
Příloha A: Sociálně pedagogické působení zakladatelky Československé školy v Berisso 

 

V roce 1928 do Berissa osud zavál vychovatelku původem z Prahy Boženu 

Čvančarovou a její přítelkyni Miloslavu Štěpkovou. Obě slečny nepatřily mezi typické 

vystěhovalkyně, byly do té doby prostřednictvím Odborného hnutí křesťanských žen a dívek, 

Y.W.C.A., na zkušené v Argentině, kde si přivydělávaly jako vychovatelky v bohatých 

argentinských rodinách. Když v kontrastu s městským životem zbohatlíků viděly chudé 

podmínky krajanů v Berisso, a děti přinucené domácím povinnostem či pouličnímu 

nicnedělání během dlouhé pracovní směny rodičů v továrně, rozhodly se založit pro ně školu. 

Během několika týdnů dokázaly zakladatelky přesvědčit rodiče dětí o smysluplnosti svého 

nápadu, ovšem pod podmínkou, že škola bude zdarma. Dnes bychom toto počínání nazvali 

neziskovou edukační činností v rámci prevence sociálně patologických jevů. Tehdy 

v inauguračním projevu bylo řečeno, že škola „je svépomocným pokusem o zastavení odtoku 

národní krve do kalných a cizích vod Rio de la Plata“ (Čvančarová, s.54). Než státní instituce 

v rodné vlasti odpověděly kladně na žádost o finanční podporu, provozovaly edukační 

reformátorky první rok vzdělávací zařízení, včetně pronájmu místností a vlastnoručně 

vyrobeného nábytku, pouze ze svých úspor, resp. z výdělků M.Štěpkové jako učitelky ve 

Francouzské alianci v Tres Arroyos. (Tábor, s. 186) 

Prostřednictvím vzpomínkové knihy Boženy Čvančarové „Na tvrdém úhoru“ (vyšlo v Praze 

r.1931) máme o této škole, resp. o prvních letech jejího fungování, informace z primárního 

zdroje, z něhož určitě stojí zato citovat vybrané postoje zakladatelky/autorky.  

V doslovu knihy obdivuje František Kolátor Boženu Čvančarovou, která „svým čistým 

idealismem a v pravdě pestalozziovskými vychovatelskými schopnostmi, podnícenými 

bezelstnou láskou k bližnímu“ může být inspirací i v současnosti. I když z některých jejích 

názorů je cítit kromě vnímavosti k dětské duši, empatie, soucitu, altruismu i jistý 

konzervatismus a kritika vystěhovalectví, resp. falešné propagandy, a jiných kultur. Dotýká se 

i genderových otázek kritikou mužů, jednak jako iniciátorů emigrace a také jejich 

autoritativního stylu výchovy vůči dívkám i chlapcům. 

 

Jednoho dne přijde do chalupy handlíř, poradí to a ono, přivede ještě jiného a „gazda“ si s ním plácne do dlaní, 

na stůl. (...) Druhého dne se vynese z chalupy pouze ranec peřin, něco šatů a obuv. Pak se dá rodnému domku a 

celé dědině poslední s Bohem – a již vlak odnáší s krásnými nadějemi členy rodiny, na jichž tvářích osýchají 

poslední slzy těžkého loučení. (s.12) 

  



Jejich mateřská řeč kam se poděje v tom křiku a pomatení cizího jazyka? Jejich vlast bude po nic truchliti. Jejich 

dědové – vlastenci – budou u nich zapomenuti. (s. 14) 

 

Berisso, kde trpělo v továrnách tolik našich lidí, vztahovalo k nám své paže a my cítily, že musíme tam jíti. 

Neodolaly jsme. (…) Jely jsme do nejista, ale s vroucím přáním vykonati něco ve prospěch našich krajanů, 

nebohých vystěhovalců v Berisso. (s. 40) 

 

(…) odděliti děti od dospělých, které dosud nepropadly jedu zoufalství a bahnu morální bídy. Děti našich 

vystěhovalců, které dosud byly ponechávány samy sobě, potřebovaly okamžité pomoci, aby zdravé jádro jejich 

duše zůstalo neporušeno. Na některých byly již znáti zhoubné stopy berišské ulice jak po stránce tělesné, tak i 

duševní. Nehledě k tomu byly všechny na nejlepší cestě odnárodniti se. Hovořily prazvláštní řečí, smíšeninou 

mnoha jazyků.  

8. února 1928 byl rozhodným dnem pro naši další činnost v Berisu. Rozhodly jsme se totiž, že zřídíme 

školu, ve které budou léčeny všechny ony dětské neduhy, zaviněné odnětím půdy mateřské a pobytem ve 

zkaženém prostředí ciziny, jakož i nezájem rodičů o jejich výchovu. 

Chtěly jsme jim nahraditi ztracenou rodnou hroudu a dáti jim základ výchovy i vzdělání v duchu národa, z něhož 

vyšly. Chtěly jsme jim vlíti do srdcí čistou pravdu a lásku – lásku k rodičům, vlasti a Bohu. (s. 49-50) 

 

Dokud jsem byla v Praze, neměla jsem nikdy příležitost obírati se malými dětmi. Až cizina dala mně poznati 

dětské povahy, které jsem pozorovala a studovala. Největší pak možnosti studijní naskytly se mi právě 

v Argentině v čsl.škole v Berisso, kam docházelo nejprve 30 a později až 45 dětí. Snažila jsem se pochopiti duše 

svěřených dětí a vniknout až do jejich hlubin. K tomu sloužily mi jednak rozpravy s rodiči, jednak úzký styk 

s dětmi, který trval denně od 7.hodiny ranní do 4.hodiny odpolední, po kterou dobu se děti ve škole zdržovaly. 

(s. 68) 

 

První školní rok 1928 šlo tedy o soukromou iniciativu. V letech 1929 až 1937 byla škola 

oficiálně podporována československým Ministerstvem školství a národní osvěty i 

Ministerstvem zahraničí, dále pak prostřednictvím Československé matice školské v 

Argentině. V období březen 1928 až červenec 1930 působila jako učitelka B.Čvančarová. Po 

návratu zakladatelek do vlasti zde vyučovali v letech 1930-1935 kazatel Čermák s chotí, 

z Lipové na Moravě, 1936 a 1939-1942 paní Čížková, roku 1937 odborný učitel vyslaný 

československým Ministerstvem školství a národní osvěty pan Miloš Brunclík (učil postupně 

i na ostatních čsl.doplň.školách), 1938 krajan J.Valenta, (Tábor, s. 160, 187). V roce 1934 byl 

zakoupen vlastní pozemek a vybudována škola, částečně s přispěním matice a částečně 

z příspěvků a dobrovolné práce krajanů. V roce 1939 se sloučilo krajanské sdružení 

s doplňkovou školou pod společný název Československý domov. 

 



 

Příloha B : Dotazník k výzkumu charakteristiky vzorku 

 

 
Vážení, 
jmenuji se Daniela Plocková a jsem studentkou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které 
studuji obor Sociální pedagogika. Vzhledem ke své dřívější pracovní zkušenosti (2002-2006 jsem 
pracovala na konzulárním oddělení Zastupitelského úřadu České republiky v Buenos Aires) věnuji 
téma své diplomové práce kurzům češtiny, které poskytuje vláda České republiky krajanům v 
zahraničí. Především se chci zaměřit na motivaci k učení účastníků kurzů.  
 
Ráda bych touto cestou požádala ty, jež se účastní (či účastnili) kurzů češtiny organizovaných v 
Buenos Aires (hl.městě), aby odpověděli na níže položené otázky. Není povinné uvádět svou identitu. 
V případě jakéhokoliv komentáře, názoru nebo pochybnosti mě můžete kontaktovat na mé 
elektronické adrese: dunya@centrum.cz. 
        Děkuji 
 
Estimados: 
Me llamo Daniela Plocková y soy estudiante de Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina en 
Praga, en la que estudio Pedagogía Social. Debido a mi experiencia laboral anterior (2002-2006 
trabajé en el Consulado de la República Checa en Buenos Aires) dedico la tesis final a los cursos de 
idioma checo que ofrece el Gobierno Checo a los compatriotas en el exterior. Principalmente quiero 
reflejar la motivación para el aprendizaje de los participantes de cursos. 
 
Quiero solicitar por esta vía a los que asisten (o asistieron) a los cursos de checo organizados en 
Buenos Aires (Cap.Fed.), favor de contestar las preguntas abajo mencionadas. No es obligatorio 
exponer su identidad. En caso de cualquier comentario, opinión o duda me puede contactar a mi 
dirección electrónica: dunya@centrum.cz 
        Gracias 
         
 
 
 
Osobní data / Datos personales: 
 
Jméno a příjmení / Nombre y apellido*: 
(* nepovinný údaj / dato no obligatorio) 
 
Věk / Edad: 
 
České kořeny / Raíces checos:  ano/sí    ne/no                    
(označit X v rámečku nebo podtrhnout odpověď / marcar X en el cuadrito o subrayar la respuesta) 
 
Povolání / Ocupación profesional:                     
       důchodce / jubilado        ano / sí        ne / no 
 
Odkdy se účastníte kurzů / Desde cuando Ud. asiste a los cursos: 
 
E-mailová adresa nebo jiný kontaktní údaj / Dirección de email u otro contacto*: 
(* nepovinný údaj / dato no obligatorio) 
 

  

  

 

 

mailto:dunya@centrum.cz


 
 
 
Dotazník / Cuestionario: 
 

1. Jak jste se dozvěděl o kurzech češtiny / Cómo se enteró de los cursos de idioma checo? 
 
 Webová stránka krajanského sdružení (Českého centra, Zastupitelského úřadu) 
 / pág.web de la Colectividad (de Centro Checo, de la Embajada) 
 Na krajanském setkání / en la reunión de la Colectividad 
 Na Zastupitelském úřadě (v Českém centru)  / en la Embajada Checa (Centro  
 Checo) 
 Od kamaráda/ky / de un/a amigo/a 
 Jiný způsob ... / otro modo … 
   

2. Jaký byl Váš důvod zapsat se a naučit se (nebo zlepšit) češtinu / Cuál fueron los motivos 
para inscribirse y aprender (o mejorar) idioma checo?  
(můžete označit až tři možnosti a níže upřesnit / puede marcar hasta tres opciones y/o 
detallar más abajo*) 
 
 Obnovit si znalosti mateřského jazyka / actualizar el conocimiento de idioma 
 materno  
 Být v kontaktu s ostatními krajany / tener contacto con los compatriotas 
 Mít volnočasovou aktivitu / tener una actividad en mi tiempo libre 
 Nalézt uplatnění na pracovním trhu (ekonomické důvody) / encontrar la  
 oportunidad en el mercado laboral (motivos económicos)  
 Poznat současnou realitu ČR/conocer la realidad actual de la República Checa 
 Aktivně se účastnit kulturních akcí (hrát divadlo, zpívat, dívat se na filmy, atd.)  
 /participar activo en los eventos culturales (hacer teatro, cantar, ver películas,  
 etc.) 
 Naučit se cizí jazyk / aprender un idioma extranjero 
 Jiný důvod ... / otro motivo … 
 
* zde můžete rozvést nejdůležitější důvod (např. naučit se česky, abych mohl číst rodinnou 
korespondenci / internetové deníky;  připomenout si dětství kdy jsme mluvili česky s mými 
rodiči, atd.) / aquí puede desarrollar el mo vo más importante (por ej. aprender checo para 
poder leer la correspondencia familiar / el periódico por internet; recordar mi ni ez cuando 
hablamos checo con mis padres; etc.) 
   
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Co Vám pomohlo při rozhodování zapsat se? (např. kurzy se konají blízku mého bydliště; 
jsou zdarma,...) / Que causa les ayudó en tomar la decisión de inscribirse? (por ej.los cursos 
se realizan cerca de mi casa; son gratuitos,...) 
 
Pozitivní faktor / Factor positivo:.…………………………………………………………… 
 
 

4. Co Vás negativně ovlivnilo při rozhodování zapsat se? (např. nevyhovující čas konání; cítil/a 
jsem se starý/á na naučení se cizího jazyka, etc.) / Que le influyó de modo desfavorable en 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



tomar la decisión de inscribirse? (por ej. el horario desconveniente; me sentí viejo/a para 
aprender idioma, etc.) 
 
Negativní faktor / Factor negativo:………………………………………………………….. 

5. Co nejvíce očekáváte od kurzů? / Qué es lo que Ud. más espera de los cursos?  
(označte pouze jednu možnost a níže ji rozveďte / puede marcar sólo una opción y detallar 
más abajo*) 
 
Lingvistická očekávání (zlepšení gramatiky, rozšíření slovní zásoby, atd.) / esperanzas 
lingüísticas (mejoramiento de gramática, desarrollo de vocabulario, etc.) 
Osobní očekávání (setkání s přáteli, pravidelná aktivita, osobní rozvoj, atd.) / esperanzas 
personales (encuentro con amigos, actividad regular, progresión personal, etc.) 
Vzdělávací očakávání (rozšíření vědomostí, zvýšení vzdělání, atd.) / esperanzas educativas 
(desarrollo de conocimientos, elevación de educación, etc.)  
 
* zde můžete rozvést nejdůležitější očekávání: / aquí puede detallar la esperanza más 
importante: 
   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
 
 

6. Mají kurzy češtiny nějaký vliv na život krajanské komunity v Buenos Aires? (např. zlepšila se 
komunikace mezi členy, atd.) / Tienen los cursos de checo alguna influencia en la vida de la 
comunidad de compatriotas en Buenos Aires? (por ej. mejoró la comunicación entre los 
miembros, etc.) 
  
Positiva:.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Negativa:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

7. Mají kurzy češtiny nějaký vliv na Váš osobní život? / Tienen los cursos de checo alguna 
influencia en su vida privada? 
  
Positiva:...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Negativa:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha C: Kompletní zpracování hloubkových rozhovorů 

  

        V této příloze práce uvádíme přepisy hloubkových rozhovorů s jednotlivými účastníky 

našeho empirického výzkumu. V každém přepisu, respektive českém překladu, jsou 

zvýrazněna klíčová sdělení a jejich přiřazení k příslušnému kódu. Na závěr každého 

rozhovoru je uvedena tabulka shrnující klíčová sdělení setříděná podle jednotlivých kódů. 

Každý kód se vztahuje ke kategorii a sledovanému sociálně pedagogickému tématu. Po 

analytickém souhrnu dat následuje interpretace dat a skrytých významů. 

 

Přepis a vyhodnocení rozhovoru s účastníkem č. 3 

Představení účastníka: Účastník je 78letý důchodce. Narodil se v Argentině českým 

rodičům. Rodiče provozovali restauraci v sídle Sokola v Buenos Aires. Oženil se s dcerou 

Čechoslováků. V rodině se tedy udržovalo vždy české povědomí, které se i účastí na kurzu 

češtiny snaží udržet. Kurzů češtiny se účastní od počátku jejich konání. Dříve navštěvoval 

soukromé individuální kurzy češtiny. Je aktivním členem krajanského sdružení Český dům a 

spoluorganizuje společenská setkání a kulturní akce komunity. Několikrát navštívil Českou 

republiku a také prováděl české turisty v Buenos Aires. 

