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INFORMACE O AUTORECH

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 Od‑
dělení výzkumu 1945–1989. Zabývá se sociálními a kulturními dějinami poválečného 
Československa. K dílčím tématům jeho výzkumu, ke kterým publikoval několik od‑
borných studií, patří například dějiny populární kultury, výzkum československých 
subkultur či v poslední době historie československého represivního aparátu před ro‑
kem 1989. V rámci svého disertačního projektu se věnuje fenoménu veksláctví a čer‑
ného trhu v socialistickém Československu.

Kontakt: adam.havlik@ustrcr.cz

Prof. Alaksandr Hužalouski, Ph. D., nar. 1960 – historik. Vystudoval historii a ang‑
ličtinu na Minské státní pedagogické univerzitě, v letech 1988–1991 absolvoval post‑
graduální studium muzejnictví na katedře ruských kulturních studií Moskevského 
institutu. O rok později mu bylo nabídnuto místo pedagoga na katedře historie Bělo‑
ruské státní univerzity v Minsku. V roce 1994 získal grant Americké informační služ‑
by (USIS) v Minsku na výzkum v rámci programu muzejních studií (MSP) Univerzity 
George Washingtona, Washington, D.C. a v roce 1996 grant nizozemské vlády na vý‑
zkum v rámci programu evropských studií (ESP) na univerzitě v Amsterdamu. Vyuču‑
je na Katedře historie Běloruské státní univerzity a je členem redakční rady časopisu 
Bielaruski histaryčny časopis. Důležité publikace: Historyja muziejnaj spravy Bielarusi (Bie‑
laruski dziaržauny univiersitet, Minsk 2012), Čyrvony alovak. Narysy pa historyi cenzury 
u Savieckaj Bielarusi 1919–1941, Tom 1 (Zviazda, Minsk 2012); Čyrvony alovak. Narysy pa 
historyi cenzury u Savieckaj Bielarusi 1943–1991, Tom 2 (A. M. Januškievič, Minsk 2018); 
Seksualnaja revoliucyja u Savieckaj Bielarusi 1917–1929 (A. M. Januškievič, Minsk 2017).

Kontakt: huzhalouski@gmail.com

PhDr. Zlatuše Kukánová, nar. 1958 – archivářka a historička. Vystudovala archivnic‑
tví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pra‑
cuje na ministerstvu vnitra. Dlouhodobě se specializuje především na církevní správu 
a postavení římskokatolické církve v Československu v první polovině 20. století, ději‑
ny České bohoslovecké koleje, respektive Nepomucena, v Římě a osobnost pražského 
arcibiskupa Karla Kašpara v kontextu doby. V poslední době se zaměřuje na pová‑
lečný odsun německého katolického kléru z ČSR, připravila také studii k rezignaci 
posledního německého litoměřického biskupa Antonína Aloise Webera. Jako bývalá 
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československé diplomacie: vztahům s Vatikánem, se suverénním řádem maltézských 
rytířů nebo s Rakouskem. Je spoluzakladatelkou sborníku Národního archivu Pagi-
nae historiae, členkou redakční rady tohoto sborníku a webového portálu Minulost.cz. 
Většinu studií 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. Petra Loučová, roz. Čáslavová, nar. 1984 – literární historička. Absolvovala bo‑
hemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tamtéž je nyní dokto‑
randkou. Od roku 2012 byla členkou Oddělení lexikografie Ústavu pro českou litera‑
turu Akademie věd ČR, od roku 2018 působí na tomto pracovišti v Oddělení teorie. 
Dlouhodobě se věnuje problematice československých vězení a pracovních táborů 
v letech 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). Spoluzaložila spolek Političtí vězni.cz.

