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Mgr. Martin Drápela (* 1985 Ostrava) po maturitě na Gymnáziu Ostrava-Zábřeh (2005) nastoupil stu-
dia historie na FF OU v Ostravě, která absolvoval magisterskou diplomovou prací Historie železáren 
v Bašce (2011). V interním doktorském studiu (2012–2013) se věnoval výzkumu historicko-demogra-
fického vývoje specifických společenství ostravské průmyslové aglomerace, který v něm probudil zájem 
o historii místních dělnických kolonií. V současnosti pracuje jako referent Městského úřadu Jeseník.

PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (* 1979 Ostrava), absolvent katedry historie FF OU v Ostravě, na níž vy-
studoval obor Historie a posléze v doktorském studiu hospodářské a sociální dějiny, působí od podzimu 
2006 jako odborný asistent katedry společenských věd VŠB-TU Ostrava, na níž přednáší Světové a ná-
rodní dějiny a Dějiny vědy a techniky. Současně působí jako člen Centra pro hospodářské a sociální dějiny 
FF OU v Ostravě. V akademickém školním roce 2013/2014 byl vědeckým pracovníkem Imre Kertész 
Kolleg Filozofické fakulty Univerzity Friedricha Schillera v německé Jeně, od podzimu 2015 je v Insti-
tutu pro východoevropské dějiny Univerzity Vídeň ročním stipendistou Stipendia Richarda Plaschky. 
Dlouhodobě se zabývá sociálními, hospodářskými, urbánními a náboženskými dějinami 19. a 20. století 
a dějinami koncernu Baťa. S ohlasem publikoval v domácích i zahraničních časopisech a sbornících, je 
přispěvatelem Biografického slovníku Slezska a severní Moravy a veřejnosti se představil jako autor knih 
Na kolonii: život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace 
(VŠB-TU Ostrava, 2007), Z havířských kolonií aneb Jak se žilo havířským rodinám (Repronis, 2008),  
Na Šalomouně: společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870–1950) 
(Centrum pro HSD, OU v Ostravě, 2008; Cena Josefa Pekaře 2009) a Lidé z kolonií vyprávějí své dě-
jiny (Centrum pro HSD, OU v Ostravě a Repronis, 2009). Jako spoluautor se podílel na publikacích 
Hornické kolonie Ostravy (KPHM OKD, Ostrava 2009), Ostravské dělnické kolonie I: závodní kolonie 
kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy (Centrum pro HSD, OU v Ostravě, 2011), 
Ostravské dělnické kolonie II: závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy 
(Centrum pro HSD, OU v Ostravě, 2012), Company Town‘s of the Baťa Concern (Franz Steiner Verlag 
Stuttgart, 2013) a Tovární města Baťova koncernu: evropská kapitola globální expanze (Academia, Praha 
2016). Pravidelně spolupracuje s ČRO Vltava (pořady Akademie, CD Laser, Depozitář Hudební gale-
rie, Komorní hudba, Matiné, Mozaika a Rondo) a regionálním studiem ČT (Divadlo žije, Terra musica). 
Na stránkách tištěných i elektronických médií (Czech Music Quarterly, Harmonie, Opera Plus, Týdeník 
rozhlas) se věnuje hudební publicistice. Od roku 2012 je členem Umělecké rady Národního divadla mo-
ravskoslezského, v němž za spolupráce ČRO Vltava 1. května 2014, v den 110. výročí úmrtí Antonína 
Dvořáka, dramaturgicky připravil Dvořákovský písňový maraton, první souborné provedení jednohlasé 
písňové tvorby Antonína Dvořáka.

Mgr. et Mgr. Tomáš Majliš (* 1988 Ostrava) po maturitě na Gymnáziu Františka Hajdy v Ostravě (2007) 
absolvoval pedagogické studium historie a základů společenských věd na FF OU v Ostravě bakalářskou 
diplomovou prací Rané encyklopedické dílo Jana Ámose Komenského (2010) a magisterskou diplomovou 
prací Stavební a populační vývoj kolonie Hranečník ve Slezské Ostravě (2013). Magisterskou diplomovou 
prací Stavební a populační vývoj Sirotčí kolonie Vítkovických železáren (2014) uzavřel paralelní studium 
oboru Historie a Ochrana průmyslového dědictví. Volba témat jeho absolventských prací odrážela zájem 
o regionální dějiny, jimž se věnuje rovněž jako průvodce Ostravou, autor článků v regionálním tisku 
a člen autorského kolektivu publikace Ostravské dělnické kolonie II (2012). V současnosti působí jako 
učitel na Základní škole logopedické v Ostravě-Hrabové.
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Mgr. Martin Malinek (* 1986 Zlín) po maturitě na Střední průmyslové škole ve Zlíně, obor Ekonomické 
lyceum (2006), absolvoval studijní obor Historie na FF OU v Ostravě bakalářskou prací Proces kolektivi-
zace ve vybraných obcích Luhačovského Zálesí (2011) a magisterskou diplomovou prací Stavební, popu-
lační a společenský vývoj dělnických kolonií Vítkovických železáren na příkladu kolonií Westend, Hulváky 
a mistrovské kolonie v Erbenově ulici (2014). V průběhu studia se v něm probudil zájem o ostravskou no-
vodobou historii, odrážející se v autorském podílu na druhém svazku publikační řady Ostravské dělnické 
kolonie (2012). Badatelské obzory mu v oblasti hospodářských a sociálních dějin rozšířila dlouhodobá 
spolupráce na rešerších připravované publikace Martina Jemelky a Ondřeje Ševečka Tovární města Ba-
ťova koncernu (Academia, Praha 2016). V letech 2013–2014 prováděl jako referent hospodářské správy 
a archivu spisovou a skartační službu ve spisovně personálních karet bývalých zaměstnanců NHKG 
(dnes ArcelorMittal Ostrava, a. s.). Od roku 2015 působí jako metodik spisové služby a archivnictví  
v Archivu Policie České republiky v Praze.