Rozhovor byl vedený ve španělském jazyce. Následuje přepis s překladem autorky do 

českého jazyka. 

 

Otázka: Můžete mi říct něco o prostředí, ve kterém jste vyrůstal ve vztahu k mateřskému 

jazyku?  

Odpověď: Pocházím z malé rodiny, ale vždy jsem byl v blízkosti s Čechy. Žil jsem s rodiči, 

kteří provozovali restauraci Sokolu Buenos Aires (AAB), takže jazyk (český) byl vždy 

přítomný. (AAA) Také po sňatku, protože jsem se oženil s dcerou Čechoslováků. (De poca 

familia, pero siempre en un entorno de checos y viviendo con mis padres como 

concesionarios del buffet  del Sokol BsAs el idioma estuvo presente. Tambien de casado por 

haberlo hecho con una hija de Checoeslovacos.) 

 

Otázka: Jestli tomu době rozumím, mluvil jste česky se svými rodiči a také se svou 

manželkou.  



Odpověď: Tak je to. Doma s babičkami, tedy s našimi matkami, se vždy mluvilo česky 

(AAA), nebo abych byl přesnější moravsky (AAB). (Así es. En casa con las abuelas, o sea 

nuestras madres, siempre se habló en checo o para ser exacto en moravsky.) 

 

Otázka: Jak byla organizovaná komunita krajanů v době vašeho dětství? Chodil jste do české 

školy?  

Odpověď: Bylo několik českých klubů v hlavním městě a jeho okolí, které pořádaly setkání, 

festivaly a divadelní představení (ACB), což mobilizovalo komunitu, která navíc disponovala 

orchestry (ACB), které hrály českou hudbu. Byli i učitelé češtiny, ale já jsem se (výuky) 

neúčastnil, protože to bylo daleko (BAA). (Había varios clubes checos en la Capital y en el 

gran BsAs que realizaban reuniones, festivales y obras de teatro que movilizaban a la 

comunidad que además tenía el complemento de las orquestas que tocaban la música checa. 

Había maestros del idioma si bien personalmente no asistí por razones de distancia.) 

 

Otázka: Jakou máte národnost nebo jakou cítíte ve svém srdci?  

Odpověď: Jsem Argentinec od narození (ACC), ale protože jsem od 14 let participoval 

v českých organizacích, cítím zvláštní lásku k (českým) tradicím (ACC, CAA). (Argentino de 

nacimiento pero por haber participado desde los 14 años en instituciones checas tengo un 

especial sentimiento a sus tradiciones.) 

 

Otázka: Máte velkou rodinu? Udržujete kontakt s českými příbuznými?  

Odpověď: Mám dva sny s mojí ženou českého původu a jsme členy sdružení Český dům, které 

se snaží uchovávat tradice (ACB). Měl jsem možnost několikrát cestovat do Česka, ačkoliv 

s velkým časovým odstupem, dovolilo mi to navázat souvislý kontakt s příbuznými (CAB), 7 

bratranci a jejich rodinami, a také s přáteli turisty (CAB), kteří cestovali po Argentině a 

které jsem provázel. (Tengo 2 hijos producto del matrimonio con mi esposa de padres checos, 

y somos parte de la comunidad de Český dům que trata de preservar las tradiciones. Tuve la 

posibilidad de hacer varios viajes a Chequía, si bien espaciados, pero me permitieron 

entablar un contacto fluido con mis parientes, 7 primos con sus familias, además de amigos 

que resultaron de turistas que viajaron a Argentina a los cuales asistí.) 

 

Otázka: Nyní se zeptám na samotný kurz češtiny. Co vám přináší a co vás na něm nejvíce 

baví?  



Odpověď: Kurzy jsou pro nás možností, jak nezapomenout (BBB), to co už umíme a to, co 

jsme vstřebali od různých učitelů. Chodíme s mojí manželkou (CAA, CAB) a je to dobrý 

způsob, jak být v kontaktu s přáteli (BBA), kteří dělají to příznačné. (Los cursos son para 

nosotros una posibilidad de no perder lo que ya sabemos y lo que siempre asimilamos de los 

variantes maestros. Participamos con mi esposa y es una buena manera de estar en contacto 

con amigos que hacen lo propio.) 

 

Otázka: Co je pro vás důležité na výuce? Slouží vám znalost češtiny např. i v praktickém 

životě?  

Odpověď: Mám štěstí, že prostřednictvím cestovních kanceláří mi volají, abych doprovázel 

skupiny, které přijíždějí z Česka (CAD). Jak už jsem zmínil, být v kontaktu s učiteli, kteří 

mají přímý původ (z ČR), podněcuje naše znalosti i přesto, že gramatické obraty jsou 

v našem věku problematické (BBB, D). (Tengo la suerte  que a través de agencias de turismo 

me llaman para hacer de guía a contingentes que vienen desde Chequía. Como ya mencioné 

estar en contacto con maestros venidos directamente de origen impulsan nuestros 

conocimiento aún cuando los giros gramaticales a nuestra edad sean un problema.  

 

Otázka: Máte přátele v české komunitě?  

Odpověď: Máme mnoho přátel s českými kořeny (ACA), se kterými organizujeme tradiční 

slavnosti. Pro nás je to zadostiučiněním, že stále můžeme sdílet s českými přáteli (CAB), a o 

to více nyní, kdy jsme znovuotevřeli Český dům ve čtvrti Valentin Alsina, sídlo Choele Choel. 

(Tenemos muchos amigos de descendencia checa con los cuales organizamos las fiestas 

tradicionales. Para nosotros es una satisfacción que todavía podamos compartir con amigos 

checos y mas ahora que acabamos de reinaugurar Cesky dum en Valentin Alsina sede Choele 

Choel.) 

 

Otázka: Jakou roli hraje podle vás osobnost učitele češtiny?  

Odpověď: S vhodnými profesory je (kurz) motivem setkání kolektivu (DBA). Podle více jak 

6leté zkušenosti, kdy přijíždějí různí profesoři, a každý se svou metodologií příznačnou pro 

svou profesní oblast v Česku, nám nabízí znovuprožít situace, které vyprávěli naši rodiče 

(CAA) a také nás to vede ke zdravé soutěživosti ve znalostech, abychom je mohli předat 

generaci vnuků a kmotřenců (AAB, BBA) a také rodilým Argentincům, kteří se zajímají o 

zvyky. Podle mě je to velkým přínosem k zachování tradic a snaže rozšířit jazyk (BBB) mezi 

chtivou mládež. (Con profesores idóneos es un motivo de agrupamiento de la colectividad. La 



experiencia desde ya hace mas de 6 años en que vienen distintos profesores, y cada uno con 

su metodología y caracterizados por su área de estadía en Chequía, nos permite revivir 

situaciones que contaban nuestro padres y también lo que nos lleva a la sana competencia de 

conocimientos para transmitirla a las generaciones de nietos, ahijados y también de 

argentinos nativos que se interesan en las costumbres. Es a mi criterio un gran aporte para 

mantener las tradiciones e intentar esparcir el idioma en juventudes ávidas.)  

 

Analytický souhrn dat z rozhovoru, kategorizace klíčových tvrzení 

 

Seznam kódů Datové úryvky, indikátory 

AAA) Mluvilo se česky jazyk (český) byl vždy přítomný; s babičkami, 

tedy s našimi matkami, se vždy mluvilo česky 

AAB) Kulturní přenos provozovali restauraci Sokolu Buenos Aires; 

abych byl přesnější moravsky;abychom je  

mohli předat generaci vnuků a kmotřenců; 

ABA) Izolace rodiny, postavení menšiny  

ACA) Sdílení, podpora Máme mnoho přátel s českými kořeny; 

ACB) Aktivizace komunity pořádaly setkání, festivaly a divadelní 

představení,…orchestry; (sdružení..se) snaží 

uchovávat tradice; 

ACC) Národní identita Argentinec od narození; zvláštní lásku 

k (českým) tradicím; 

BAA) Vzdělávání imigrantů, doplňovací 

školy 

Byli i učitelé češtiny, ale já jsem se (výuky) 

neúčastnil, protože to bylo daleko; 

BBA) Kurz češtiny – motivace, očekávání dobrý způsob, jak být v kontaktu s přáteli; 

abychom je (tradice) mohli předat generaci 

vnuků a kmotřenců 

BBB) Vnímání kurzu možností, jak nezapomenout; být v kontaktu 

s učiteli, kteří mají přímý původ (z ČR), 

podněcuje naše znalosti i přesto, že 

gramatické obraty jsou v našem věku 

problematické; velkým přínosem k zachování 

tradic a snaže rozšířit jazyk; 

CAA) Čeština jako životní pomoc, 

uspokojení, radost 

zvláštní lásku k (českým) tradicím; Chodíme 

s mojí manželkou; nabízí znovuprožít situace, 

které vyprávěli naši rodiče; 

CAB) Sociální opora (v Arg., příbuzní v ČR) souvislý kontakt s příbuznými; s přáteli 

turisty; Chodíme s mojí manželkou; je to 

zadostiučiněním, že stále můžeme sdílet 

s českými přáteli; 

CAC) Sebepojetí, subjektivní pojetí stáří  

CAD) Trávení volného času doprovázel skupiny, které přijíždějí z Česka; 

D) Role osobnosti učitele být v kontaktu s učiteli, kteří mají přímý 

původ (z ČR), podněcuje naše znalosti i 

přesto, že gramatické obraty jsou v našem 



věku problematické; 

DAA) Učitel pomáhající  

DBA) Učitel aktivizující S vhodnými profesory je (kurz) motivem 

setkání kolektivu. 

 

 

Interpretace dat: 

Z rozhovoru s účastníkem zřetelně vyplývá přenos vzorců z původní rodiny, včetně převzetí 

aktivní role v krajanském sdružení. Latentní vědomí o českém, resp. moravském, původu 

nikdy z života účastníka nevymizelo, ačkoliv v mládí nenavštěvoval českou školu, nicméně 

sňatkem s krajankou mohl tradice udržovat i v prokreační rodině. Předávání a pokračování 

tradic a jazyka považuje za důležité a označuje ho za jedno z hlavních osobních očekávání od 

účasti na kurzu češtiny, stejně jako setkávání s ostatními krajany. Prostředí společenství 

komunity bylo v jeho životě důležité jak v dětství, tak v současnosti. Přesto jasně deklaruje, 

že je Argentincem.  Několikrát zmiňuje roli manželky, která je mu stejně jako kontakt 

s příbuznými a přáteli v České republice sociální oporou a podporuje tak jeho motivaci ke 

studiu češtiny. Navíc má možnost užívat češtinu i v praktickém životě jako občasný cestovní 

průvodce českých turistů v Argentině. Tato seberealizace dodává jeho životu smysl a zlepšuje 

jeho sebepojetí jako aktivního a potřebného důchodce. Na roli osobnosti učitele zdůrazňuje 

především možnost zprostředkování přímého kontaktu se současností České republiky. 

Aktivizující učitelem se stává, je-li jeho vhodný přístup důvodem k větší účasti krajanů na 

kurzu.  

 

Přepis a vyhodnocení rozhovoru s účastníkem č. 11 

Představení účastníka: Šedesátipětiletá krajanka zdědila lásku k českému prostředí po otci. 

Respektive až po jeho smrti v roce 1997 a zjištění, že od svých zhruba dvacetiosmi let do 

konce života otec tajil svůj židovský původ, kvůli kterému emigroval v roce 1939 z Prahy. 

V Argentině si otec pozměnil příjmení, oženil se s Argentinkou, mluvil česky jen sporadicky 

a české tradice udržovali doma jen v podobě knedlíků a jídel s mákem. S krajanskou 

komunitou nebyl otec v kontaktu. Účastnice rozhovoru je vysokoškolsky vzdělaná, povoláním 

zubařka, dosud pracovně aktivní. Kurzů češtiny se účastní od jejich začátku. Již dvakrát 

získala stipendium české vlády na čtyřtýdenní studijní pobyt českého jazyka v Dobrušce. 

Rozhovor byl vedený ve španělském jazyce prostřednictvím služby volání přes internet 

v prosinci 2011. Následuje přepis s překladem autorky do českého jazyka. 

 



Otázka: Můžete mi říct něco o prostředí, ve kterém jste vyrůstala ve vztahu k mateřskému 

jazyku, mluvili rodiče doma česky, pamatujete se na některé udržované tradice?  

Odpověď: U nás doma ne mnoho …můj otec doma nemluvil česky (AAA), moje matka byla 

Argentinka. Můj otec měl několik českých přátel (ABA). Jediné, co si pamatuju, když 

telefonoval, bylo: „Jak se daří?“ (AAA) a pak některé tradice jako knedlíky. Měl český 

receptář (AAB), který mám nyní já, je prastarý. On se neúčastnil místních krajanských 

setkání (ACA), protože, tak jak já to cítím, řeknu ti to po pravdě, bylo to tak, že on považoval 

místní Čechy za lidi velmi prosté lidi. Lidé, kteří sem přišli, byli na tom tam ekonomicky velmi 

špatně a tady se usazovali v jižní části Buenos Aires, což jsou části velmi chudé a až dodnes 

tam mají své kluby a centra ve Villa Dominico nebo Valentin Alsina, co jsou části Buenos 

Aires velmi chudé. A můj otec byl inženýr, on utekl před válkou. Já jsem cítila, že to bylo pro 

velké sociokulturní rozdíly, že nepotkával spřízněné lidi (ABA, ACA). My jsme žili 

v Palermu a Belgranu, což jsou hezké čtvrti a nejezdili jsme do jižních čtvrtí. 

