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HISTORICI AKADEMIE VĚD ČR OBDRŽÍ MEDAILI ZA ZÁSLUHY 

O DIPLOMACII 

 

Vědci Jan Němeček a Jindřich Dejmek dnes převezmou medaili ministra zahraničních věcí ČR Za 
Zásluhy o diplomacii. Jsou prvními profesionálními historiky, kterým bude toto ocenění uděleno. 
Mezi laureáty z řad domácích i zahraničních politiků a diplomatů patří například Madeleine 
Albrightová, Jan Kavan nebo bývalý tajemník NATO lord George Robertson. 

Medaile Za zásluhy o diplomacii se uděluje za mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro českou 
diplomacii, zahraniční politiku a za mimořádné zásluhy při rozvoji mezinárodních vztahů mezi Českou 
republikou a jinými státy nebo mezinárodními organizacemi. 

„Ocenění je pro mne dokladem, že vědecká práce přináší nejen nové poznatky a řešení aktuálních 
problémů, ale také napomáhá spolupráci a vzájemnému porozumění mezi státy a národy. Zejména 
s ohledem na historii 20. století, jíž se oba kolegové historici věnují, je toho stále více než potřeba,“ říká 
předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová. 

Jan Němeček i Jindřich Dejmek dlouhodobě pracují na tématu zahraničních vztahů Československé 
republiky od roku 1918 do konce druhé světové války. V rámci své odborné práce se podíleli také na 
řadě projektů přímo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, jedním z nich je např. ediční 
řada Dokumenty československé zahraniční politiky. 

Jan Němeček se dlouhodobě zaměřuje na politické dějiny 20. století, zejména na mezinárodní situaci 
v dobách druhé světové války a protinacistického a protifašistického odboje. Kromě Československa ho 
zajímá také Polsko a soustředí se i na dějiny diplomacie. Za práci, kterou věnoval studiu 
československé diplomacie a politiky, získal nejvyšší resortní vyznamenání Ministerstva obrany ČR 
Zlatou lípu.  

Centrem výzkumu Jindřicha Dejmka je taktéž 20. století, ale zaměřuje se především na dějiny 
mezinárodních vztahů. Studuje československou zahraniční politiku a moderní dějiny anglosaských 
zemí, Polska, Pobaltí a Skandinávie. Stál v čele kolektivu, který napsal ceněnou knihu Československo. 
Dějiny státu, která zachycuje dějiny republiky od první světové války až do rozpadu federace v roce 
1992. 

 

http://abicko.avcr.cz/archiv/2003/3/obsah/dokumenty-ceskoslovenske-zahranicni-politiky-1918-1945.html