Mgr. Aleš Materna (* 1970 Bílovec) po maturitě na ostravském SOU železničním (1988) pracoval jako 
mechanik silnoproudých zařízení v lokomotivním depu Ostrava (1988–1994), redaktor rockového ma-
gazínu Spark (1994–2002) a laborant Zkušebny mechanických vlastností VŽ (1995–1999), žurnali-
sta Ostravského večerníku a týdeníku Ostrava (1999–2000) a zkušební technik firmy Testing Center, 
s. r. o. (2000–2012). V současnosti pracuje jako zkušební technik/supervizor Testing Center Vítkovice 
Steel. Studia historie absolvoval na FF OU v Ostravě bakalářskou prací Lodní výroba VŽ pro Rakous-
ko-uherské válečné námořnictvo 1893–1918 (2008) a magisterskou diplomovou prací Zbrojní výroba 
VŽ v letech 1891–1938 (2012). V roce 2012 se stal vítězem Studentské vědecké konference Historie 
2011 v Opavě a držitelem Ceny Josefa Šusty za práci Lodní výroba VŽ pro Rakousko-uherské válečné ná-
mořnictvo 1891–1914. Dlouhodobě se zabývá dějinami VŽ a průmyslových podniků Moravy a Slezska, 
dějinami vědecko-technické revoluce a historií podnikatelských a bankéřských rodin 19. a 20. století.  
Od podzimu 2012 je externím doktorandem hospodářských a sociálních dějin KHI FF OU. Publiku-
je v tuzemských i zahraničních odborných historických periodicích. Na stránkách Vítkova zpravodaje 
se věnuje tématům z dějin VŽ. Je členem Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR, The British 
Society for the History of Science a Association for Iron & Steel Technology. Rozsáhlá je jeho přednáško-
vá činnost na českých a zahraničních univerzitách (University of Cambridge, University College Lon-
don, University of Leeds, University of Manchester, University of Pittsburgh, University of St Andrew, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach). Dlouhodobě se věnoval hudbě jako zpěvák a textař rockových sku-
pin Erebus a Hoo Hoo Coctail, s nimiž natočil 3 CD a dva videoklipy a odehrál desítky koncertů a vystou-
pení v ČR a SR. Od června 2015 působí jako zpěvák rockové skupiny The Konvertor.

Mgr. Radomír Seďa (* 1978 Ostrava) po maturitě na Střední odborné škole v Ostravě (1997) pracoval 
dva roky jako technik společnosti VÍTKOVICE, a. s., než v roce 1999 zahájil studia historie na FF OU 
v Ostravě, ukončená magisterskou diplomovou prací Matiční gymnázium v Místku a jeho vývoj do vzniku 
Československa. Od roku 2006 pracuje jako referent spisové služby a archivář společnosti VÍTKOVI-
CE, a. s. Na stránkách Vítkovických novin se věnuje tématům z oblasti hospodářských a sociálních dějin  
a s KHI FF OU pravidelně spolupracuje při tvorbě hesel Biografického slovníku Slezska a severní Moravy. 
Publikoval ve sborníku Ostrava a sborníku Státního okresního archivu Frýdek-Místek. V roce 2014 vydal 
v nakladatelství Montanex publikaci Pět proti gestapu. Jeho odborný zájem se soustřeďuje na problema-
tiku mimořádných lidových soudů, perzekuce a hospodářského vývoje klíčových regionálních podniků.