Protože můj otec nemluvil o tématu války, já jsem se dozvěděla, že je židovského původu až 

po jeho smrti (AAB). Já jsem byla vychovávaná v církevních školách, moje matka taky velmi 

věřící katolička …A když jsem se vše dozvěděla, jela jsem do koncentračního tábora 

v Terezíně a viděla jsem v seznamech jména svých prarodičů. Trpěla jsem, brečela jsem, že 

mě nemohli utišit (ACC, CAA). Protože já jsem to tušila. Když zemřel, začala jsem to vše 

prověřovat. … a tak jsem začala milovat vše české (AAB, ACC). Začala jsem se účastnit 

kurzů češtiny, setkání a všeho. Já vím, že většina lidí (krajanů) jsou velmi prostí lidé, ale já 

navazuji vztahy dobře…Možná, že nebuduju přátelství trvající mimo společná setkání 

(ACA), ale v letošním kurzu (2011) jsme měli učitelku … výbornou, moc oblíbenou, 

fantastickou (D). A s ní jsme organizovali i souběžné aktivity, které nás ve skupině více 

sblížily, byly to kurzy vaření (ACB, DBA). Záleží na skupině, ale záleží i na učitelce. Tuto 

sobotu 14. budeme dělat asado (grilování) u jedné spolužačky. … S letošními spolužačkami 

jsme se více spřátelily (ACA). Ale nikdy s nimi nejdu na jinou akci, nesetkáváme se, abychom 

šly do kina, ne. Ale více jsme se spřátelily, možná někdy něco podnikneme, co by se netýkalo 

češtiny …(En mi casa no era mucho …mi papá no hablaba checo en casa, mi mamá era 

argentina. Papá tenía uno y otro amigo checo. Lo único que me recuerdo de cuando hablaba 

por teléfono, era: „Jak se daří?“y después algunas tradiciones como los knedlíky. Él tenía un 

recetario checo que yo lo tengo, es viejísimo. Él no participaba de las reuniones de los checos 

de acá, porque yo lo que sentía, yo te digo la verdad, era que él consideraba que la gente 

checa que estaba acá en la Argentina, era gente muy humilde. Es que la gente que ha venido, 

ha sido gente que allí estaba economicamente muy mal y aquí iban a la zona sur de Buenos 



Aires que viste son las zonas muy humildes y al día de hoy tiene sus clubes y sus centros en 

Villa Dominico o Valentin Alsina que son zonas muy pobres de Buenos Aires. Y mi papá en 

realidad, él se escapó de la querra, él era ingeniero. Yo lo que intuía era por una diferencia 

muy grande a nivel sociocultural y no encontraba gente para él. Nosotros vivíamos en 

Palermo y Belgrano, son barrios muy lindos y uno no iba a zona sur…. Como mi papá ocultó 

todo el tema de la guerra, yo me enterré que mi papá era judío después que murió. Yo fui 

educada en colegios religiosos, mi mamá muy religiosa también, católica…Y me enterré y me 

fui a campos de concentración en Terezín y vi en los listados los nombres de mi abuelos. 

Sufrí, lloré, que no me podían consolar. Porque yo intuía todo esto. Depués que murió 

empecé a averiguar todo, … y empezó todo mi amor por lo checo. Yo empecé a participar en 

cursos de checo, de reuniones y todo eso. Yo sé que en general hay gente muy humilde en 

estos grupos pero yo me relacion bien…. Por allí no me hago amistades por seguir las afuera 

de las reuniones fuera de las reuniones pero ahora en el curso de este aňo (2011) tuvimos 

una profesora … excelente, super querida, fantásticas. Y con ella también organizamos cosas 

paralelas que no hicieron hacernos más amigos en le grupo, fueron clases de cocina. Un 

poco es el grupo pero un poco es la profesora. Este sábado 14. vamos hacer un asado en casa 

de una alumna de este curso…Con estas seňoras que hicimos este aňo nos hicimos un poco 

más amigas. Pero yo nunca para salir a hacer otra actividad, no para encontrarnos para 

salir al cine, no. Pero nos hicimos más amigas, puede ser que hacemos algo más, una salida 

que no sea checa….) 

 

Otázka: A ty kurzy vaření byly pravidelné, obohatily Vás ? 

Odpověď: Ne, občasné. Ale díky nim jsme se více poznali (ACA, CAA), z jakých jsme rodin, 

co jsme dělávali a také mluvíme o jiných věcech. Můj otec naučil vařit něco českého (AAB) 

mojí matku. A teď je to můj syn, který vaří knedlíky (AAB), protože dědeček ho to naučil. … 

víš, že se mají krájet nití? (No, eran esporádicas. Pero en estos momentos nos llegamos a 

conocer, cuales eran las familias, que actividades tenían y allí hablabamos otras cosas. … Mi 

papá le enseňó a cocinar algo checo a mi mamá. Y es mi hijo él que hace los knedlíky porque 

el abuelo le enseňó a él….sabías, que se cortan con el hilo?) 

 

Otázka: Vaši nejbližší vás v těchto aktivitách podporují? 

Odpověď: Já mám české občanství (ACC), moji dva synové také, ale oni se moc neúčastní.  

Ten, kterého beru s sebou je můj tříletý vnuk (AAB, CAB). Musím ti říct, že už dost umí, 

počítat česky do deseti. A česká hudba mu přijde veselá…Rád chodí na česká setkání, prosí 



mě: „ Kdy půjdeme na české setkání?“. Už zná ty (vanilkové) rohlíčky, vždycky, když jdeme 

mě prosí, ať mu koupím. Ohromně si užívá animované obrázky Krtka … A já si představuju: 

„Co by asi říkal můj otec, kdyby viděl to, že pravnuk počítá česky a zdraví dobrý den, jak se 

máš?“ (CAA). (Yo soy ciudadana checa, mis dos hijos también son ciudadanos checos, pero 

ellos no participan. Él que sí lo hago participar es mi nietito de tres aňos. Te cuento que él 

sabe bastante, hasta contar hasta diez en checo. Y le causa mucha gracia la música del el 

idioma checo…Le gustan las reuniones checas, me pide: „Cuando  vamos a una reunión 

checa?“. Ya conoce estos rohlíčky, él siempre que vamos me pide que le compre de estas. 

Disfruta enormemente estos dibujitos animados de Krtek…Y me imagino: „Que diría mi papá 

si viera de esto que el bisnietito cuenta en checo y saluda dobrý den, jak se máš?“.) 

 

Otázka: Pomáhá vám čeština i jinak v životě, souvisí s Vašimi volnočasovými aktivitami ?  

Odpověď: Zkontaktovala jsem přítele otce. Ale je pro mě těžké komunikovat (v češtině). Nikdy 

neumím říct, to co chci s těmi slovy, které znám. Taky jsem se pustila do znovuzískání jedné 

vily v Praze (CAA), která patřila mým prarodičům. Získali jsme ji zpátky. Mám otcovy 

výstřižky i školní vysvědčení  a mnoho věcí, které jsme našly, až když zemřel. Myslím, že otec 

přišel (do Argentiny) v roce ´39 (1939) bylo mu asi 28 let, on se narodil 1911. On uprchl, jeho 

bratr také, ale rodiče nechtěli odjet z Prahy, … Jeho rodiče zabili a příbuzné také. Někteří 

příbuzní přežili a jsou rozptýleni po celém světě. (Me contacté con amigos de mi papá checos. 

Pero a mí me cuesta comunicarme. Nunca puedo decir lo que quiero con estas palabras que 

tengo. Yo me encargué también de recuperar un chalét en Praga, era de mis aubelos. Lo 

recuperamos. Tengo recortes de mi papá, hasta las calificaciones del colegio y un montón de 

cosas que encontramos después que él murió. Creo que vino en el aňo ´39, …, habrá tenido 

28 aňos, era del 1911. Él se escapó, el hermano también pero los padres no quisieron salir de 

Praga, … Los mataron a los padres y los familiares también. Algúnos familiares 

sobrevivieron y están dispersados por todo el mundo.) 

 

Otázka: Co ještě Vám přináší účast na kurzu češtiny?  

Odpověď: Je to dobré místo pro poznávání lidí…Chodím tam moc ráda. Učitelka je velmi 

důležitá (D), potože předchozí …asi byla velmi dobrou profesorkou, ale nebyla moc oblíbená. 

Já jsem nikdy proti ní nic neřekla, ale přestala jsem chodit na kurz, protože mi nevyhovovala. 

Popsala tabuly novými slovíčky, když jsme přišli, museli jsme si je opsat a napříště jsme 

museli znát význam, umět je napsat a používat. Pro mě to bylo příliš a neměla jsem chuť 

opakovat slovíčka opisováním. Navíc bych tato slovíčka nikdy nepoužila. Například jsme 



probírali téma rybaření. Pro mě to bylo příliš námahy (BBB), protože já jsem, jsem … je mi 

65 let (CAC). … Některé profesorky lidi vystraší (D). Oni mají pak strach mluvit, protože 

mají velké nároky. Připomínalo mi to dobu dětství. Mě se líbí, když se učíme pomalu (BBA). 

… Mě by bavilo dělat rozhovory v češtině (BBA). Přestala jsem chodit, protože jsem se 

zpožďovala, neboť jsem neměla chuť se učit. Ale celkově jsem moc dobrá žačka češtiny 

(CAC). Vždycky říkám učitelkám: „Já neumím mluvit“. Ale ony mě říkají, že ano, že umím 

(DAA), že toho hodně znám y spoustu věcí, … ale stejně mě nepřesvědčí. Teď uvidím, jestli se 

znovu přihlásím, abych jela do Dobrušky. Nevím, jestli budou šance, ale velmi by se mi to 

líbilo. Každý den je výuka, výlety. Odtamtud mám spoustu přátel (CAA) … se kterými 

udržuji alespoň kontakt přes mail. Z kurzu češtiny jsem nadšená, nadšená (BBB). Nevím, 

jestli existuje nějaká metoda k ulehčení konverzace, to nevím. Já mám ráda i čtení v češtině 

(BBA). Znám hodně z gramatiky, mám celkem širokou slovní zásobu, ale když chci číst český 

deník, špatné, vidíš, nevím nic. Chybí mi hodně. … Už jsem byla dvakrát v Dobrušce … když 

jedu odtamtud a vždycky zůstanu ještě nějaký čas v Praze, mám jí velice ráda (CAA). A 

neztratím se, mluvím v obchodě, žádám to, co chci, … pak zapomenu všechno, když jsem tady. 

… Já se teď na víc jak měsíc a půl neodvážím odjet z Buenos Aires. Stýskalo by se mi po 

synech, vnucích, mé matce, která žije (CAB). (Es buen lugar para conocer gente checa…. Yo 

voy muy contenta. Y es muy importante la profesora, porque antes … ella probablemente era 

muy buena profesora, pero no era muy bien recibida. Yo nunca dije nada de ella pero dejé de 

ir a las clases porque no me resultaban. Ella llenaba el pizarón con las palabras nuevas, 

cuando uno entraba tenía que copiarlas y para la vez seguiente tenía que saber el significado, 

saberlas escribir y saberlas usar. Para mí es demasiado y no tenía ganas de estar repitiendo 

las palabras y escribiendo las. Y además no iba nunca a usar estas palabras. Por ejemplo un 

tema era la pezca. Para mí era tanto el esfuerzo, porque yo soy, soy…tengo 65 aňos. .... 

Algunas profesoras les asustan a la gente. Tienen miedo de hablar porque les exigían. … Me 

acordaba mi infancia. … Me encanta cuando uno va aprendiendo de a poco. … Sí me 

encantaría de poder tener dialogos checos. Dejé de ir porque me atrasaba como no tenía las 

ganas de estudiarlo. Pero en general yo soy muy buena alumna en checo. Yo les digo a las 

profesoras: „Hay no puedo hablar“. Pero ellas me dicen que sí, que puedo, que sé mucho y 

un montón de cosas...pero igual no me convencen. Ahora voy a ver si me postulo de nuevo 

para ir a Dobruška. No sé que posibilidades habrá, pero me encanta. Todos los días hay 

clases, paseos. De allí sí me hice una buena cantidad de gente amiga … que perdura por lo 

menos la comunicación por mail. … El curso de checo a mí me encanta, a mí me encanta. No 

sé si habrá un metodo que nos pueda facilitar la convercación, eso no sé. A mí me encanta 



aúnque sea leer en checo. Yo sé bastante de gramática, tengo vocabulario bastante amplio 

pero si quiero lleer un diario en checo mal, viste, no sé nada,, me falta mucho. … Yo ya fui 

dos veces a Dobruška … cuando salgo de allí y siempre me quedo un tiempo en Praga, me 

encanta. Y me las areglo, hablo en los negocios, pido lo que quiero, … después me olvido 

todo cuando estoy acá. … Yo por ahora más de un mes y medio no me animo de irme de 

Buenos Aires. Extraňo a mis hijos, a mis nietos, mi mamá que vive.) 

 

Otázka: Je zajímavé, že ve Vašem případě se přenesla láska k češtině i kultuře z otce na dceru 

a to i přesto, že se doma česky nemluvilo. 

Odpověď: Nevím, je vidět, že něco mi otec předal. A nebo to je díky mojí velké lásce k otci 

(AAB, CAB). Potom zemřel, a je jasné, že to co nejvíc lituji ve svém životě je, že jsem nikdy 

nemohla mluvit (AAB), aby on mi vyprávěl jaké byly poslední momenty v Praze … jestli 

věděl, že jeho rodiče zabili, kdy, v jaké situaci, jestli něco věděl. To bylo tajemství, které on 

nikdy nevyprávěl. Ale já jsem to tušila. Protože jasně, vrstevníci, když jsem byla adolescent, 

mi říkali, že byl Žid a že utekl před válkou. Já jim říkala, že ne. … On měl svou poštovní 

přihrádku na Hlavní poště a dopisy, které si posílal se svými příbuznými, kteří přežili, a 

s přáteli, nikdy nechodili k nám domů. Když zemřel můj otec, tak po měsíci, byla hromada 

dopisů na jídelním stole. A moje máma řekla: „Cris, podívej, jsou tu ty dopisy. Jestli chceč 

odnes si je, protože nikdo o ně nemá zájem. A tak jsem začala, dala jsem dohromady všechny 

dopisy (AAB, CAD), začala jsem se spojovat se všemi a začala jsem skládat trochu ten 

příběh. Ve skutečnosti jen já se zajímám. Můj mladší bratr také trochu, ale on se narodil roku 

1955 y nemá nárok na potvrzení státního občanství, on ho nemá, také se moc neúčastní. … co 

jsem také zjistila v Dobrušce, že většina dětí a vnuků Čechů, kteří tam byli, nevěděli nic o 

historii rodičů, prarodičů. Jakoby šlo o hrozný blok (CAA) …(No sé, se ve que mi papá algo 

me transmitió. O por el gran cariňo mío hacia papá. Después murió y obviamente lo que más 

lamento en mi vida es que nunca pude hablar, que él me cuente, cómo fueron los últimos 

momentos allí en Praga,… si habrá sabido mi papá que los  mataron a sus padres, cuando, 

en que situación, si habrá sabido algo. Y eso fue un secreto que él no contó. Pero yo 

sospechaba. Porque claro, gente de mi edad cuando era adolescente me decían que era judío 

y se escapó de la guerra. Y yo les decía que no. … El tenía su casilla en el Correo Central y 

las cartas que se mandama con su familia, los que quedaron o amigos, no llegaban a mi casa. 

Cuando murió mi papá, después de un mes, había una pila de cartas sobre la mesa de 

comedor. Y mi mamá me dijo: Cris, mirá, había todas estas cartas, si quieres llevatelas, 

porque a nadie le interesa. Y allí empecé yo, junté todas las cartas, empecé a comunicar con 



todos y fui armando un poco la historia. En realidad soy la única interesada. Mi hermano 

más chico por allí también, pero él nació en el 1955 y no puede acceder a la ciudadanía 

checa, él no la tiene, tampoco participa mucho. … lo que también en Dobruška me enteré que 

la mayoría de los hijos o nietos de checos que estaban allí, no sabían nada de la  historia de 

sus padres, de sus abuelos. Como que se caracterizaba por un bloqueo terrible, …) 

 

Otázka: Jak už jste říkala, Vy toužíte dozvědět se rodinný příběh. 

