
6

IN
F

O
se

cu
ri

ta
s 

im
p

er
ii INFORMACE O AUTORECH

PhDr. František Bártík, nar. 1976 – historik. Zabývá se zejména nasazením nesvo‑
bodných pracovních sil v československém uranovém průmyslu. Vystudoval Pedago‑
gickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor český 
jazyk – dějepis. V současné době pracuje v Hornickém muzeu Příbram a v Úřadu do‑
kumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Napsal desítky studií a článků k pro‑
blematice vězňů a pracovních táborů zřízených při uranových dolech. Je autorem mo‑
nografií Tábor Vojna ve světle vzpomínek bývalých vězňů (Vyšehrad, Praha 2008), Tábory 
nucené práce se zaměřením na tábory zřízené při uranových dolech v letech 1949–1951 (ÚDV, 
Praha 2009), Zemřelé nesvobodné pracovní síly v oblastech produkce uranové rudy 1946 až 
1986 (Hornické Muzeum Příbram, Příbram 2011), Vzpomínky chovance Jaroslava Voj‑
těcha a historie táborů nucené práce (Academia, Praha 2014) a Nad krajinou slz a radiace 
(ÚDV, Praha 2017).

Kontakt: bartik ‑f@muzeum ‑pribram.cz

Mgr. Roman John, nar. 1969 – vězeňský učitel a badatel zabývající se historií vě‑
zeňství a osudy polických vězňů. Po absolvování gymnázia v Jičíně vystudoval obory 
historie a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium 
ukončil v roce 1997 a v následujícím roce nastoupil k Vězeňské službě ČR jako vězeň‑
ský učitel. Působí ve Věznici Valdice u Jičína. Již více než deset let se věnuje historii 
vězeňství v českých zemích. Publikoval několik odborných studií v časopisech Paměť 
a dějiny a Historická penologie a rovněž v regionálním tisku. Je autorem dějin valdické 
věznice, které vydala pod názvem Věznice Valdice v proměnách času Vězeňská služba ČR 
v Praze v roce 2012.

Kontakt: Roman.John@seznam.cz

Mgr. Michal Louč, nar. 1981 – sociální antropolog. Absolvent oboru sociální antro‑
pologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Od roku 2017 působí v Oddělení vý‑
zkumu let 1945–1989 Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, kde je zapojen 
do výzkumného projektu Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémo‑
vé a individuální adaptace. Pro ÚSTR vytvořil popularizační tematický web Jazzová sekce 
1971–1988: historie, vydavatelství a dokumentace (http://jazz.ustrcr.cz/). Dlouhodobě se 
zajímá o orální historii a problematiku paměti, a to zejména v souvislosti s osudy 
československých politických vězňů za komunistického režimu. V letech 2013–2015 
se na Ministerstvu obrany ČR podílel na zpracovávání žádostí o účast v protikomu‑
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nistickém odboji. Je spoluzakladatelem Spolku Političtí vězni.cz. V rámci něj se spolu  
s Tomášem Bouškou a Klárou Pinerovou podílel mimo jiné na vzniku publikace Čes‑
koslovenští političtí vězni. Životní příběhy (Česká asociace orální historie, Praha 2009) 
a na obnově Naučné stezky Jáchymovské peklo.

Kontakt: michal.louc@ustrcr.cz

Mgr. Petra Loučová, roz. Čáslavová, nar. 1984 – literární historička. Absolvovala 
bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, v Ústavu české literatury 
a knihovnictví této fakulty je nyní doktorandkou. Od roku 2012 působila v Oddělení 
lexikografie, od roku 2018 pak pracuje v Oddělení teorie Ústavu pro českou literaturu 
AV ČR. Dlouhodobě se věnuje problematice československých vězení a pracovních tá‑
borů let 1948–1989 jako prostorů literární komunikace, zabývá se rovněž výzkumem 
samizdatu a médií kulturní opozice. Je spoluautorkou encyklopedie Český literární 
samizdat 1949–1989. Edice, časopisy, sborníky (Academia – Ústav pro českou literaturu 
AV ČR, Praha 2018). Spoluzakládala Spolek Političtí vězni.cz.

Kontakt: loucova@ucl.cas.cz

Mgr. Klára Pinerová, Ph.D., nar. 1982 – historička. Vystudovala obor Moderní hos‑
podářské a sociální dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je vědeckou pra‑
covnicí Ústavu pro studium totalitních režimů. Ve svém výzkumu se zaměřuje na 
moderní hospodářské a sociální dějiny, vztah inteligence a KSČ, protikomunistickou 
rezistenci, a především na vězeňství v Československu v období socialistické diktatu‑
ry. Na toto téma publikovala knihu Do konce života. Političtí vězni padesátých let – trau‑
ma, adaptace, identita (ÚSTR – NLN, Praha 2017) a několik studií, v nichž se věnovala 
stigmatizaci politických vězňů po jejich propuštění či psychickým následkům vyšet‑
řování ze strany StB, ale také srovnání vývoje vězeňství v Československu a v Německé 
demokratické republice. Je vedoucí výzkumného projektu Proměny vězeňství v českých 
zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace.

Kontakt: klara.pinerova@ustrcr.cz

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., nar. 1965 – historik. Absolvoval obor historie na Filo‑
zofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako dokumentarista a později 
vedoucí skupiny dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunis‑
mu a krátce v Ústavu pro studium totalitních režimů. Od října 2008 je samostatným 
odborným pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha. Zaměřuje se na čes‑
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rozhlasové vysílání pro Československo a na Státní bezpečnost. V poslední době se 
věnuje i problematice druhého a třetího odboje, armádě v době normalizace a obran‑
né politice Československa v sedmdesátých a osmdesátých letech. Je autorem, spolu‑
autorem či editorem řady odborných studií a knih. Jeho poslední publikací je kniha 
Okupace 1968 a její oběti. Nové pohledy na invazi armád Varšavské smlouvy do Českosloven‑
ska roku 1968, počátek okupace a její oběti (spoluautor Ivo Pejčoch, Vojenský historický 
ústav, Praha 2017).

Kontakt: tomekp.vhu@seznam.cz


