
Abstrakt 

Disertační práce Historie vystěhovalectví z českých zemí do Brazílie v 19. století obrací 

pozornost k českým stopám v Brazílii ve větším záběru a hloubce, než bylo učiněno 

v dosavadních dostupných odborných pracích a výzkumech. Téma této práce se detailně věnuje 

mapování životních osudů jednotlivců a rodin původem z Čech, u nichž se však povědomí o 

„české příslušnosti“ v toku času částečně nebo zcela zastřelo. 

Vystěhovalci z Čech odcházeli (v mnou sledované době) do Brazílie jako 

občané Rakouska, resp. Rakouska-Uherska, mnoho z nich navíc jako etničtí čeští Němci, kteří 

se posléze v Brazílii začleňovali do převážně německých kolonií. Valná většina studií si všímá 

problematiky vystěhovalectví v kontextu vystěhovalectví německého, německy mluvících 

zemí, a to bez dalšího podrobného rozlišování či určování,,přestože Rakousko, později 

Rakousko-Uhersko bylo soustátím, na jehož území žilo několik národů rozličných kultur i 

různých úředních jazyků. 

Disertační práce si klade za cíl vyčlenit z celé „německé skupiny“ vystěhovalectví ty 

osoby, u nichž lze jasně prokázat jejich původ narození v Českém království, resp. na území 

dnešní České republiky. Práce má také upozornit na značný podíl jednotlivců i rodin v soudobé 

politice či kulturním dění v Brazílii. Mnozí z nich se již na počátku 19. století v Brazílii slušně 

etablovali, velký počet lidí, kteří z Čech odešli v druhé polovině 19. století, tj. v dalších vlnách 

vystěhovalectví, se taktéž v nové zemi dobře uchytili a prosadili. 

Předkládaná práce vymezuje své téma ne jako ryze české vystěhovalectví nýbrž 

vystěhovalectví z českých zemí. To znamená, že se věnuje všem vystěhovalcům bez rozdílu 

národností, všem těm, kteří do Brazílie v 19. století odešli z území Českého království. Mezi 

vystěhovalci byl tehdy vedle Čechů i výrazný podíl českých Němců. Vystěhovalci čeští Němci 

byli doposud většinou zahrnování, do vystěhovalectví německého. Cílem práce je věnovat se 

této skupině ve svém vlastním výzkumu, zásadní roli zde má zemský původ.. Specifický 

výzkum přinese nové a přesnější informace. Smysl práce je také v tom, že může být prospěšná 

tisícům našich krajanů v Brazílii i našemu státu při posílení vzájemných vazeh,  
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