Odpověď: Nevíš, kolik jsem toho nachodila. Obešla jsem všechny adresy z dokumentů mého 

otce, abych viděla, že ještě existují a jestli tam bydleli. Já jsem to chtěla vidět, v Muzeu 

holokaustu byla adresa, odkud odvedli mé prarodiče. … A co opravdu lituji, že nemůžu 

mluvit se svým otcem. To je jedna z nejhorších věcí, že on už zemřel (AAB, CAA). Já bych 

chtěla mluvit o všem. … On to totiž tajil celý zbytek života. Podle toho, co mi vyprávěl 

bratranec, on mu říkal, že měl takový strach, že mu zabijí jeho novou rodinu, že jsme se ani 

nedozvěděli, když ho přijeli navštívit z Izraele. Řekl jim, že nás nemůžou ani vidět, ani se 

k nám přiblížit. Zřejmě se nezbavil strachu z persekuce. Lituji, že se mnou otec nemohl mluvit, 

protože já bych mu rozuměla. A nikdy, vždycky to skrýval. Zemřel v roce 1997 a tak až 

v dospělosti jsem se dozvěděla, že můj otec byl Žid a začaly všechny mé pochybnosti (ACC). 

Samozřejmě, já zůstávám věrná víře, ve které jsem byla vychována. … s láskou ke všemu 

českému (CAA). Kéž dostaneme dobrou učitelku a kéž bych mohla jet do Dobrušky. Těšilo 

mě a šťastný nový rok ! (No sabes lo que anduve. Recorrí todas las direcciones de los papeles 

de mi papá para ver si quedan si allí habían vivido. Yo querría ver, en los libros del Museo 

de holocausto estaba la dirección de donde sacaron a mis abuelos …Y lo que lamento es no 

poder hablar con mi papá. Es una de las peores cosas que él ya murió. Yo quisiera es poder 

hablar todo. … Es que él ocultó todo el resto de su vida. Según lo que me contó mi primo él le 

había dicho que era tanto el terror de que le maten a su nueva familia que ni nos enterramos 

cuando vinieron a visitarlo de Israel. Les dijo que no nos podían ni ver ni acercarse. Le 

habrá quedado el temor de la persecución. 

Lamento que mi papá no pudo hablar conmigo que yo le hubiera entendido. Y nunca, siempre 

lo ocultó. Murió de 1997 y yo de grande me entero que mi papá era judío y empiezo con todas 

mis dudas. Claro, yo sigo con la religón que me formé. … con un amor por lo checo. 

Ojalá nos toque una profesora buena y ojalá pueda ir a Dobruška. 

Un gusto y šťastný nový rok !) 

 

Analytický souhrn dat z rozhovoru, kategorizace klíčových tvrzení 



 

Seznam kódů Datové úryvky, indikátory 

AAA) Mluvilo se česky otec doma nemluvil česky; když telefonoval, 

bylo: „Jak se daří?“ ; 

AAB) Kulturní přenos český receptář; nemluvil o tématu války, já 

jsem se dozvěděla, že je židovského původu 

až po jeho smrti; Když zemřel, … začala 

milovat vše české; otec naučil vařit něco 

českého; můj syn, který vaří knedlíky; beru 

s sebou je můj tříletý vnuk; mojí velké lásce 

k otci; nejvíc lituji ve svém životě je, že jsem 

nikdy nemohla mluvit; dala jsem dohromady 

všechny dopisy; opravdu lituji, že nemůžu 

mluvit se svým otcem. To je jedna 

z nejhorších věcí, že on už zemřel; 

ABA) Izolace rodiny, postavení menšiny otec měl několik českých přátel; velké 

sociokulturní rozdíly, že nepotkával 

spřízněné lidi; 

ACA) Sdílení, podpora On se neúčastnil místních krajanských 

setkání; velké sociokulturní rozdíly, že 

nepotkával spřízněné lidi; nebuduju 

přátelství trvající mimo společná setkání; 

více spřátelily; díky nim jsme se více poznali; 

ACB) Aktivizace komunity sblížily, byly to kurzy vaření; 

ACC) Národní identita Trpěla jsem, brečela jsem, že mě nemohli 

utišit; Když zemřel, … začala milovat vše 

české; Já mám české občanství; v dospělosti 

jsem se dozvěděla, že můj otec byl Žid a 

začaly všechny mé pochybnosti; 

BAA) Vzdělávání imigrantů, doplňovací 

školy 

 

BBA) Kurz češtiny – motivace, očekávání Mě se líbí, když se učíme pomalu; Mě by 

bavilo dělat rozhovory v češtině; mám ráda i 

čtení v češtině; 

BBB) Vnímání kurzu Pro mě to bylo příliš námahy; Z kurzu 

češtiny jsem nadšená, nadšená;  

CAA) Čeština jako životní pomoc, 

uspokojení, radost 

Trpěla jsem, brečela jsem, že mě nemohli 

utišit; díky nim jsme se více poznali; Co by 

asi říkal můj otec, kdyby viděl to, že pravnuk 

počítá česky a zdraví dobrý den, jak se 

máš?“; jsem se pustila do znovuzískání jedné 

vily v Praze; Odtamtud mám spoustu přátel; 

Praze, mám jí velice ráda; Jakoby šlo o 

hrozný blok; opravdu lituji, že nemůžu mluvit 

se svým otcem. To je jedna z nejhorších věcí, 

že on už zemřel; s láskou ke všemu českému; 

CAB) Sociální opora (v Arg., příbuzní v ČR) beru s sebou je můj tříletý vnuk; Stýskalo by 

se mi po synech, vnucích, mé matce, která 

žije; mojí velké lásce k otci; 



CAC) Sebepojetí, subjektivní pojetí stáří já jsem, jsem … je mi 65 let;. jsem moc dobrá 

žačka češtiny; 

CAD) Trávení volného času dala jsem dohromady všechny dopisy; 

D) Role osobnosti učitele učitelku … výbornou, moc oblíbenou, 

fantastickou; Učitelka je velmi důležitá; 

Některé profesorky lidi vystraší; 

DAA) Učitel pomáhající ony mě říkají, že ano, že umím; 

DBA) Učitel aktivizující sblížily, byly to kurzy vaření; 

 

Interpretace dat: 

Rodinný příběh účastnice je odlišný od těch většinových, přesto ne ojedinělým ani 

v Argentině ani v české krajanské komunitě. Prezentovaný vřelý citový vztah účastnice 

k českému prostředí je umocněn skutečností, že se o pravém původu, resp. náboženském 

vyznání otce, dozvěděla až jako dospělá po jeho smrti. Odhalení tajemství identity otce a 

rodinné historie účastnici velice zajímá a dojímá a je velkým impulzem k jejím aktivitám, 

včetně účasti na kurzech češtiny a cestách do České republiky. Přestože si je vědoma jistých 

předsudků či odtažitosti vysokoškolsky vzdělaného otce vůči ostatním členům krajanské 

komunity a v dětství se krajanských setkání neúčastnila, sama se nyní ráda s komunitou schází 

a aktivně zapojuje i svého vnuka. S ostatními krajany se ale mimo spolková setkání nepřátelí, 

i když cítí větší sblížení se spolužačkami z posledního ročníku kurzu češtiny. A to i díky 

osobnosti učitelky a jejích komunitu aktivizujících schopností. Účastnice si uvědomuje 

význam role osobnosti učitelů. Jejich podpora a ocenění jí pomáhají. Uspokojení a radost jí 

přinášejí i organizované neformální mimoškolní setkání se spolužáky. Uvádí konkrétní 

očekávání i příklady svých zklamání z kurzu češtiny. Sama se umí též ocenit, i když si ve 

spojitosti s tradičním a „akademickým“ typem vzdělávání uvědomuje své limity související s 

věkem. Účastnice má dobré sociální zázemí, cítí oporu ve své rodině. 

 

 

Přepis a vyhodnocení rozhovoru s účastníkem č. 16 

Představení účastníka: Narodil se v Argentině, je mu 73 let. Jeho rodiče pocházeli 

z Československa, odkud emigrovali do Argentiny. Usadili se v zemědělské oblasti 

v provincii Chaco, v blízkosti města Presidencia Roque Sáenz Peňa, kde respondent v mládí 

navštěvoval Československou doplňovací školu T.G.Masaryk (viz. s….. ). Účastník je 

prostředním ze tří sourozenců. Je vysokoškolsky vzdělaný, pracoval jako chemický inženýr, 

byl profesorem na universitě. Z prvního manželství s Argentinkou španělsko-italského 

původu má dvě dcery a syna, který žije v současné době s rodinou v Praze. Účastník má 4 



vnoučata. Je podruhé ženatý s Češkou, kterou poznal na kurzu češtiny v Buenos Aires. 

Přestože je již důchodcem, je zároveň ředitelem soukromé firmy. Vede aktivní život, je 

činorodý, hraje golf, a jak sám říká: „nemám zkušenost volného času“. Kursů češtiny se 

účastnil v letech 2004 – 2007/8. 

Rozhovor byl vedený v českém jazyce. I přes omezené užívání mateřského jazyka 

respondentem, jisté jazykové opotřebení a dominanci španělštiny v běžné komunikaci, 

udržuje si dostatečné vyjadřovací schopnosti. Přepis byl proveden dle záznamu rozhovoru ze 

dne 28.července 2011, bez lingvistických oprav. Podle názoru autorky jde o zdůraznění 

autentičnosti, aniž by bylo ubráno na srozumitelnosti. 

 

Otázka: Jak dlouho chodíte, nebo jste chodil, na kurs češtiny v Buenos Aires ? 

Odpověď: No,..už nechodím na kurz češtiny, ale chodil jsem,..já si myslím, kolem 5 roků nebo 

4 roky. 

 

Otázka: Kdo z Vašich předků byl českého původu? 

Odpověď: Tak otec a matka. Otec a matka přijeli do Argentiny svobodní, oba. A se vzali 

v Argentině. A já jsem se narodil v Argentině. 

 

Otázka: A mluvili jste doma česky? 

Odpověď: Jedině. Jedině česky (AAA). A třeba mě se stalo, když jsem měl první rok školy, tak 

jsem musel opakovat, dvakrát, poněvadž jsem neuměl mluvit španělsky. 

 

Otázka: A Vaši rodiče se naučili španělsky? 

Odpověď: No jo, ale my jsme, … to bylo něco zvláštního a to se stalo moc Čechům 

v Argentině. Oni byli zemědělci. No tak otec byl zubař, ale všeci Češi chtěli mět půdu a všeci 

si koupili půdu a pěstovali bavlnu. To je něco jinšího tam v Argentině a v Chacu, kde jsme 

byli my, nebo v Buenos Aires. Je to jinačí než tady v Čechách nebo na Moravě, my jsme 

původem moraváci, kde lidi, co pracujú na půdě, bydlí ve vesnicách, tak jsou dohromady. 

Tam ne, tam je barák a kilometr nebo dva kilometry není nikdo (ABA), kde zase je druhý 

statek, a tak dále. Tak my jsme byli jenom doma a mluvili jsme s matků česky a někdy taky 

jsem uměl nějaké slovo guaraní, to je ta indiánská řeč, poněvadž přicházeli tam pracovat, ne 

indiání, ale Correntinci a Paraguayci, kteří mluví guaraní. 

 

Otázka: A kdy se čeština vytratila z Vašeho života? 



Odpověď: Tak čeština se vytratila z mého života když jsem pochopitelně odešel od 

mateřskej,…z domova. My jsme tam měli,…jak Češi potřebovali posílat jejich děti někam, a 

bylo jich moc. Ta společnost česká byla veliká, tak udělali takový veliký penzionát, tomu tak 

nazvali Českou školou (Československá doplňovací škola T.G.Masaryk – pozn.autorky). 

(BAA) A v tom penzionátu my jsme bydleli až do skončení základní školy. A tam jsme měli 

učitela. Učitele, kterého nám posílali tenkrát z Československej republiky. Ten učitel tam byl 

asi až do roku, já bysem řekl, padesát (1950) nebo dvaapadesát (1952). Přes válku tam zůstal. 

A potom skrz politických důvodů přestal se posílat odtuď učitel. Pak v měšťance a na 

univerzitě jsem pochopitelně neměl žádný styky s češtinou. 

No tak my jsme chodili do španělskej školy, kterou jsme měli přilepenej k našemu penzionátu. 

Ráno jsme byli ve španělskej škole a odpoledne jsme měli hodinu česky.  

 

Otázka: Co dělali Vaši rodiče, když byli ve Vašem věku? 

Odpověď: Rodiče bydleli, skončili život, ve městě. To je tam takové největší město tej kolonie 

českej se jmenoval Presidencia Roque Sáenz Peňa. To je takové dlouhé jméno, tak my říkali 

Sáenz Peňa nebo Peňa. No tak měli důchod, pochopitelně, v tomto věku, kterej mám já. 

Představte si, že tenkrát lidi,..to myslim, že tady bylo taky,.. ale bylo v Argentině a na celém 

světe,.. chodili, když měli léta důchodu, tak šli do důchodu. V současné době, normální lidi 

pracujú dále. Za jedno důchod je malý, a za druhý osobně si myslím, že když pracujete, tak to 

dělá dobře mozku a tělu. (CAC) 

 

Otázka: Jako důchodce, který pracuje, asi nemáte pocit přebytku volného času?  

Odpověď: Já si myslím, že všechno se musí mět zkušenost. Já nemám zkušenost volného 

času (CAD), tak nevím, jestli to je dobré nebo ne. Já vím, když mám někdy volný čas, tak se 

nudím a musím něco dělat. Je to možná, že …. kdybysem nepracoval formálně, tak bysem 

něco dělal, aby ten čas mě nenudil. 

 

Otázka: Jste smířen se svým věkem nebo se cítíte pořád mlád? 

Odpověď: Smířený se svým věkem? Samozřejmě. To je nejvíc praktický. Já jsem praktický 

člověk, já jsem inženýr. Člověk musí být smířený. Proč bysem nebyl smířený? To není žádná 

výhoda. Já si myslím, být smířený, to je nejlepší. 

 

Otázka: Kdybychom život přirovnali k hodinám. V kolik hodin života se cítíte být? 



Odpověď: Když se mě ptajú, kolik roků mám, tak říkám tak patnáct, dvacet.(CAC) Poněvadž 

těch 73 už jsem měl. A kdyby to bylo v hodinách, tak bych řekl, tak jsem, … já ještě vydržím, 

myslím si, … v padesáti minutách nebo padesát tři, čtyři minuty,…no, padesát řeknu. 

 

 

Otázka: Žijete sám? 

Odpověď:  Já žiju s jednou bývaloj mojí učitelkou.(CAB) Ale jenom půl roku, poněvadž ona 

žije polovičku roku v Argentině a polovičku tady, vždycky v létě. Nelíbí se jí zima. Tak jsem 

půl roku sám. Já jsem monogam, říkám. 

 

Otázka: A máte vnoučata? 