Kontakt: loucova@ucl.cas.cz

Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc., nar. 1959 – historik. Vystudoval historii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a tamtéž se i habilitoval. Působí na Katedře jihoslo‑
vanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje 
se na moderní dějiny jihovýchodní Evropy, zvláště pak jihoslovanského prostoru. Pu‑
blikoval monografie Hospodářská spolupráce Československa s Jugoslávií v letech 1945–1949 
(Univerzita Karlova, Praha 1990), Jihoslovanská krize. Kořeny a souvislosti (Karolinum, 
Praha 1996), Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávie. Geneze – vývoj – perspek-
tivy (Karolinum, Praha 1997), Jugoslávie a východní blok 1953–1958 (Karolinum, Praha 
2001), Jugoslávie a Pražské jaro (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Togga, Pra‑
ha 2008) a Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969 (Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy, Praha 2014). Byl vedoucím autorem kolektivních monografií Dějiny Srbska 
(Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004 a 2013) a Státy západního Balkánu v uplynu-
lém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 
2016). Spolupodílel se na syntéze Dějiny jihoslovanských zemí (Nakladatelství Lidové 
noviny, Praha 1998 a 2009). V současné době spolupracuje na projektu GAČR Čes-
koslovensko a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století. Politická, sociální a kulturní interakce 
a vzájemná reflexe v období pozdního socialismu.

Kontakt: pelikan.j@atlas.cz
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Michal Plavec, nar. 1973 — kurátor letecké sbírky Národního technického muzea. 
Zabývá se především dějinami vzduchoplavby (letectví) v zemích Koruny české. Pub‑
likoval řadu studií a monografií k historii letecké války a obecně druhé světové války, 
například Poslední rok války na Nymbursku (CDK, Brno 2005), … a země se chvěla. Bom-
bardování Kolína za druhé světové války (spolu s Ladislavem Jouzou, Svět křídel, Cheb 
2007), Bomby pod Řípem. Nálety na Kralupy nad Vltavou, Neratovice, Veltrusy, Hněvice, 
Mělník, Roudnici nad Labem a další sídla během druhé světové války (Svět křídel, Cheb 
2008), Strach nás ochromil. Tragický nálet na Prahu 14. února 1945 v souvislostech (Svět 
křídel, Cheb 2012), Bomby na Květnou neděli. Letecká válka nad Prahou a okolím v březnu 
až květnu 1945 (spolu s Filipem Vojtáškem, Svět křídel, Cheb 2012) či Smrtonosná ob-
laka. Letecká válka mezi Labem a Orlickými horami 1938–1945 (Svět křídel, Cheb 2012), 
ale i životopisných monografií, jako Od jízdních kol ke kosmickým raketám. Ludvík Oče-
nášek (1872–1949) (NTM – Město Plasy, Praha – Plasy 2017) a dalších. Přispívá do 
českých, německých, amerických, britských, polských, slovenských a francouzských 
odborných periodik a kolektivních monografií. V poslední době se věnuje také his‑
torii plavby a obchodu na Labi. Je pořadatelem každoročních leteckých historických 
seminářů a spolupořadatelem seminářů o historii plavby a obchodu na Labi, které se 
konají jednou za dva roky.

Kontakt: michal.plavec@ntm.cz

JUDr. et PhDr. Stanislav Polnar, Ph.D. et Ph.D., nar. 1976 – právník, historik a bez‑
pečnostní analytik. Vystudoval právo, historické vědy a informační studia na Univer‑
zitě Karlově v Praze, Slezské univerzitě v Opavě a Žilinské univerzitě v Žilině. V sou‑
časné době působí jako odborný asistent na katedře vojenského umění Univerzity 
obrany v Brně. Dříve získával zkušenosti na různých pozicích v rámci ministerstva 
obrany v ČR i v zahraničí. Dlouhodobě se věnuje otázkám vztahu mezi českosloven‑
skou společností a jejími ozbrojenými silami, bezpečnostnímu systému socialistické‑
ho Československa a československému strategickému a doktrinálnímu myšlení. Pu‑
blikoval i popularizační práce o vlivu radikálního islamismu na moderní evropskou 
společnost.