Mgr. Bc. Mariana Stonišová (* 1987 Ostrava) po maturitě na Biskupském gymnáziu v Ostravě (2006) 
nastoupila studia na FF OU v Ostravě, na níž bakalářskou (Život a působení Karla Emanuela z Že-
rotína: poslední člen rodu a moravský místodržící, 2009) a magisterskou diplomovou prací (Stavební 
a populační vývoj Dolní kolonie a kolonie U Kostela v Ostravě-Mariánských Horách, 2012) absolvovala 
obor Historie. Paralelně vystudovala na PdF OU v Ostravě obor Vychovatelství (bakalářská práce Rozvoj 
volnočasových aktivit pro obyvatele Hlučínska v česko-polské pohraniční oblasti, 2012). Od roku 2011 
spolupracuje s Centrem outdoorových programů jako instruktorka a od roku 2012 s Katechetickým  
a pedagogickým centrem ostravsko-opavské diecéze jako lektorka tzv. vstupů do výuky základních škol 
s křesťanskými tématy. Od podzimu 2012 vede cvičení předmětu Dějiny vědy a techniky na VŠB-TU Os-
trava, pedagogické a publikační kontakty navázala s Technickou univerzitou v Košicích a Pravoslavnou 
bohosloveckou fakultou Prešovské univerzity v Prešově. Autorsky se podílela na tvorbě všech svazků 
publikační řady Ostravské dělnické kolonie (2011, 2012, 2015). V současnosti spolupracuje s Archivem 
VŠB-TU Ostrava na přípravě publikací k dějinám univerzity.

Ing. David Sýkora, Ph.D. (* 1980 Zlín), po maturitě na Střední průmyslové škole stavební ve Zlíně, 
obor Pozemní stavitelství (1999), absolvoval inženýrský studijní obor Městské stavitelství a inženýrství 
na VŠB-TU v Ostravě (2006). V dálkové formě doktorského studia pokračoval na VŠB-TU Ostrava  
na katedře architektury (2006–2014), kde se v něm probudil zájem o historii a architekturu ostravských 
dělnických kolonií (studium ukončeno disertační prací Vývoj a perspektiva dělnických kolonií na Ostrav-
sku). Paralelně pracoval jako projektant a project manager ve společnostech PPS – Kania, s. r. o., a EVČ 
Morava, s. r. o. V roce 2009 se spoluautorsky podílel na odborné studii Závodní osada Československých 
továren na dusíkaté látky v Ostravě-Nové Vsi. V současnosti je členem Asociace inspektorů nemovitostí 
(AIN) a pracuje jako technický manažer obchodního centra OC Frýda.

Bc. Antonín Szturc (* 1987 Ostrava) vystudoval obor Historie na FF OU v Ostravě. V průběhu studia 
absolvoval semestrální studijní pobyt v Polsku (Uniwersytet Śląski w Katowicach), který podpořil jeho 
zájem o tematiku interetnických vztahů a vlivu industrializace a urbanizace na společnost ostravsko-
-karvinského uhelného revíru a Těšínska. V roce 2012 se autorsky podílel na publikaci Ostravské dělnic-
ké kolonie II texty o slezskoostravských dělnických koloniích Bunčák a Centrálka. V současnosti spolu-
pracuje s ÚMOb Ostrava-Jih v rámci projektu zaměřeného na prozkoumání, zachycení a popularizaci 
historie největšího ostravského městského obvodu.

Mgr. Ondřej Štarman (* 1986 Ostrava) po maturitě na Gymnáziu Čs. exilu v Ostravě-Porubě (2006) 
absolvoval na FF OU v Ostravě bakalářskou prací (Role zemské samosprávy v procesu budování lokální 
železniční sítě Moravy do roku 1918, 2009) a magisterskou diplomovou prací (Úspěchy a neúspěchy 
v budování lokální železniční sítě na Moravě do roku 1914, 2012) obor Historie. Autorsky se podílel 
na tvorbě prvního svazku publikační řady Ostravské dělnické kolonie (2011). V současnosti působí jako 
interní doktorand hospodářských a sociálních dějin na KHI FF OU, přičemž svou pozornost věnuje dě-
jinám dopravy na území Moravy.

Mgr. Lukáš Vaculík (* 1982 Vítkov), absolvent FF OU v oboru Historie a v současnosti interní dokto-
rand KHI FF OU v oboru České a československé dějiny, se zabývá českými, československými a obecný-
mi dějinami 20. století. Náležel k autorským kolektivům Biografického slovníku Slezska a severní Mora-
vy: Supplementum č. 1 (2011) a Ostravských dělnických kolonií II (2012) a byl spolueditorem kolektivní 
monografie Where Life Once Used to Be: The Vanished Places and Sights – Contributions from the 4th 
International Scientific Conference of Doctoral Candidates (2014). Jako kurátor spoluorganizoval mu-
zejní expozici Historie báňské dráhy v Ostravě: historie železničních vleček v OKR (2013–2014) a podílel 
se na přípravách dvou mezinárodních doktorandských konferencí. Publikuje v tuzemských odborných 
historických periodicích. V rámci doktorského studia na FF OU nepravidelně přednášel předměty Mez-
níky československých dějin po roce 1945 a Totalitní režimy v Evropě ve 20. století. V roce 2014 kandidoval 
v komunálních volbách v Hlučíně, od roku 2015 působí jako přísedící Krajského soudu v Ostravě.