Odpověď: Mám. Já bydlím v Buenos Aires. Ne v centru, protože to je strašné, nýbrž v okolí 

Buenos Aires. To je předměstí, v Hurlingamu mám velký dům, tam jsem žil a začal pracovat a 

jsem jel do továrny, ve fabrice, kde jsem jeden z vedoucích. Ale teď se mi nechce tak dlouho 

jezdit, tak mám dva byty. Od pondělka do pátka jsem v Quilmesu, to je místo, kde pracuju. A 

v sobotu a nedělu jsem v Hurlingamu a tam hraju golf.(CAD) 

 

Otázka: A vnoučata bydlí blízko? 

Odpověď: Mám dvě dcery. Jedna dcera bydlí se mnou v tym domě. A druhá dcera má dvě 

taky dcery, tam mám dva vnoučky, a bydlíme 30 metrů od sebe.(CAB) V druhým domě, ale 

blízko. A potom mám vnoučata tady v Praze. Tady mám syna, který přišel na turistický výlet a 

zůstal tady. A teď mám tady v Praze dvě vnoučata, malú a malý. 

 

Otázka: Jak se Vaše děti koukali na to, že jste se rozhodl zapsat do kurzu češtiny? 

Odpověď: Já si myslím, že moje děti velice respektujú moje rozhodnutí. Nikdy mě nekritizujú. 

Já si myslím o sobě, že jsem rozumný člověk. (CAC) A já jsem měl svoje důvody, abych šel do 

toho kurzu češtiny. Když jsem začal ty kurzy, tak představte si, to bylo nějakých 40 roků, co 

jsem nemluvil česky. Chtělo se mě mluvit česky. Chtěl jsem slyšet ten jazyk (BBA). Vůbec 

jsem si nemohl představit, jestli si tu čestinu vzpomínám nebo ne. No ale skoro jsem rozuměl 

dobře tu češtinu a se mi ta čeština spravila a byl jsem rád (CAA). Já vím, že ta čeština 

ekonomicky nebo k nečemu,…mě není k ničemu. Ale je dobré v mojím životě (CAA). Je to 

taková věc, kterou cítím odmalička (AAB), poněvadž jsem se narodil,…přestože jsem 

Argentinec (ACC),… ale ta kultura česká ta byla ve mně (AAB). To byla transmise od mých 

rodičů. Tak když začaly ty kurzy v Buenos Aires, tak jsem začal chodit. 



 

Otázka: Dlouho jste se tedy nerozmýšlel, když jste se dozvěděl o kurzech, a přihlásil se. 

Odpověď: Ano, hned jsem se přihlásil. 

 

 

Otázka:  A co Vás na výuce češtiny nejvíce uspokojuje? 

Odpověď: Mluvit a slyšet mluvit česky (BBA). Ona ta gramatika se mně moc nelíbí, moc 

jsem jí neštudoval normálně. Bohužel aj teď normálně píšu česky, ale mám veliké chyby 

ortografické. Mně to moc nevadí. Ale co jsem chtěl, mluvit a poslouchat mluvit česky. To mi 

dělalo dobře (CAA). 

 

Otázka: A získal jste kromě jazykových znalostí ještě něco? 

Odpověď: Moc ne. Jiné ne. (BBB) Tak možná, co jsme získali, bylo jednu věc, která pro 

mě,….já jsem tak jako objektivní observát, … objektivní pozorovatel. Bylo to, že ty učiteli 

české, co tam byli, tak nebyli jenom pro nás učiteli. Byli takový jako,… v takovym velkém 

městě jako je Buenos Aires, tak vůbec ty Češi se neznají. A najednou začali jsme se poznávat 

mezi námi (ACB), ty Češi co jsou. Tak já bych řekl, ty učiteli nebyli jenom učiteli, ale byli 

takové katalyzátory, které pomohli ty Češi shromáždit se (DBA). Třeba měli jsme tam 

jedenkráte divadlo. A takové věci, které byly zajímavé. Je tam spolek Čechů. Dělajú tam tance 

české a tak dále, ale nemluví česky. A já si myslím, že ta národnost, myslím si já, je hlavně 

jazyk. Ztratí se jazyk, tak pomali se ztratí všetky ten přítah tej národnosti k tej původní 

vlasti,(ACC) který třeba já jsem osobně měl. Já se cítím Argentinec, já jsem Argentinec, ale 

vím, že tady pocházím odtuď a taky se cítím Slovan. (ACC) Když jsem byl malý, tak otec 

vždycky mluvil o tých Slovanů (AAB) a mluvil o panslovanismu a o tom veliký národ 

slovanský. První knížky, co jsem četl na farmě, to byli knihy, který otec četl a to byl 

Dostojevský, Tolstoj a slovanský spisovateli. Byli Rusi, ale jsou to Slovani, jako my. 

 

Otázka: Už jste zmínil krajanskou komunitu. Myslíte, že má kurz češtiny pozitivní dopad na 

krajanskou komunitu v Buenos Aires? 

Odpověď: Jistě. To jsem chtěl říct. To si myslím, že měli dobrý ten vliv. (ACB) 

 

Otázka: A setkávali jste se i mimo vyučování se spolužáky? 

Odpověď: Ne. Tyto učiteli, který byli v Buenos Aires, taky byli v menších městách, třeba 

v Sáenz Peňa. A tam to bylo jinačí. To Sáenz Peňa je město, co má padesát, šedesát tisíc 



obyvatel. Je to malé město, když to přirovnáváte k Buenos Aires. Tak oni už se znali předtim. 

Skutečně jim to pomohlo, aby se nějak shromážděli, aby měli nějaký objekt společný tý Češi. A 

v Buenos Aires těžko. (ACA) To učiteli se snažili, abychom byli dohromady.(DBA) Dělali 

jsme divadlo a besedy, vždycky v sobotu jedenkrát za tři nebo dvě soboty, aby se ty Češi 

shromáždili. Tam jsme jedli černý chléb s kmínem (AAB). Říkám si, že byli jsme,… ale ne víc 

než to. (ACA) 

 

Otázka: Já vám mnohokrát děkuju za rozhovor. Byl pro mě velice přínosný. Chtěl byste ještě 

něco doplnit? 

Odpověď: Já vám něco řeknu. Já totiž, když jsem skončil univerzitu, to jsem Vám neřekl, … a 

to na mě taky učinilo,..tak když jsem skončil univerzitu, tak jsem měl stipendium tady v Českej 

republiky, to ještě bylo Československo, v roce šedesátem. A byl jsem tady dva roky.  Tak tady 

jsem mluvil česky. Tady normálně, cizinci když tady přicházeli a šli do tej univerzity, to bylo 

za komunismu a ta byla Univerzita 17.listopadu, … já nevím, jestli existuje ta univerzita,..asi 

ne. Tak to byla univerzita zvláště pro cizincu a oni měli takové místo v Dobrušce, kde ty 

študenti, co neuměli česky, chodívali. A já jsem přímo přijel sem, jsem nemluvil česky předtým 

nějakých dvacet nebo pětadvacet roků a začal jsem mluvit česky a jsem ani do Dobrušky nešel 

a přímo jsem šel do fakulty, tak jsem tu češtinu znal. Hlavně slyšet. Těžko mluvit, a i teď těžko 

mluvim česky, ale rozuměl jsem. Jsem chemický inženýr, tak jsem tady dělal nějaký kursy 

umělé vlákna. Potom jsem nepokračoval s tim, začal jsem něco, co se mi víc líbilo. My máme 

závod, ve kterým děláme inženýrství a stavíme takové instalace chemické. Tak, inženýr myslí 

jako inženýr. (CAC) 

 

Analytický souhrn dat z rozhovoru, kategorizace klíčových tvrzení 

Seznam kódů Datové úryvky, indikátory, úč.č. 16 

AAA) Mluvilo se česky Jedině česky; 

AAB) Kulturní přenos cítím odmalička; ta kultura česká ta byla ve 

mně; otec vždycky mluvil o tých Slovanů; 

jedli černý chléb s kmínem; 

ABA) Izolace rodiny, postavení menšiny kilometr nebo dva kilometry není nikdo; 

ACA) Sdílení, podpora v Buenos Aires těžko; ne víc než to; 

ACB) Aktivizace komunity začali jsme se poznávat mezi námi; dobrý ten 

vliv; 

ACC) Národní identita jsem Argentinec; národnost, myslím si já, je 

hlavně jazyk. Ztratí se jazyk, tak pomali se 

ztratí všetky ten přítah tej národnosti k tej 

původní vlasti; Já se cítím Argentinec, já 

jsem Argentinec, ale vím, že tady pocházím 



odtuď a taky se cítím Slovan; 

BAA) Vzdělávání imigrantů, doplňovací 

školy 

Českou školou; 

BBA) Kurz češtiny – motivace, očekávání Chtělo se mě mluvit česky. Chtěl jsem slyšet 

ten jazyk; Mluvit a slyšet mluvit česky; 

BBB) Vnímání kurzu Moc ne. Jiné ne.  

CAA) Čeština jako životní pomoc, 

uspokojení, radost 

a byl jsem rád; je dobré v mojím životě; To 

mi dělalo dobře. 

 

CAB) Sociální opora (v Arg., příbuzní v ČR) žiju s jednou bývaloj mojí učitelkou; 

dcery…bydlí se mnou…bydlíme 30 metrů od 

sebe; 

CAC) Sebepojetí, subjektivní pojetí stáří když měli léta důchodu, tak šli do důchodu. 

V současné době, normální lidi pracujú 

dále… když pracujete, tak to dělá dobře 

mozku a tělu; kolik roků mám, tak říkám tak 

patnáct, dvacet; jsem rozumný člověk; 

inženýr myslí jako inženýr. 

CAD) Trávení volného času Já nemám zkušenost volného času; hraju 

golf; 

DAA) Učitel pomáhající  

DBA) Učitel aktivizující učiteli, ale byli takové katalyzátory, které 

pomohli ty Češi shromáždit se; To učiteli se 

snažili, abychom byli dohromady. 

 

Interpretace dat: 

Z vyprávění účastníka lze vyvodit přímý vliv prostředí původní rodiny na vztah k českému 

jazyku. Nebýt intenzivního kulturního přenosu v dětství, umocněného prostorovou izolací 

rodiny vůči majoritní argentinské společnosti, nezakořenila by mateřská řeč v jedinci do 

takové míry. Organizovaný komunitní život v době mládí respondenta byl dalším pozitivním 

faktorem pro udržení národního povědomí a jazyka v době zahájení základní školní docházky. 

Pocit národní identity účastník dává do souvislosti především s jazykem. On sám se cítí být 

Argentincem i Slovanem, potažmo Čechem. Je zajímavé, že primárně nevnímá vliv kurzu 

češtiny na kvalitu svého života a osobní sebepojetí. Je to způsobené jednak jeho dobrým 

sociálním zázemím, oporou od potomků a manželky a aktivním způsobem života. On sám 

považuje za důležité, že ačkoliv je v důchodovém věku je stále vedoucím pracovníkem 

soukromé firmy a má volnočasovou zálibu, golf. Se stářím se vyrovnává konstruktivně, je si 

vědom svých výkonů a budoucích vyhlídek. Přes zjevnou racionalitu v uvažování prezentuje 

pozitivní dopady účasti na kurzu češtiny na emocionální úrovni a sentimentální vztah 

k mateřskému jazyku. Účastník explicitně nevnímá sociálně pedagogický rozměr kurzu 

češtiny a jeho dopady na osobní život, nicméně je zřejmé, že latentně na jeho psychiku kladně 



působí. Uznává jasnou sdružující funkci učitele pro krajanskou komunitu, nicméně je 

skeptický k dalšímu osobnímu sbližování jedinců uvnitř komunity, především z důvodů velké 

rozlohy hlavního města. 

 

 

Přepis a vyhodnocení rozhovoru s účastníkem č. 18 

Představení účastníka: Účastnicí je 66letá důchodkyně. Oba její rodiče byli českého původu 

a seznámili se na krajanském setkání. Češtinu užívali především její prarodiče, od nichž znala 

základní běžné výrazy. Po smrti rodičů několik desítek let čeština zmizela z jejího života. Od 

roku 2007 navštěvuje kurzy češtiny se svou mladší sestrou, která český jazyk neznala téměř 

vůbec. 

Rozhovor byl vedený ve španělském jazyce. Následuje přepis s překladem autorky do 

českého jazyka. 

 

Otázka: Můžete mi říct něco o prostředí, ve kterém jste vyrůstala ve vztahu k mateřskému 

jazyku?  

Odpověď: Pocházím z rodiny, která vzešla z jedné taneční zábavy v českém klubu ve Villa 

Devoto, čtvrti hlavního města Buenos Aires. Moje matka přijela do země jako pětiletá a můj 

otec byl zplozen v Modré u Velehradu, ale narodil se v Argentině. Ti, co zachovali jazyk byli 

moji prarodiče (AAA), ale já, stejně jako můj starší bratr jsme znali to každodenní (AAB). 

Neznali jsme nic z gramatiky, ani slovesa. A moje mladší sestra, která chodí na kurz, skoro 

nic. Takže mám velkou radost z jejího pokroků (CAB). Jediné tradice, které udržovali, byly 

nedělní obědy (AAB). (Provengo de una familia formada de un encuentro bailable en el club 

checo de Villa Devoto, en la capital de Buenos Aires. Mi madre llegó al país con 5 años y mi 

padre fue engendrado en Modrá u Velehrad pero nació en Argentina. Por lo tanto los que 

aportaron el idioma fueron mis abuelos, pero yo al igual que mi hermano mayor sabíamos lo 

cotidiano. No conocíamos  nada de gramática ni de verbos. Y mi hermana menor, que hizo el 

curso, casi nada. Cosa que a mí me alegra muchísimo su logro. Las comidas que hacían 

generalmente los domingos eran las únicas tradiciones que tenían.) 

 

Otázka: Účastnili se vaši rodiče často krajanských setkání? Chodila jste do české školy?  

Odpověď: Znali několik rodin krajanů, kteří se sem tam scházeli, ale postupně ti nejstarší 

umírali. Dnes žije pouze kmotra mého bratra, ale nemluvíme s ní česky, když jí navštěvujeme. 

Pamatuji si, že v mých 15 letech jsme se zúčastnili taneční zábavy s tradičním jídlem v českém 



klubu v Olivos. Nikdy jsem v té době nechodila do české školy (BAA), až od roku 2007 s mojí 

sestrou. (Tenían varias familias de paisanos que se visitaban cada tanto, pero los mayores 

fueron muriendo. Hoy en día solo tenemos la madrina de mi hermano, pero no hablamos el 

idioma cuando la visitamos. Y recuerdo a mis 15 años que asistimos a  un baile con las 

típicas comidas en el club checo de Olivos. Y no nunca tuve en esa época escuela de idioma 

checo, recién lo hice con mi hermana en el año 2007.) 

 

Otázka: Jakou máte národnost nebo jakou cítíte ve svém srdci?  