Kontakt: standa.polnar@centrum.cz

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D., nar. 1985 – historik a pedagog. Vystudoval učitelství dě‑
jepisu pro střední školy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde 
následně získal i doktorát z historie. Od roku 2018 pracuje jako odborný asistent 
na katedře vojenského umění Univerzity obrany v Brně ve skupině vojenské historie. 
Dlouhodobě se zabývá problematikou Ukrajinské povstalecké armády (UPA) a Orga‑
nizace ukrajinských nacionalistů (OUN) a jejich působení v Československu, propa‑
gandistickým zneužitím tohoto tématu s přesahem k hybridním konfliktům součas‑
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několika odborných studií a publikací. Momentálně připravuje k vydání monografii 
Banderovci – politické souvislosti, následky zneužití tématu komunistickou propagandou, ná-
vaznost na hybridní konflikty v současnosti (Academia, Praha 2019).

Kontakt: tomas.repa@unob.cz

PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D., nar. 1982 – historik. Vystudoval historii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy a tamtéž absolvoval i postgraduální studium. V letech 
2008–2017 působil ve Státním oblastním archivu v Praze. Od roku 2015 je zaměstnán 
v Ústavu pro studium totalitních režimů a od roku 2018 též v Národním archivu. 
Zaměřuje se na problematiku poválečného vývoje Komunistické strany Českosloven‑
ska, na dějiny průmyslového dělnictva, na veřejné protesty obyvatelstva v zakladatel‑
ské fázi státně socialistického režimu a na dějiny západočeského regionu. Mezi jeho 
nejnovější práce patří monografie Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. červ-
na 1953 (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2016) a Podvedená strana. Zrod 
masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace 
1945–1948 (Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2016).

Kontakt: jakub.slouf@ustrcr.cz

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D., nar. 1977 – historik. Vystudoval historii na Fi‑
lozofické fakultě Univerzity Karlovy a tamtéž absolvoval i postgraduální studium. Je 
pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze a působí rovněž jako 
odborný asistent v Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Za‑
bývá se světovými dějinami se zaměřením na jihovýchodní Evropu, mezinárodním 
postavením Československa v období studené války a komunitami cizinců v Česko‑
slovensku v období státního socialismu. Je autorem monografie Z Prahy proti Titovi! 
Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu (Filozofická fakulta Univerzity Karlo‑
vy, Praha 2012, chorvatsky Srednja Europa, Zagreb 2016). Dále je spoluautorem Dějin 
Srbska (Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2004 a 2013) a kolektivní monografie 
Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje (Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2016). Aktuálně je řešitelem projektu GAČR Čes-
koslovensko a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století. Politická, sociální a kulturní interakce 
a vzájemná reflexe v období pozdního socialismu.

Kontakt: ondrej.vojtechovsky@ustrcr.cz
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Lic. iur. can. Eva Vybíralová, Ph.D., nar. 1982 – církevní právnička. Studovala teo‑
logii a religionistiku na Husitské i Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. V roce 2010 absolvovala licenciátní studium kanonického práva na Katolické 
teologické fakultě v Münsteru. V roce 2017 obhájila na Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze disertační práci Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine 
kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948–1989, která vyšla 
následně tiskem (Echter Verlag, Würzburg 2019). Od roku 2017 zastává na Metropo‑
litním církevním soudu v Praze funkci obhájkyně (manželského) svazku. Od roku 
2018 působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se badatelsky zaměřuje 
především na téma tajných fakult a skryté církve.

Kontakt: eva.vybiralova@ustrcr.cz

PhDr. Milan Vyhlídal, Ph.D., nar. 1985 – vojenský historik. Vystudoval historii na 
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorské studium a rigorózní ří‑
zení absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 
2014 přednáší historii na Univerzitě obrany v Brně. Zabývá se československými vo‑
jenskými dějinami 20. století se specializací na druhý československý odboj, působení 
vojenských zpravodajských služeb v letech 1920–1948 a vojenskou pomoc tzv. zemím 
třetího světa v letech 1948–1989. Na uvedená témata publikoval řadu odborných stu‑
dií. Jeho nejnovější prací je biografie Generál Jan Reindl (1902–1981). Letec, zpravodajec, 
účastník protinacistického odboje a velitel leteckých instruktorů v Egyptě (Svět křídel, Cheb 
2018).

Kontakt: milan.vyhlidal@unob.cz


