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Problematice československo-argentinských vztahů v podobě československé emigrace do 

Argentiny, vztahům ekonomickým či diplomatickým byla v posledních létech věnována přece 

jen větší pozornost než kontaktům české společnosti s jinými zeměmi Latinské Ameriky. 

Přesto však není Kallové diplomová práce jen numerickým rozšířením titulů k této tématice .. 

Po úvodu, v němž Kallová hodnotí stávající literaturu k otázce české a slovenské migrace 

do Argentiny, věnuje tu pozornost všem relevantním titulům, následuje pět logicky řazených 

kapitol. V první se autorka krátce zabývá problematikou emigrace obecně, ve druhé 

představuje Argentinu jako zemi s propracovanou imigrační politikou a na základě studie 

Ivana Dubovického také vystěhovaleckou politiku Rakouska Uherska a Československa. 

V třetí kapitole se potom zaměřila na propagandu ve prospěch emigrace vedenou Ferdinadem 

Misslerem a v podstatě protiemigrační názory Ferdinanda Klindery. Čtvrtá kapitola je 

zaměřena na stručný popis české a slovenské emigrace do Argentiny a hlavní krajanská 

centra v zemi. Poslední kapitola je nejpřínosnější, Kallová v ní excerpuje práce čtyř autorů

Františka Čecha-Vyšaty, Vladislava Forejta Alana, Boženy Čvančarové a Almy Kodýtkové, 

které obsahují řadu informací o životě českých a slovenských vystěhovalců v Argentině, do 

dneších dnů odbornou literaturou jen velmi málo využitých 

Za klad práce je třeba považovat snahu diplomantky uchopit téma v širším kontextu stávající 

literatury o emigraci a využít obecně pojatých studií k danému problému. Kallová přitom 

sáhla ke klasickým pracem Josefa Polišenského, vzhledem k zaměření svého výzkumu je 

ovšem možná škoda, že opominula stejně klasické práce Fernanda de Vota dostupné 

v českých knihovnách. Trochu paradoxně st': uchyluje při definování emigrace ke kapesním 

vydáním encyklopedií, přičemž zcela v souladu se skutečností konstatuje proměny definic, 

resp. jejich modifikace (srov. str. 12) 

Kallové závěry jsou uměřené, diplomantka význam analyzovaných prací pro studium české 

a slovenské emigrace do Argentiny nepřecelluje, na druhé staně ovšem upozorňuje na 

množství informací o životě vystěhovalců, které stávající literatura nedokázala využít. 

Kallová k tomu říká. "Rozbor týchto memoárov a cestopisov prináša hodnotné informácie o 



živote našich vysťahovlacov v prvých troch dekádach 20. storočia v Argentine. Cestopisy 

Vyšaty a Forejta prinášajú ešte aj informácie o životě v iných krajinách Južnej Ameriky. 

Analýza ukázala celkom ucelený obraz reality života Českej a Slovenskej emigrácie v tejto 

krajine. Tieto memoáre a cestopisy sú bezpochyby honé povšimnutia a plné informácií a 

rozširujú materiál štúdia problematiky vysťahovalectva." (str. 92) Z tohoto pohledu je 

pochopitelná malá pozornost, jíž Kallová věnuje v závěrech jinak důležité publikaci 

Ferdinanda Klindery, jehož dílem se zabývá v celé kapitole práce. Klindera sice zcela vědomě 

shormažďoval informace o "krajanech", s nimiž se v Argentině potkal, ovšem jen ve smyslu 

krátkých zmínek jejich jmen či vypočítávání jejich úspěchů, popisu života věnoval pak na 

rozdíl od Kodýtkové, Forejta či Čecha-Vyšaty jen velmi málo místa. 

Menší nedostatky pramenící patrně z časové tísně při závěrené redakci se projevují 

v seznamu literatury, kde autorka zařazuje práce slovníkového typu (Opatrný, Malý 

encyklopedický slovník či Ilustrovaný encyklopedický slovník), Misslerův propagandistický 

spisek řadí mezi časopisecké studie či neuvádí pořadatele edice (Tam za mořem je Amerika. 

Dopisy a vzpomínky českých vystěhovalců do Ameriky v 19. století, Praha, ČS 1986-

skutečně je v titulu ve slově "českých" "Č" tak, jak píše Kallová? ). 

Přestože práce není bez menších technických chyb, považuji ji za skutečně přínosnou a 

navrhuji klasifikovat jako velmi dobrou až výb 

V Praze, 26. ledna 2010. 