Odpověď: Moje národnost je argentinská (ACC), ale uchovávám ve svém srdci velmi 

důležité místo pro všechno české (ACC). Přes internet čtu zprávy Radia Praha, které se 

můžou číst ve španělštině, navíc kurz výuky češtiny. Všechno mě zajímá, ale moje kapacita 

pro vstřebání je velmi pomalá. To jsou ta léta, co mám (CAC). Není to tak lehké jako když je 

jeden mladý. (Mi nacionalidad es argentina, pero guardo un espacio muy importante en mi 

corazón de todo lo checo. Leo por internet el Diario Radio Praga, que tiene la posibilidad de 

leer en español, además el curso para aprender el idioma. Todo me interesa, pero mi 

capacidad de asimilación es muy lenta. Son los años que tengo, no es fácil como cuando se es 

más joven.) 

 

Otázka: Jste již v důchodu? 

Odpověď: Ano, jsem v důchodu od roku 2005. (Sí, yo estoy jubilada desde el año 2005) 

 

Otázka: Máte velkou rodinu? 

Odpověď: Moje rodina se skládá z mého manžela, mojí vdané dcery s dvěma vnuky, 15 a 11 

letými a mého syna, který má partnerku, ale zatím ne děti. (Mi familia está compuesta por mi 

esposo, mi hija casada con dos nietos de 15 y 11 años y mi hijo que vive en pareja pero aun 

no tiene hijos.) 

 

Otázka: Cítíte podporu své rodiny? 

Odpověď: Moje rodina si všímala mého zájmu o učení a byla spokojená (CAB). Ale zabírala 

mi čas a myslím, že jsem na tom hodně získala. Ale ubrala jsem času, který jsem věnovala 

vnoučatům (CAD). (Mi familia veía mi interés por aprender y estaba contenta. Pero me 

consumía tiempo y creo haber ganado mucho en esto. Pero quité horas dedicadas a mis 

nietos.) 

 



Otázka: Udržujete kontakt s českými příbuznými?  

Odpověď: Ano, jsem v kontaktu s bratranci mého otce (CAB). Podařilo se to roku 1997, když 

jsme se sestrou plánovaly cestu do Evropy. Měla jsem schované dopisy, které příbuzní psali 

prarodičům. Už to tenkrát bylo 30 let, kdy zemřeli jak oni, tak moji rodiče, takže v tom období 

jsem nemluvila ani neslýchala češtinu. S pomocí jednoho malého slovníku, který mi půjčila 

kmotra mého bratra jsem sestavila dopis, který říkal kdo jsme a co zamýšlíme, aby nám někdo 

řekl, kde je jejich obec, jejich dům. To měl být náš projev obdivu a přiblížení se k našim 

kořenům, které tolik milujeme (CAA). Pár dní po odeslání šesti stejných dopisů jsem dostala 

odpověďi od čtyřech osob, mezi nimi i od sestry mého dědečka, které v té době bylo 91 let, 

jedné sestřenice, která nás po našem příjezdu do Česka ubytovala, jejího bratra, který bohužel 

8.12.2011 zemřel a se kterým jsme se spojovali přes Skype, od bratrance mé babičky, se 

kterým už několik let nejsem v kontaktu. (Sí, estoy en contacto con primos de mi padre. Fue un 

logro que se gestó por el año 1997 donde pensábamos hacer un viaje a Europa con mi 

hermana. Yo guardaba las cartas que los parientes escribían a mis abuelos. Ya hacía 30 años 

que habían fallecido tanto ellos como mis padres o sea que en ese lapso nunca más hablé ni 

escuché el idioma. Con la ayuda de un único y pequeño diccionario que me prestó la madrina 

de mi hermano pude armar una carta donde decía quiénes éramos y lo que pretendíamos, 

alguien que nos dijera donde era el pueblo de ellos, su casa. Ese iba a ser nuestro homenaje 

para acercarnos a nuestras raíces que tanto amamos. A los pocos días de enviar seis cartas 

iguales, tuve respuesta de cuatro personas, entre ellas la hermana de mi abuelo, que en ese 

momento tenía 91 años, una prima que cuando llegamos a Chequia nos albergó, su hermano 

que  lamentablemente falleció el 8/12/11 y con él nos conectábamos por Skype, con un primo 

de mi abuela que ya varios años perdí todo contacto.) 

 

Otázka: Nyní se zeptám na samotný kurz češtiny. Co vám přináší a co vás na něm nejvíce 

baví?  

Odpověď: Na kurzu mě baví všechno (BBB). Už chodíme čtyři roky. Ale je toho tolik, co 

nám schází znát, že nám na to nestačí zbytek život (BBA, CAC). V prvním roce bylo 14 lidí, 

kteří postupně kurz opustili, přátelím se s nimi (ACA) a telefonujeme si. (Del curso de checo 

me gusta todo. Ya hicimos los cuatro años. Pero es tanto lo que nos falta saber que no nos 

alcanza lo que nos queda de vida. En primer año había catorce personas pero fueron 

abandonando, hice amistad con ellos, nos hablamos por teléfono.) 

 

Otázka: Účastníte se akcí krajanské komunity? 



Odpověď: V komunitě se účastníme mnoha akcí (ACB, CAD). Ale nevýhodou je, že bydlíme 

na předměstí Buenos Aires a cesta nám trvá skoro dvě hodiny a bohužel máme trochu strach 

o svou bezpečnost. (En la comunidad participamos de muchos eventos. El inconveniente es 

que vivimos en las afueras de la ciudad de Buenos Aires y el viaje es de casi 2 horas a 

lamentablemente la inseguridad nos da un poco de temor.) 

 

Otázka: Jaký je váš cíl ve výuce? 

Odpověď:  Mým cílem je a bude dokázat přečíct knihu (BBA) a pochopit jí, což dnes 

nedokážu, protože neznám všechna slova a málo sloves. Snažím se, ale je toho hodně, co 

schází. Vždycky s pomocí slovníku a toho velmi kvalifikovaného nástroje jakým je internet. Ale 

váš jazyk (ACC) je velmi těžký. To, co jsem dokázala až dosud mě udělalo velmi šťastnou 

(CAA), neboť jsem si nikdy nepředstavovala, že budu moct oživit jazyk prarodičů a rodičů 

(BBA) tak, jak se mi to podařilo. Ale jsem si vědoma, že to není dokonalé. (Mi objetivo es y 

será llegar a poder leer un libro y entenderlo, cosa  que hoy en día no puedo, porque no sé 

todas las palabras y menos los verbos. Trato pero es mucho lo que falta. Siempre con la 

ayuda del diccionario y esta herramienta súper calificada que es internet. Pero vuestro 

idioma es muy difícil. Lo que he logrado hasta ahora me hizo muy feliz, porque nunca me 

imaginé que iba a revivir el idioma de mis abuelos y padres  como lo he hecho, pero soy 

consciente que no está completo.) 

 

Otázka: Jakou roli hraje podle vás osobnost učitele češtiny?  

Odpověď: Já si myslím, že učitel jazyka je osoba, která nám nejlépe ukazuje tradice (D) vaší 

země (ACC), protože je to někdo, kdo tam v současnosti žije. Vypráví nám o výzvoji života, 

protože to se děje na celém světě, pořád se mění. (Yo creo que el profesor del idioma es la 

persona que mejor nos muestra las costumbres de vuestro país, porque es alguien que vive 

actualmente allí. Nos narra  la  evolución de la vida, porque así sucede en todo el mundo, es 

un cambio constante.) 

 

Analytický souhrn dat z rozhovoru, kategorizace klíčových tvrzení 

 

Seznam kódů Datové úryvky, indikátory 

AAA) Mluvilo se česky zachovali jazyk byli moji prarodiče; 

AAB) Kulturní přenos jsme znali to každodenní; nedělní obědy; 

ABA) Izolace rodiny, postavení menšiny  

ACA) Sdílení, podpora přátelím se s nimi; 



ACB) Aktivizace komunity V komunitě se účastníme mnoha akcí. 

ACC) Národní identita národnost je argentinská; ve svém srdci 

velmi důležité místo pro všechno české; váš 

jazyk; vaší země; 

BAA) Vzdělávání imigrantů, doplňovací 

školy 

nechodila do české školy;  

BBA) Kurz češtiny – motivace, očekávání Ale je toho tolik, co nám schází znát, že nám 

na to nestačí zbytek života; dokázat přečíct 

knihu; oživit jazyk prarodičů a rodičů; 

BBB) Vnímání kurzu Na kurzu mě baví všechno. 

CAA) Čeština jako životní pomoc, 

uspokojení, radost 

náš projev obdivu a přiblížení se k našim 

kořenům, které tolik milujeme; To, co jsem 

dokázala až dosud mě udělalo velmi 

šťastnou. 

CAB) Sociální opora (v Arg., příbuzní v ČR) mám velkou radost z jejího (sestry) pokroků; 

(rodina) byla spokojená; s bratranci mého 

otce (v ČR); 

CAC) Sebepojetí, subjektivní pojetí stáří ale moje kapacita pro vstřebání je velmi 

pomalá. To jsou ta léta, co mám. Ale je toho 

tolik, co nám schází znát, že nám na to 

nestačí zbytek život. 

CAD) Trávení volného času ubrala jsem času, který jsem věnovala 

vnoučatům; V komunitě se účastníme mnoha 

akcí. 

D) Role osobnosti učitele nejlépe ukazuje tradice; 

DAA) Učitel pomáhající  

DBA) Učitel aktivizující  

 

 

Interpretace dat: 

Jazykový a kulturní přenos nebyl v původní rodině ani během dalšího života účastnice tak 

intenzivní. Po smrti prarodičů a rodičů se přerušily vazby úplně. Cítí se být především 

Argentinou, což dokládají i slova, která používá ve vztahu k českému prostředí („váš“). Český 

původ přesto vnímá jako svou součást, své kořeny a vyjadřuje se o nich s pozitivními 

emocemi, láskou. Radost, a spokojenost prezentuje v souvislosti s pokroky v učení, jak svými, 

tak své sestry. Nicméně uznává, že na učení má vliv věk, i na dosažení úplné spokojenosti se 

znalostmi. Má podporu svého blízkého okolí ke studiu. Stýká se a přátelí s ostatními členy 

české komunity. Osobnost učitele je podle ní důležitá především tím, že pochází z České 

republiky. I přes realistický pohled na věk, kvalitu života účastnice podporuje její pozitivní 

životní naladění, otevřenost novým obzorům, dobré rodinné zázemí a přátelská povaha.  

 

 



Přepis a vyhodnocení rozhovoru s účastníkem č. 19 

Představení účastníka: Oba rodiče 66letého účastníka pocházeli z Moravy. On se narodil 

v Argentině, v dětství doma slýchával češtinu a účastnil se s rodiči krajanských setkání. 

S českým prostředím udržoval pasivní kontakt díky své zálibě, literatuře. Kurz češtiny začal 

pravidelně navštěvovat v roce 2010. Účastník je vysokoškolsky vzdělaný, bezdětný. 

Vzhledem ke stylu jeho, občas až filozofického, vyprávění nechali jsme rozhovoru narativní 

průběh s občasným usměrněním některých jeho nedokončených myšlenek. V přepisu 

rozhovoru jsme vynechali časté odbočky ve vyprávění k popisu jeho profesní dráhy, které se 

sledovaným tématem nesouvisí. 

Rozhovor byl vedený ve španělském jazyce. Následuje přepis s překladem autorky do 

českého jazyka. 

 

Otázka: Můžete mi říct něco o prostředí, ve kterém jste vyrůstal ve vztahu k mateřskému 

jazyku?  

Odpověď: Moji rodiče přijeli do Buenos Aires ve třicátých letech. Můj otec z Hustopeč, moje 

matka z Moravského Písku. Běžně se doma mluvilo česky (AAA) až do mých 6 nebo 7 let, 

Měl jsem malou slovní zásobu a nyní mám velmi  omezenou. Začal jsem chodit do státní školy 

v 7 letech …Moji rodiče chodili často do československého klubu v Chacabuco, já jsem také 

chodil (AAB), ale moje sestra častěji …O kurzu češtiny jsem se dozvěděl náhodou na akci 

Borges-Kafka, zajímá me literatura (CAD). Dozvěděl jsem se o něm, šel jsem dvakrát, třikrát 

v loňském roce. A tento rok jsem také chodil. (Mis padres vinieron a Buenos Aires alrededor 

de los aňos ´30. Mi padre de Hustopeče, Brno, mi madre de Moravský Písek. Se hablaba 

fluido checo en mi casa hasta mis 6 o 7 aňos. Mi vocabulario era un poquitito y ahora es 

bastante restringido. Comencé la escuela estatal a los 7 aňos….Mis padres se iban muy 

seguido al club checoslovaco en Chacabuco, yo iba también pero mi hermana más seguido. 

…Del curso de checo me enterré de casualidad en el evento Borges-Kafka, me interesa la 

literatura. Me enterré y fui dos o tres veces a las clases del aňo pasado (2010). Y este aňo lo 

hize también.) 

 

Otázka: Co cítíte k českému prostředí dnes? 

Odpověď: Z mnoha důvodů jsem měl vždycky citový vztah, vždycky se mi líbila česká 

součást, proto mluvím s nostalgií (CAA). Ono dědictví člověka je,…není jen v jazyce, ale 

v místě odkud přichází a v jakém vyrostl. Já jsem vyrostl mezi lidmi, kteří byli přátelé mých 

rodičů a byli Češi (AAB). Většina z nich, stejně jako moji strýcové, jsou Češi také …Dědictví, 



které člověk musí znát, je o předcích a náležet k nějaké skupině. … dobrá, my Češi, říkám 

Češi, protože se považuji za Čecha (ACC), jsme menšina, mám nostalgii z mnoha důvodů 

(CAA),…čeština není jen jazyk, čeština je i hudba, gatronomie. … Přestože jsem byl 

v Evropě, neznám dům svých prarodičů. Vždycky jsem se chtěl naučit česky a vždycky jsem 

udržoval kontakt prostřednictvím literatury, kterou mám rád (BBA, CAD). (Por un montón 

de cosas siempre tuve cariňo, siempre me agrada la parte checa, por eso hablo con nostalgia. 

Es que patrimonio de uno también está, … no solo está en el idioma, el lugar de donde uno 

viene y lugar donde uno ha crecido. Yo he crecido con la gente que era amigos de mi padres 

y eran checos. La mayoría de ellos, como mis tíos, son checos también….El patrimonio que 

uno tiene que saber es conocer sobre sus antecesores y estar integrado en un grupo. … 

bueno, nosotros los checos somos, digo somos, porque me considero checo, somos una 

minoría, tengo una nostalgia por un montón de cosas, ..checo no es sólo el idioma, checo es 

la música, la gastronomía…Aunque estuve en Europa no conozco la casa de mis abuelos. 

Siempre quise aprender checo y siempre tuve contacto a través de la literatura, cosa que me 

gusta.) 

 

Otázka: Jaký konkrétní vliv měl kurz češtiny na váš život ? 

