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Hned z počátku bych ráda vyzdvihla zvolené téma bakalářské práce Ivy Nedelkové. Není běžné, 
aby si student zvolil námět z okruhu jedné z nejmladších pomocných věd historických – faleristiky. 
Proto její zaměření kvituji. Iva Nedelková se ve své práci rozhodla popsat proces propůjčování 
a udělování státních vyznamenání České a Slovenské federativní republiky na základě zákona 
č. 404/1990 Sb. O státních vyznamenáních ČSFR.  

Autorka rozčlenila práci o několika celků. V úvodních pasážích se věnovala vysvětlení základních 
faleristických pojmů, se kterými se lze setkat v odborné literatuře. Schopnost pochopit a rozlišit je, je 
pro práci s daným pramenným materiálem zásadní. Správně poukázala na důležitý rozdíl 
mezi propůjčením řádu (princip navrácení insignií po smrti držitele) a udělením medaile (ponechání 
insignie v rodině držitele), též zmínila varianty, které mohou nastat. Dalším prvkem, který správně 
sledovala, je propůjčování a udílení insignií ve sféře civilní a vojenské. 

V samostatné kapitole se věnovala zákonu O státních vyznamenání ČSFR (č. 404/1990 Sb.), jeho 
návrhu, stanoviskům k návrhu zákona a dalším krokům, které vedly k jeho konečnému schválení. 
Nastiňuje již též úkony, které jsou v souvislosti s propůjčením či udělením insignií spojené – pravidla 
pro jejich nošení a správné nakládání s nimi. 

Historickému vývoji československých řádů a vyznamenání se autorka věnovala v samostatné 
kapitole, kde stručně shrnula řády a vyznamenání, které předjímaly ty z období federálního. Pokud by 
se autorka tomuto falerististickému tématu v budoucnu chtěla věnovat dál, nabízely by se právě zde 
možnosti, kde informace prohloubit a sjednotit hloubku popisu u všech zkoumaných vyznamenání. Pro 
uvedení do tématu bakalářské práce je považuji za dostačující. Za důležité považuji, že autorka 
upozornila na období let 1948-1989, kdy vzniknul nový systém státních vyznamenání a docházelo 
k zavádění velkého počtu nových typů a jejich enormnímu nadpoužívání. Se zánikem Československé 
socialistické republiky a vznikem České a Slovenské federativní republiky byla snaha vybudovat systém 
nový, na základech evropské faleristické tradice a základech prvorepublikových. 

Samotnému popisu Řádu Bílého lva, Řádu Tomáše Garrigue Masaryka, Řádu Milana Rastislava 
Štefánika, Medaili Za hrdinství a Medaili Za zásluhy je věnovaná nejobsáhlejší část práce. Každému 
vyznamenání náleží historický exkurz, kde se autorka věnuje obdobím, které předchází 
chronologickému vymezení, které si pro svoji práci vybrala, tedy období před rokem 1990. Díky tomu 
je zřejmý jejich postupný historický vývoj. Věnuje se problematice řádových dnů a průběhu samotného 
ceremoniálu, při kterém byla vyznamenání propůjčována a udílena, v neposlední řadě též významným 
držitelům uvedených vyznamenání. Vizuální podobu vyznamenání dokumentuje obrazová příloha 
v závěru práce. 

Celkově považuji za přínosné, že se autorka zaměřila na mediální obraz ceremoniálů a reakcí 
veřejnosti a tisku na vyznamenané osobnosti. Práce dobře postihuje období, které předcházelo naší 
současné řádové praxi a poskytuje tak možnost k jejich porovnání. Současně umožňuje nahlížet na 
současný řádový den (28. říjen) v širší perspektivě a přiblížit podstatu celého průběhu širší veřejnosti. 
Autorka čerpala z fondů Archivu České televize, Archivu Kanceláře prezidenta republiky a Archivu 
Poslanecké sněmovny a dobře se vypořádala s omezenou přístupností pramenů, která je ošetřena 
Zákonem o ochraně osobních údajů a Zákonem o archivnictví a spisové službě. Poznatky rozšiřovala 
pomocí tištěných pramenů, zejména dobového tisku, dále odborné literatury.  

Autorka otevřela téma, kterému se stojí za to věnovat i do budoucna a pomáhá šířit osvětu 
v oblasti historie udělování a propůjčování státních vyznamenání v ČR. 



Pokud by se tématu rozhodla věnovat dále, bylo by možné její současné výstupy prohloubit a dál 
prezentovat v rámci faleristiky. 

 
Závěr: Autorka si v úvodu vytkla za cíl rozvinout základní prvky, kterým předchází samotný 

řádový ceremoniál a přiblížit tak celý proces propůjčování řádů a udělování medailí širší veřejnosti. 
Jsem přesvědčená, že to se jí prostřednictvím této práce věnované státním vyznamenáním ČSFR 
zdařilo, a proto práci doporučuji k obhajobě. 
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