku 2015 působí v oddě-
lení výzkumu 1945–1989 Ústavu pro studium totalitních režimů a od roku 2018 též v Ná-
rodním archivu. Zaměřuje se na problematiku poválečného vývoje Komunistické strany 
Československa, na veřejné protesty obyvatelstva v zakladatelské fázi státně socialis- 
tického režimu a na dějiny západočeského regionu. Mezi jeho nejnovější práce patří 
monografie Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 (FF UK, Praha 
2016) a Podvedená strana. Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplina‑
ce, centralizace a byrokratizace 1945–1948 (Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2016).
Kontakt: jakub.slouf@ustrcr.cz

Mgr. Jan Vajskebr, nar. 1977 – historik. Vystudoval historii na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se výzkumem činnosti nacistického okupačního 
aparátu v letech 1938–1945. Působí v oddělení výzkumu 1938–1945 Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů a je doktorandem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem. Je spoluautorem monografie S jasným cílem a plnou silou. Nasaze‑
ní německých policejních složek při rozbití Československa 1938–1939 (Památník Terezín,  
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První zatýkací akce německých bezpečnostních složek v Protektorátu Čechy a Mo-
rava (tzv. Aktion Gitter). In: PEJČOCH, Ivo – PLACHÝ, Jiří (eds.): Okupace, kolaborace 
a retribuce (Ministerstvo obrany ČR, Praha 2010), Strážní prapory SS v Protektorátu 
Čechy a Morava (Terezínské listy, 2006, č. 34), spolu s Radkou Šustrovou Německá 
bezpečnostní opatření v Protektorátu Čechy a Morava na začátku druhé světové války 
(Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 3) a s Petrem Kaňákem Od Polizeiverstärkung k Ver-
stärkte SS -Totenkopfstandarten. Geneze a nasazení specifického druhu represivních 
a okupačních jednotek SS v letech 1933–1941 (Securitas Imperii, 2009, č. 15).
Kontakt: jan.vajskebr@ustrcr.cz

Mgr. Jan Zumr, Ph.D., nar. 1988 – historik. Vystudoval historii na Filozofické fakul-
tě Univerzity Karlovy v Praze a tamtéž absolvoval i postgraduální studium. Působí 
v oddělení výzkumu 1938–1945 Ústavu pro studium totalitních režimů. Zabývá se 
výzkumem činnosti nacistického okupačního aparátu v Čechách a na Moravě v le-
tech 1938–1945 a SS v Rakousku v letech 1930–1945. Na dané téma mu vyšly dvě 
studie v časopise Securitas Imperii a jedna v revue Paměť a dějiny. V rámci programu 
Erasmus a stipendií Aktion Česká republika – Rakousko a Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst (DAAD) absolvoval řadu studijních a badatelských pobytů v Ně-
mecku a Rakousku.
Kontakt: jan.zumr@ustrcr.cz