Odpověď: Kurz češtiny mi udělal moc dobře (BBB),…a mohl jsem být součástí skupiny 7 

nebo 8 osob, se kterými jsme měli úplně stejné zájmy (ACA, CAB) … Nezapoměňte na 

jednu věc: tady nežije málo Čechů, ale jsme velice oddělení, a jestliže není podpora od státu 

nebo od ambasády, je toho málo, co se může dělat (ACB). Ne z hlediska ekonomiky, protože 

toto není výnosná záležitost (ACB), jako muzeum…ostatní komunity mají mnoho možností, 

kde se naučit svému jazyku, němčině, chorvatčině, atd. Letošní učitelka má velmi dobrou 

všeobecnou kulturní úroveň, umí odpovědět skvěle o kultuře, historii, víře (D). Jaké je 

typické jídlo, jak se slaví Vánoce, co byla Sametová revoluce, jež můj otec neznal…jaký názor 

mají lidé na prezidenta, také politika…to vše dělá češtinu, ne jen jazyk. …Nejde jen o 

mluvení, není to jen o jazyku. Je potřeba mluvit s někým, kdo umí mluvit jazykem, kdo šíří 

kulturu, aby ho to bavilo a věděl, co cítí lidé (BBA, DAA). …A nehledě na znalost světových 

jazyků jako angličtiny, španělštiny, vedle toho je potřeba znát svůj vlastní jazyk (CAA), svou 

vlastní identifikaci, češtinu. Jeden má cítit a má milovat, to co má. Má milovat 

Čechy…Kafkou počínaje, i když ten nebyl úplně Čech, ale tvoří také prostředí…  

Zapsal jsem se do kurzu češtiny, protože jsem chtěl být v kontaktu s Čechy a zajímalo mě číst 

a znát nějaký slovanský jazyk (BBA, CAB), je to jiný druh jazyka..protože český jazyk vám 

dovolí mnoho věcí, pomůže vám otevřít mysl, otvírá mozek (CAA). Může se použít a mluvit 



málo slovy y mluvit o mnoho správněji…omezený slovní zásoba člověka je okolo tisíce 

slov…nemyslím, že bych znal tisíc slov. Vzpomněl jsem si na nejaká slovíčka…jedna 

prazvláštní věc: když začnu mluvit česky, vzpomenu si najednou na slova, vracejí se mi samy 

(CAA),…protože můj první způsob myšlení byl v češtině (AAB) a proto mě zajímá, a být 

s vámi v kontaktu, abych věděl, abych poznal (BBA). Protože my Češi jsme velmi zajímaví 

lidé (ACC). 

V kurzu jsou lidé, kteří studují jazyk pro něj samotný … Jediný problém, který vidím na tom 

všem je, že tam nechodí mladí lidé (BBB), protože není o Československu povědomí. Jedna z 

věcí, která by se měla udělat je dát vědět. Všichni říkají: je třeba jet do Prahy, ale aniž by 

znali jazyk. Poznat město není jen vidět památky, je to také poznat lidi a kvůli tomu je 

potřeba znát jazyk (BBA, CAA). (El curso de checo me vino muy bien,..y poder estar 

integrarme en un grupo de 7 u 8 personas donde los intereses entre ellos son exactamente los 

mismos…No se olvide Usted de una cosa: aquí los checos no son pocos, pero estamos todos 

muy separados, y si no hay apoyo del estado o de la embajada, es muy poco lo que se puede 

hacer. No economicamente porque eso no es una cosa rentable, como un museo,… Otras 

colectividades tienen mucha posibilidad de aprender su idioma, alemán, croata, etc. La 

profesora de este aňo tiene una muy buena cultura general, puede responde perfectamente 

desde la cultura, historia, religion,…Que es la comida típica, como se celebra la Navidad, 

que fue la revolución de Terciopelo, lo que mi padre no conoció…y que opinión hace la gente 

sobre el presidente, también la política..eso hace al checo, no sólo el idioma. No es solo 

hablar, no es solo lenguaje. Hay que hablar con alguien que sepa hablar el idioma, que 

divulga la cultura, que le guste y que sepa que la gente siente. … Y a parte de saber los 

idiomas universales, como ingles, espaňol, al lado de esto hay que saber su propio idioma su 

propia identificación, el checo. Uno debe sentir y debe querer lo que uno tiene. Debe querer a 

los checos,..desde el Kafka, aunque no sea puro checo, pero forma el entorno. Me inscribí al 

curso de checo porque quise estar en contacto con los checos y me interesaba lleer y conocer 

un idioma eslavo, es un idioma de otro tipo..es que el idioma checo le permite un monton de 

cosas, le permite abrir la mente, le abre el cerebro. Se pude usar y hablar con pocas palabras 

y hablar mucho mas correctamente… el vocabulario restringido de una persona son mil 

palabras,..no creo que tenga mil palabras yo. Me acordé de algunas palabras,…una cosa 

rarísima: cuando empiezo a hablar checo me acuerdo de palabras de repente, me van 

volviendo solas, … es que mi primera forma de pensar fueron siempre en checo y por eso me 

interesa y estar en contacto con ustedes, por saber, por conocer.Porque nosotros los checos 

somos una gente muy interesante. 



En el curso hay gente que están estudiando idioma por sí …. El único problema que le 

encuentro en todo eso que no va la gente joven, porque no hay un conocimiento sobre 

Checoslovaquia. Una de las cosas que se debería hacer es hacer conocer. Todos dicen: Hay 

que ir a Praga pero no conociendo el idioma. Conocer una ciudad no es solo ver los 

monumentos, es conocer a la gente también y para eso necesita saber el idioma.  

 

Otázka: Vám tedy čeština v životě pomáhá především k začlenění? 

Odpověď: Ano, já když mluvím česky,..a říkají, že mám moravský přízvuk (AAB),… 

nemluvim moc, ale nechcú mluvit,..nemám dostatek slov,…cítím nostalgii, jako všichni starší 

lidé (CAA, CAC), cítím nostalgii, kvůli svým lidem, jejich přátelům. Když jsem byl malý, 

chodívali jsme do dvou nebo třech sdružení nebo klubů, které zmizely (AAB). Zmizely 

všechny pro nedostatek lidí. Ta skupinka osob, kterou máme, my se vyživujeme navzájem, o 

místech, ve kterých jsme vyrůstali. Nejde jen o to jít si zatancovat do Sokola,..jde o to mluvit 

s lidmi, poznat lidi a vejít dovnitř našich rodin…my se začleňujeme (ACA). Například jsme 

šli na ambasádu podepsat kondolenci, soustrast (pozn. autorky: po úmrtí Václava Havla), 

protože prostřednictvím jazyka se cítíme spojeni a součástí nečeho malého, ale součástí 

nečeho (ACA, CAA).  

Postrádat a mít něco, co se vytratilo a co se milovalo. Protože necítí se nostalgie pro něco, 

kde se měl člověk špatně. Cítí se nostalgie k něčemu, co člověk miluje a co by rád vrátil a 

měl a znovuprožil (CAA).  

(Sí, yo cuando hablo checo,..y dicen que hasta tengo acento moravo,..nemluvim moc, ale 

nechcú mluvit,..no tengo suficiente palabras,..tengo nostalgia, como toda la gente mayor 

tengo nostalgia, por su gente, sus amigos. Cuando era chico ibamos a dos o tres 

colectividades o clubes que han desaparecido. Desaparecieron todos por contar con poca 

gente. Este grupito de gente que tenemos nos estamos alimentando nosotros mismos, y sobre 

el lugar donde estuvimos creciendo. No es solo este hecho de ir a bailar a Sokol, ..es hablar 

con la gente, conocer a la gente y entrar a nuestras familias dentro…nos integramos. Por 

ejemplo fuimos a la Embajada a firmar una condolencia, un pésame es que a través del 

idioma nos sentimos unidos y parte de algo chiquito, pero parte de algo. 

Extraňar y tener algo que se ha perdido y lo que se ha querido. Porque no se tiene nostalgia 

por algo donde uno lo paso mal. Se tiene nostalgia por algo que uno quiere y que le gustaría 

volver a tenerlo y volver a pasarlo.) 

 

Děkuji Vám za rozhovor a za vyjádření Vašeho citlivého pohledu. 



Odpověď: … ale mám pohled účastníka kurzu, měla byste se zeptat také učitelky. Je důležité, 

že vy, mladí lidé, se do tohoto zapojujete. Doufám, že budou dál posílat lidi a toto všechno 

bude pokračovat (BBB). My, co jsme v tomto kurzu, naprosto chápeme práci, kterou české 

instituce udělaly a jak se zapojily a úsilí, které vyvíjíte k našemu začlenění prostřednictvím 

češtiny (ACA). Nesmírně ti děkuji za laskavost, kterou jste měla. (… pero tengo un punto de 

vista de asistene a las clases, debería preguntar también a la profesora. Es importante que 

ustedes, la gente joven, esta integrando en todo eso. Espero que sigan mandando gente y que 

todo esto siga. Nosostros que estamos en este curso entendemos perfectamente el trabajo que 

las autoridades checas han hecho y como se han integrado y el esfuerzo que ustedes hacen a 

integrarnos a traves de checo.  

Te agradezco infinitamente por la cortesía que tuvo.) 

 

Analytický souhrn dat z rozhovoru, kategorizace klíčových tvrzení 

 

Seznam kódů Datové úryvky, indikátory 

AAA) Mluvilo se česky Běžně se doma mluvilo česky; 

AAB) Kulturní přenos Moji rodiče chodili často do 

československého klubu v Chacabuco, já 

jsem také chodil; Já jsem vyrostl mezi lidmi, 

kteří byli přátelé mých rodičů a byli Češi. 

můj první způsob myšlení byl v češtině; mám 

moravský přízvuk; Když jsem byl malý, 

chodívali jsme do dvou nebo třech sdružení 

nebo klubů, které zmizely; 

ABA) Izolace rodiny, postavení menšiny  

ACA) Sdílení, podpora být součástí skupiny 7 nebo 8 osob, se 

kterými jsme měli úplně stejné zájmy; mluvit 

s lidmi, poznat lidi a vejít dovnitř našich 

rodin…my se začleňujeme; prostřednictvím 

jazyka se cítíme spojeni a součástí nečeho 

malého, ale součástí nečeho; k našemu 

začlenění prostřednictvím češtiny; 

ACB) Aktivizace komunity tady nežije málo Čechů, ale jsme velice 

oddělení, a jestliže není podpora od státu 

nebo od ambasády, je toho málo, co se může 

dělat;toto není výnosná záležitost; 

ACC) Národní identita se považuji za Čecha; my Češi jsme velmi 

zajímaví lidé; 

 

BAA) Vzdělávání imigrantů, doplňovací 

školy 

 

BBA) Kurz češtiny – motivace, očekávání Vždycky jsem se chtěl naučit česky a vždycky 

jsem udržoval kontakt prostřednictvím 



literatury, kterou mám rád; Nejde jen o 

mluvení, není to jen o jazyku. Je potřeba 

mluvit s někým, kdo umí mluvit jazykem, kdo 

šíří kulturu, aby ho to bavilo a věděl, co cítí 

lidé; jsem chtěl být v kontaktu s Čechy a 

zajímalo mě číst a znát nějaký slovanský 

jazyk; a proto mě zajímá, a být s vámi 

v kontaktu, abych věděl, abych poznal; 

poznat lidi a kvůli tomu je potřeba znát 

jazyk; 

BBB) Vnímání kurzu Kurz češtiny mi udělal moc dobře; nechodí 

mladí lidé; Doufám, že budou dál posílat lidi 

a toto všechno bude pokračovat. 

CAA) Čeština jako životní pomoc, 

uspokojení, radost 

Z mnoha důvodů jsem měl vždycky citový 

vztah, vždycky se mi líbila česká součást, 

proto mluvím s nostalgií. mám nostalgii 

z mnoha důvodů; je potřeba znát svůj vlastní 

jazyk; český jazyk vám dovolí mnoho věcí, 

pomůže vám otevřít mysl, otvírá mozek; 

slova, vracejí se mi samy; poznat lidi a kvůli 

tomu je potřeba znát jazyk; cítím nostalgii, 

jako všichni starší lidé; prostřednictvím 

jazyka se cítíme spojeni a součástí nečeho 

malého, ale součástí nečeho; Cítí se 

nostalgie k něčemu, co člověk miluje a co by 

rád vrátil a měl a znovuprožil; 

CAB) Sociální opora (v Arg., příbuzní v ČR) být součástí skupiny 7 nebo 8 osob, se 

kterými jsme měli úplně stejné zájmy; jsem 

chtěl být v kontaktu s Čechy a zajímalo mě 

číst a znát nějaký slovanský jazyk; 

CAC) Sebepojetí, subjektivní pojetí stáří cítím nostalgii, jako všichni starší lidé; 

CAD) Trávení volného času zajímá me literatura; Vždycky jsem se chtěl 

naučit česky a vždycky jsem udržoval kontakt 

prostřednictvím literatury, kterou mám rád; 

D) Role osobnosti učitele Letošní učitelka má velmi dobrou 

všeobecnou kulturní úroveň, umí odpovědět 

skvěle o kultuře, historii, víře. 

DAA) Učitel pomáhající Nejde jen o mluvení, není to jen o jazyku. Je 

potřeba mluvit s někým, kdo umí mluvit 

jazykem, kdo šíří kulturu, aby ho to bavilo a 

věděl, co cítí lidé. 

DBA) Učitel aktivizující  

 

 

Interpretace dat: 



Účastník v úvodu rozhovoru dlouze hovořil o svém vzdělání a profesní dráze 

specializovaného inženýra i působení na akademické půdě. V jeho životě hraje vzdělání a 

vzdělávání se významnou roli. Je stále aktivní ve svém oboru. 

Kulturní přenos z původní rodiny probíhal jak prostřednictvím jazyka, tak českých přátel 

rodičů. Lidský faktor vyzdvihuje účastník jak v souvislosti se získáním osobního kulturního 

dědictví a národní identity, tak se soudobou účastí na kurzu češtiny a kontaktu s ostatními 

členy komunity. Ve vztahu k českému prostředí často emotivně zmiňuje nostalgii a potřebu 

začlenění se. Vzhledem k tomu, že sám nemá potomky, spolužáci z kurzu češtiny a blízký 

vztah, který s několika z nich navázal, pro něj znamená potřebnou sociální oporu. Právě 

sdílení a poznávání lidí stejného původu je pro něj v rámci kurzu češtiny největším 

obohacením života.  

Cítí se být Čechem a dělá mu dobře být součástí komunity lidí se stejnými zájmy, i když jde 

podle jeho názoru o komunitu nepočetnou a očekávající stmelující podporu shora, respektive 

od českých institucí.  

Protože navštěvoval kurz češtiny pouze jeden rok, oceňuje osobnost pouze jedné učitelky 

češtiny a její všeobecný přehled. Za důležité považuje účastník, aby učitel nejen uměl mluvit 

česky, ale měl svou práci rád a věděl, co cítí lidé. 

Je si vědom pozitivního přínosu kurzu češtiny na svůj fyziologický i emocionální stav. 

 

 

Přepis a vyhodnocení rozhovoru s účastníkem č. 21 

Představení účastníka: Účastnici je sedmdesát pět let. Je přímým potomkem Čechů, kteří 

přijeli do Argentiny již jako manželé. Zná přesné místo původu rodičů i rodinné příběhy. 

