
Posudek bakalářské práce 

 

Iva Nedelková, Státní vyznamenání ČSFR a nejvýznamnější nositelé v letech 1990–1992, FF 

UK Praha – katedra PVHAS, Praha 2018, 64 s. včetně 7 obrazových příloh. 

 

Předkládaná bakalářská práce Ivy Nedelkové se poněkud vymyká z řady dosud obhájených 

prací na oboru Veřejná správa a spisová služba. Zatímco většina z nich byla zaměřena na 

otázky týkající se nejnovější správy, e-governmentu, digitalizaci a digitálnímu archivu 

apod., předmětná práce je z oboru pomocných věd historických, a to konkrétně z oblasti 

faleristiky, jedné z nejmladších pomocně vědných disciplín.  

Téma a především časové vymezení, které si autorka zvolila, není nikterak jednoduché a 

přináší celou řadu úskalí. Hlavní, a jak se v průběhu zpracovávání práce ukázalo, i 

nejzásadnější limitující faktor spočíval v chronologickém vymezení tématu, tzn. v relativně 

nevelkém odstupu od let, jež jsou předmětem autorčina výzkumu. Hlavní problém tak 

v této souvislosti spočíval v omezeném přístupu k písemnostem, jež jednak nebyly (a 

mnohé dosud nejsou) zpřístupněny v souladu s archivním zákonem, jejichž studium je 

omezeno vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů. Na tomto místě je potřeba 

konstatovat, že autorce se podařilo všemi nesnázemi projít bez toho, aby některá omezení 

měla nepříznivý vliv na obsah a kvalitu její práce.  

Práce je logicky a přehledně strukturována. Úvodem autorka přiblížila její obsah, vysvětlila 

základní pojmy, s nimiž pracovala a jejichž praktická znalost je pro pochopení a 

zpracování tématu nezbytná. Zároveň představila hlavní zákonnou normu týkající se 

udělování státních vyznamenání, tj. zákon č. 404/1990 Sb. O státních vyznamenáních 

ČSFR, a to nejen z hlediska jejího obsahu, ale od návrhu, tvorby zákona, připomínkování 

až po schválení. Nedílnou součást práce tvoří stručně podaný přehled týkající se 

historického vývoje československých řádů a znaků.  

Stěžejní část práce je věnována jednak konkrétním vyznamenáním a řádům udělovaným 

prezidentem republiky – Řádu Bílého lva, Řádu Tomáše Garrigue Masaryka, Řádu Milana 

Rastislava Štefánika a Medaili Za hrdinství a Medaili Za zásluhy, jednak nejvýznamnějším 

nositelům. Jednotlivé řády jsou rovněž součástí obrazové přílohy (zde by bylo vhodnější 

pročíslování jednotlivých příloh samostatně, tzn. 1 až 7, nikoli tak, jak je uvedeno v práci, 

tedy příloha 1 a pod ní 5 obrázků stejně tak příloha 2. 

Hlavní zdroje, z nichž autorka vycházela, byly archivní prameny uložené v Archivu 

Kanceláře prezidenta republiky, dále v Archivu poslanecké sněmovny a v Archivu České 

televize, nedílnou součástí bylo studium dobového periodického tisku a v neposlední řadě 

zákonných norem, resp. normy. 

Práce je psána věcně, kultivovaným jazykem.  

 

Závěr: autorka prokázala schopnost samostatné práce s literaturou a prameny, vytrvalost a lez 

říci, že až určitou zarputilost při překonávání výše uvedených překážek, s nimiž se musela 

při své badatelské práci potýkat. Při zpracovávání zvoleného tématu osvědčila znalosti 

z oblasti pomocných věd historických (v daném případě zejména heraldiky)a schopnosti 

praktického uplatnění metod užívaných v práci s historickými prameny. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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