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Bakalářská práce Adama Falbra představuje vynikající analýzu tradiční i současné státní 

symboliky Běloruska. Je rozdělena do čtyř velkých kapitol, z nichž první představuje 

současnou státní symboliku této republiky, druhá se věnuje historickému vývoji běloruské 

symboliky od středověkých dob až po současnost, třetí kapitola soustřeďuje pozornost na 

klíčové referendum z roku 1995, jež zavedlo novou státní symboliku nezávislého běloruského 

státu, čtvrtá kapitola pak zaznamenává současné turbulentní diskuse mezi zastánci tradiční a 

současné symboliky. Z logiky věci vyplývá, že Falbrova analýza je mnohem širší, než jen 

z pozic heraldiky vést odbornou diskusi o znacích či vlajkách Běloruska atp. Autorův záběr je 

mnohem širší, snaží se hledat historické souvislosti pro zavádění tradiční běloruské symboliky 

ve 20. století, jejich odmítání v dobách sovětských a Lukašenkova režimu, jež souvisí 

zejména se zneužitím tradiční symboliky v době druhé světové války. Bakalářská práce se 

tedy významně dotýká historických reálií běloruského území od středověku až po současnost 

a výtečně je napojuje na úvahy o běloruské symbolice. Autor též pracuje s koncepty jako 

identita, historické vědomí, paměť či kolektivní paměť, i když by mohl tyto pojmy v kontextu 

práce hlouběji analyzovat a pojednat o nich. Domnívám se, že by takovou analýzu měl Falbr 

učinit ve svém dalším vědeckém výzkumu, neboť by tím ještě více zvýšil už tak vynikající 

hodnotu výsledků svého bádání. Stejně tak by možná bylo zajímavé využít v budoucnu více 

možnosti metody orální historie, tedy vyzpovídat Bělorusy a zjistit jejich názory na toto téma 
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a kriticky je zhodnotit. Velmi cenným rysem Falbrovy práce je také skutečnost, že počítá 

s kontroverzností tématu uvnitř běloruské společnosti, která je v otázce užívání symboliky 

značně rozdělena – jako badatel, který není nijak citově v těchto debatách zainteresován, 

předkládá barvitý obraz současných i dřívějších turbulentních diskusí o této tematice, aniž by 

názory druhé strany předem odsuzoval. Ačkoli v některých pasážích, zejména v závěru 

vyjadřuje svůj názor na věc, činí tak v zásadě velmi neutrálně a opatrně. 

 

I díky svému studiu v Bělorusku má autor o dění v zemi vynikající znalosti, podložené 

studiem relevantních zdrojů – prostudoval velké množství odborné literatury vydané převážně 

v Bělorusku či Rusku, najdeme zde ale i příspěvky anglosaské provenience. Velkou část 

zdrojů tvoří internetové odkazy, což se týká zejména kapitol, které se vyjadřují k současným 

úvahám a diskusím. Falbrova interpretace je tedy velmi dobře podložena a zargumentována. 

Autor se též opírá o četnou obrazovou dokumentaci, která vhodně dokresluje jeho úvahy a 

argumenty. 

 

Celkově mohu konstatovat, že si Adam Falbr zvolil velmi těžké, v podstatě multidisciplinární 

téma, které bylo dosud zpracované jen částečně a které je minimálně zcela nové v českém 

historickém bádání. Jeho práci by měl číst každý, kdo se zabývá současnou situací 

v Bělorusku, respektive ve východní Evropě. Práce vykazuje znaky vyspělého vědeckého 

přístupu a přináší celou řadu nových informací a interpretací. Pokud by autor téma 

rozpracoval ještě více v kontextu současných metodologických přístupů k podobným 

tématům, měla by jeho práce potenciál stát se významným příspěvkem v současných 

vědeckých debatách o tematice východní Evropy. Doporučuji, aby některé významné části 

Falbrovy práce byly publikovány v odborném vědeckém časopise. Oceňuji též skutečnost, že i 

po stránce stylistické a formální představuje práce, až na drobné chybičky, příspěvek vysoce 

přesahující standard prací odevzdávaných na Filozofické fakultě. 
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Bakalářská práce Adama Falbra patří k vysoce nadstandardním studentským počinům a jako 

takovou ji doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

  

 

 

  V Liberci, 29. září 2017 

 

 

 

 

  

 

PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 

 Ústav východoevropských studií FF UK v Praze 

  

 