Češtinu užívala v konverzaci s rodiči až do jejich smrti. Mluví velmi dobře, přesto si pro 

rozhovor zvolila španělský jazyk: „Španělsky rozumím víc.“ Kurz češtiny navštěvuje od jeho 

prvního ročníku, přestože místo konání je vzdáleno hodinu cesty od jejího domova. Je vitální, 

společenská, nemá problém s používám výpočetní techniky, chce se udržet aktivní a moderní. 

Žije sama, má dvě děti a čtyři vnoučata. Má české státní občanství. Udržuje kontakty 

s českými příbuznými i s krajanskou komunitou, kde však postrádá širší znalost a užití 

českého jazyka. 

Rozhovor byl vedený ve španělském jazyce. Následuje přepis s překladem autorky do 

českého jazyka. 

 

Otázka: Vy navštěvujete kurz již osm let? 



Odpověď: Chodím jednou týdně, třikrát do měsíce hodinu a půl, není to mnoho času (BBB). 

Výuka začíná v dubnu, potom v červenci jsou prázdniny, a potom až do 30.listopadu. 

Přihlásila jsem se náhodou, …upozornil mě můj syn, že jeho spolupracovník chodí na kurzy 

češtiny na Universitu Kennedy. Začala jsem první rok o dva měsíce později. Ale nic se nedělo, 

protože to, co učili jsem znala (BBB). Neuměla jsem číst, ale mluvit ano (BBA), umím 

obstát. Dokud jsem žila s rodiči mluvili jsme doma česky, smíšeně: „půjdu do almacénu 

(obchodu), koupím mantequu (máslo)“, skloňovali jsme ve španělštině, „koupím maso do 

carniceríe (v masně)“. Všichni tak mluvili (AAA, AAB, ABA). … Až do svých dvaceti čtyř 

let, kdy jsem se vdala, jsem mluvila s rodiči česky a španělsky. Potom jsem se odstěhovala do 

Jujuye a Neuquénu s mým argentinským manželem. Měli jsme devět pronajatých hotelů a tak 

jsem se věnovala spravování hotelů. Neměla jsem možnost učit své děti česky (AAB). … Můj 

otec zemřel v sedmdesáti pěti letech a moje maminka v devadesáti jedna. A poslední roky, 

kdy zůstala u mě doma na mě ve dvě ráno volala (česky): „Liduško, dej mě tu kávu a 

trochu mlíka a kousek chleba, já mám hlad.“ (AAA) 

(Voy una vez a la semana, son tres veces al mes una hora y media, no es mucho tiempo. 

Empiezan las clases en abril, después en julio hay vacaciones, y después hasta el 30 de 

noviembre. Me inscribí de casualidad,… me avisó mi hijo que su compaňero de trabajo va al 

curso de checo en la Universidad Kennedy. Empecé dos meses más tarde el primer aňo.Pero 

no pasó nada porque lo que enseňaron lo sabía. No sabía leer pero hablar sí, me defiendo. Yo 

mientras vivía con mis padres en casa hablabamos checo, mezclado: „půjdu do almacénu, 

koupím mantequu“, lo declinabamos en castellano, „koupím maso do carniceríe“. Todo el 

mundo hacía lo mismo…Hasta los veinti cuatro aňos cuando me casé hablé en casa con mis 

padres checo y castellano. Después me fui a vivir a Jujuy y Neuquén con mi marido 

argentino. Teníamos nueve hoteles alquilados y entonces me dediqué en la administración de 

los hoteles. No tenía la posibilidad de enseňarles a mis hijos checo. … mi papá murió a los 

setenta y cinco aňos y mi mamá hasta los noventa y uno. Y los últimos aňos que se quedaba 

en mi casa a las dos de la maňana me llamaba: „ Liduško, dej mě tu kávu a trochu mlíka a 

kousek chleba, já mám hlad.“) 

 

Otázka: Jste nyní v kontaktu s českou komunitou?  

Odpověď: Jednou za měsíc chodím na setkání spolku (ACB) Český dům a potkávám se 

s novými  i starými spolužáky. Nyní chodí méně lidí, dříve nás bývalo víc (ACB). Potkávám 

se s lidmi a povídáme si (ACA). Ale víš o co jde? Lidé mluví španělsky, nemluví česky. Ani 

předseda neumí mluvit česky (ACC). Takže česky si můžu popovídat s lidmi v mém věku, ti 



umí víc. Nikdo nemluví česky, málo lidí mluví česky. Já se snažím mluvit česky i po telefonu 

se spolužačkami a nutím je přemýšlet. (CAA) 

(Una vez al mes voy a las reuniones de la colectividad Český dům y me encuentro con los 

nuevos grupos y con los viejos grupos. Ahora mucha gente abandonó, antes eramos más. Uno 

se encuentra con la gente y conversa. Pero sabes lo que pasa? Que la gente habla en espaňol, 

no habla checo. Incluso el presidente no sabe hablar checo. Así que uno puede hablar checo 

con la gente que tiene más mi edad, que es la que sabe hablar más. Nadie más habla checo, 

muy poca gente habla checo. Yo trato de hablar checo por teléfono con mis compaňeras y les 

hago pensar.) 

 

Otázka: Na kurzu češtiny je také více starších lidí, že? 

Odpověď: Jsou tam lidé mého věku a někteří mladší, šedesát, padesát, tak nějak. Do 

začátečníků se zapisují vnuci, ale ti opouštějí, protože nerozumí skloňování. V mé třídě je 

nás osm, někteří mladší, ale všichni jsme děti Čechů. (BBB) 

(Hay gente de mi edad y algunos más jóvenes, sesenta, cincuenta aňos, por allí. En el primer 

curso se anotan nietos pero esos abandonan porque no entienden la declinación. En mi curso 

somos ocho, algunos más jóvenes que yo, pero todos somos hijos de checos.) 

 

Otázka: Vy jste zažila všechny učitele. Myslíte, že mají potenciál aktivizovat komunitu? 

Odpověď:  Ano, každý měl svůj styl a pořádali aktivity, které sdružovaly lidi, jednou měsíčně 

přibližně (DBA). Jeden s námi zpíval, další na zvláštních schůzkách nám vyprávěla legendy. 

S jednou jsem absolvovala letní kurz, dvakrát týdně v únoru, a tím jsem si zvedla úroveň. 

Učitelé chodí na setkání spolku (DBA), které se konají jednou za měsíc, víceméně, ale tam 

také mnohokrát mluví španělsky, protože lidé nerozumí. Poslední učitelka byla týden u mě 

doma a mluvily jsme česky. A také mě chodily navštěvovat její matka a bratr, když tu byli. 

S nimi jsem mohla konverzovat česky (CAB, DAA). … Moje děti říkají, že nemají čas a 

moji vnuci nemají zájem mluvit česky (AAB). Protože tady jsou velké vzdálenosti na to 

zapojit se . Ale když můj syn viděl tu učitelku, řekl mi, že by bylo zajímavé podívat se do České 

republiky. 

(Sí, cada uno tenía su estilo y hacían las actividades que juntan a la gente, una vez al mes 

aproximadamente. Uno nos hizo cantar, otra en unas reuniones aparte nos contaba las 

leyendas. Con una hice curso de verano que eran dos veces a la semana en febrero y eso me 

hizo nivelar. Los profesores van a las reuniones de la colectividad que son una vez al mes, 

más o menos, pero allí también muchas veces hablan castellano, como la gente no entiende. 



La última profesora se quedó una semana en mi casa y hablabamos checo. Y también me 

visitaba su madre y hermano cuando estuvieron aquí. Con ellos pude conversar checo. …Mis 

hijos dicen que no tienen tiempo y mis nietos no tienen interés de hablar checo. Es que acá 

las distancias son muy largas para hacer algo. Pero cuando mi hijo la vió a la profesora me 

dijo que sería interesante ir a la República Checa.) 

 

Otázka: Takže učitelé se stávají i přáteli? 

Odpověď: Nikdy nemůžete převídat, že bude takový jaký vy chcete, ale já jsem vděčná  

vždycky, když Ministerstvo školství nám učitelku pošle (D). I kdyby málo, vždycky se člověk 

naučí. Já umím číst, ale nejde mi psát (BBA). Já, když se zamyslím, jak mám dokončit větu, 

tak to je špatně. Když přemýšlím, tak to nenapíšu. Pro mě je lehčí mluvit. (BBA) Tak to 

odpovím správně. To psaní mi komplikuje život, tam mi chybí kroužek, tam háček, píše se 

tam V nebo B, I nebo Y. Konverzovat je pro mě snažší. (BBA) 

(Uno no puede pretender que siempre sea como uno quiere pero yo estoy agradecida siempre 

cuando el Ministerio de Educacion nos manda a una profesora. Aunque sea poco siempre se 

aprende. Yo puedo leer pero me cuesta escribir. Yo si me pongo a pensar a finalizar la 

oración me sale mal. Entonces si lo pensaba no lo escribía. Me es más facil hablar. Eso lo 

contesto bien. Lo de escribir me complica la vida, allí me falta el redondito, allí el ganchito, 

era con V o B, con I o Y. Conversar me resulta más fácil.) 

 

Otázka: A konverzovat umíte i prostřednictvím počítače. 

Odpověď:  Člověk musí zůstat moderním, snažím se nezůstat zaseknutá. (CAC) Můj syn mi 

vysvětlit Skype. S mým bratrancem z Jablonce mluvím každou sobotu česky (CAB). Čeština 

byla vždycky přítomná v mém počítači, což je můj mozek. (CAA) 

(Uno tiene que estar moderna, trato de no quedarme estancada. Mi hijo me explicó de Skype. 

Yo con mi primo de Jablonec hablo cada sábado en checo. Checo siempre estuvo presente en 

mi computadora que es mi cerebro.) 

 

 

Analytický souhrn dat z rozhovoru, kategorizace klíčových tvrzení 

 

Seznam kódů Datové úryvky, indikátory 

AAA) Mluvilo se česky s rodiči mluvili jsme doma česky, smíšeně: 

„půjdu do almacénu (obchodu), koupím 

mantequu (máslo)“, skloňovali jsme ve 



španělštině, „koupím maso do carniceríe (v 

masně)“. Všichni tak mluvili. moje maminka 

v devadesáti jedna. A poslední roky, kdy 

zůstala u mě doma na mě ve dvě ráno volala 

(česky): „Liduško, dej mě tu kávu a 

trochu mlíka a kousek chleba, já mám hlad.“ 

AAB) Kulturní přenos s rodiči mluvili jsme doma česky, smíšeně: 

„půjdu do almacénu (obchodu), koupím 

mantequu (máslo)“, skloňovali jsme ve 

španělštině, „koupím maso do carniceríe (v 

masně)“. Všichni tak mluvili. Neměla jsem 

možnost učit své děti česky. Moje děti říkají, 

že nemají čas a moji vnuci nemají zájem 

mluvit česky. 

ABA) Izolace rodiny, postavení menšiny Všichni tak mluvili. 

ACA) Sdílení, podpora Potkávám se s lidmi a povídáme si. 

ACB) Aktivizace komunity chodím na setkání spolku; dříve nás bývalo 

víc; 

ACC) Národní identita Lidé mluví španělsky, nemluví česky. Ani 

předseda neumí mluvit česky. 

BAA) Vzdělávání imigrantů, doplňovací 

školy 

 

BBA) Kurz češtiny – motivace, očekávání Neuměla jsem číst, ale mluvit ano. Já umím 

číst, ale nejde mi psát. Když přemýšlím, tak 

to nenapíšu. Pro mě je lehčí mluvit. To psaní 

mi komplikuje život, tam mi chybí kroužek, 

tam háček, píše se tam V nebo B, I nebo Y. 

Konverzovat je pro mě snažší.  

BBB) Vnímání kurzu není to mnoho času; to, co učili jsem znala; 

Do začátečníků se zapisují vnuci, ale ti 

opouštějí, protože nerozumí skloňování. V mé 

třídě je nás osm, někteří mladší, ale všichni 

jsme děti Čechů.  

CAA) Čeština jako životní pomoc, 

uspokojení, radost 

Já se snažím mluvit česky i po telefonu se 

spolužačkami a nutím je přemýšlet. Čeština 

byla vždycky přítomná v mém počítači, což je 

můj mozek. 

CAB) Sociální opora (v Arg., příbuzní v ČR) učitelka byla týden u mě doma a mluvily jsme 

česky. A také mě chodily navštěvovat její 

matka a bratr, když tu byli. S nimi jsem 

mohla konverzovat česky. Můj syn mi 

vysvětlit Skype. S mým bratrancem 

z Jablonce mluvím každou sobotu česky; 

CAC) Sebepojetí, subjektivní pojetí stáří Člověk musí zůstat moderním, snažím se 

nezůstat zaseknutá.  

CAD) Trávení volného času  

D) Role osobnosti učitele Nikdy nemůžete převídat, že bude takový jaký 

vy chcete, ale já jsem vděčná  vždycky, když 

Ministerstvo školství nám učitelku pošle. 

DAA) Učitel pomáhající učitelka byla týden u mě doma a mluvily jsme 



česky. A také mě chodily navštěvovat její 

matka a bratr, když tu byli. S nimi jsem 

mohla konverzovat česky. 

DBA) Učitel aktivizující každý měl svůj styl a pořádali aktivity, které 

sdružovaly lidi, jednou měsíčně přibližně. 

Učitelé chodí na setkání spolku. 

 

 

Interpretace dat: 

 

Mluvená česká řeč je pro účastnici přirozeným nástrojem konverzace. V původní rodině se 

čeština udržovala až do smrti rodičů ve vysokém věku a účastnice jí má vžitou. Uznává, že 

česky mluví bez nutnosti přemýšlet o teorii gramatiky, což ovšem musí překonávat na kurzu 

češtiny, kde se naučila číst a učí se psát gramaticky správně. Míně kriticky se vyjadřuje ke 

skutečnosti, že třetí generace krajanů, mezi něž patří i představitelé krajanského spolku, česky 

nemluví. Podle jejího názoru vůle naučit se česky u mladší generace ztroskotává na 

gramatické obtížnosti jazyka. Díky společenské povaze se přátelí se spolužáky i učiteli. 

Pravidelně se účastní mimoškolních aktivit i krajanských setkání, kde vyhledává především 

možnost konverzovat česky. Mluvená řeč, více než udržování zvyků a tradic, je pro účastnici 

radostí i prostředníkem ke sdílení životního příběhu. Sociální oporu nachází, kromě nejbližší 

rodiny v Argentině, i u příbuzných v České republice. Pravidelně je prostřednictvím 

výpočetní techniky ve spojení s českými příbuznými. 

K osobnosti učitele přistupuje s tolerancí i nadějí. Za dobu trvání kurzu zažila různé způsoby 

výuky, všech se účastnila. Nekritizuje, naopak je otevřená všem dalším budoucím. Oceňuje 

spolupráci učitele s komunitou, jeho pravidelnou účast na krajanských setkáních i organizaci 

mimoškolních kulturně vzdělávacích aktivit. Ve vlastním životě je pro ni učitelka přítelkyní a 

byla ráda i za možnost seznámit se a hovořit česky s učitelky příbuznými na návštěvě 

v Argentině. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


