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Abstrakt
Tato práce si klade dva cíle. Prvním cílem je podání obrazu o postavení, působení a
aktivitách učitelek, které byly vyslány ke krajanským komunitám v Jižní Americe v rámci
Programu podpory Českého kulturního dëdictví v zahraničí. Druhým cílem je pak zachytit skrze
zkušenosti tëchto učitelek pohled, který mají čeští krajané (potomci emigrantů) v Jižní Americe
na Českou republiku. Tato výzkumná část práce je rozdëlena do třech okruhů, které mají
doplnit hlavní výzkumnou otázku.

Abstract
This bachelor’s thesis has two goals. The first goal aims to introduce a social status,
work and activities of teachers who were sent to Czech communities in South America within
the Benefit Program for Czech Cultural Heritage Abroad. The second goal is to, based on
experiences of the teachers, describe a view of the Czech Republic that Czech compatriots
living in South America hold. This research part of the thesis is divided into three topics which
complete the main research question.
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1. Úvod
Přes své zamëstnání jsem se přibližnë před rokem dozvëdëla o krajanském programu, který
probíhá v rámci Programu podpory Českého kulturního dëdictví v zahraničí. Při osobním
rozhovoru s jednou z učitelek, Mgr. Šárkou Vašíčkovou, která byla rok vyučovat český jazyka a
literaturu u krajanů v Argentinë, më zaujal její názor, že krajané, které učila, mají silnë
zidealizovaný pohled na Českou republiku. To je podle ní důsledek vyprávëní rodičů a
prarodičů, kteří museli z Čech mnohdy nedobrovolnë odejít a z různých důvodů se už nemohli
nikdy vrátit, oživovali tak svou rodnou zem alespoň ve vzpomínkách a vyprávëních dalším
generacím. Protože më zajímalo, jestli jde pouze o její názor nebo o jev, který přesahuje
hranice krajanských spolků v Argentinë, rozhodla jsem se tomuto tématu vënovat ve své
bakalářské práci. Bohužel však bylo mimo mé možnosti odcestovat do Jižní Ameriky, abych zde
sbírala potřebné informace přímo od krajanů, proto jsem se obrátila na Dům zahraničních
služeb a prostřednictvím internetové komunikace navázala spolupráci se třemi učitelkami. Na
další spolupráci se pak nadále podílela i paní Vašíčková. Dvë z tëchto učitelek již žijí zpët
v České republice, dvë jsou stále v Jižní Argentinë. Práci jsem nadále pojala jako reflexi
zúčastnëných učitelek na dané téma.
Pro pochopení úlohy učitelek v krajanských komunitách a jejich vztahu s krajany, bylo
podstatné sledovat také postavení učitelek v daných krajanských komunitách a zároveň snahu
a aktivity učitelek, které probíhaly mimo výuku a které přispívaly k revitalizaci vëdomí
etnických kořenů u krajanů. Celá práce je proto vedena ve dvou výkladových rovinách.:
1. V první rovinë podávám obraz o krajanském programu, výuce, která probíhá ve třech
oblastech v Jižní Americe, a působení učitelek, které vyučovaly/vyučují české krajany
v Jižní Americe český jazyka a literaturu
2. Druhou rovinou je pak samotný výzkum, který jsem provádëla pomocí
strukturovaného písemného rozhovoru, jež jsem předložila všem respondentkám
najednou, a jímž jsem sledovala zodpovëzení primární otázky:
„Jaký pohled na Čechy zachytili učitelé českého jazyka u potomků českých emigrantů
v Jižní Americe?“

Otázky ve strukturovaném písemném rozhovoru pak byly postaveny na třech
tematických pilířích:
a. VZTAHU, který mají krajané k České republice
b. SYMBOLECH, skrze které krajané vnímají své české kořeny
c. VNÍMÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY jako zemë, která byla domovem jejich předků
i.
Na tomto místë bych chtëla zdůraznit skutečnost, kterou ve své diplomové
práci uvedla A. Santos Veselá. Vëtšina z českých krajanů v Brazílii, kteří jsou
potomky imigrantů z období Rakouska - Uherska, se původnë nevztahovala
k České republice, jako k zemi svých předků. Považovali se za Boêmios.
Nëkteří však Boêmii umisťovali do Rakouska, jiní na území Nëmecka (což
byl důsledek nëmeckých názvů míst, odkud jejich předci pocházeli, např.:
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Gablonz an der Neisse, v českém jazyce Jablonec nad Nisou nebo
Reichenberg – Liberec), a pouze malý počet potomků tëchto krajanů,
Boêmii umisťovalodo českých zemí. Až v posledních letech, kdy už vëtšina
krajanů hlásající se původem k Boêmios, ví, že Boêmia byla historicky
součástí dnešní České republiky, začali Česko ztotožňovat se zemí svého
původu.1
Svou rozpravu v obou výkladových rovinách jsem primárnë vybudovala na datech
vlastního empirického výzkumu, který jsem uskutečnila od listopadu 2012 do kvëtna 2013. Při
výkladu postavení a podmínek působení učitelek českého jazyka jsem pracovala i s prameny
úřední provenience (data Ministerstva zahraničí a Ministerstva školství ČR), autobiografickými
texty, které psaly o své práci učitelky českého jazyka působící v Jižní Americe v letech 2010 –
2012 a s časopisem Krajiny češtiny, který vydává Dům zahraničních služeb, a který je zamëřen
na výuku českého jazyka u krajanů v různých částech svëta. Kapitoly,v nichž podávám nástin
českého vystëhovalectví vůbec a vystëhovalectví do Jižní Ameriky, jsem pak vybudovala na
vëdecké literatuře, která se daným tématem zabývá. Vëtšina této literatury mi byla
zpřístupnëna v knihovnë Náprstkova muzea a v knihovnë Univerzity Karlovy, zamëřené na
Iberoamerická studia. Opomenout jistë nemohu ani diplomové práce Anežky Santos Veselé,
Stanislava Káseckého a Ladislava Padrtky, které mi pomohly doplnit informace z již zmínëné
vëdecké literatury v kapitole o historii vystëhovalectví do Jižní Ameriky.Dále jsem pracovala
s internetovými zdroji. Především pak s webovými stránkami Domu zahraničních služeb, které
jsem využívala v kapitolách, jež jsou zamëřeny na krajanský program a krajanské spolky.

1

SANTOS VESELÁ, Anežka. Identita a etnicita: Pohled na "českou" etnokulturní diverzitu v Rio Grande
do Sul. Praha, 2009. Strany 58 – 66. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Mgr. Marek
Halbich, PhD
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2. Teoretická východiska
2.1.Kolektivní paměť a koncept plynoucí mezery
Ve své práci sleduji pohled na Českou republiku jako na vlast předků, který zaznamenaly
učitelky češtiny u krajanských komunit v Argentinë, Brazílii a Paraguayi. Prostřednictvím jejich
interpretací se dotýkám kolektivní (historické) pamëti tëchto krajanských komunit, pamëti
uchovávané, promëňované a zpřítomňované v současnosti.
Pojmem kolektivní pamëti se ve svých pracích zabývala řada autorů. Například
ÉmileDurkheim přisuzuje tento pojem společnosti, dokonce jej považuje za její podstatu a
ačkoli připouští existenci osobnosti jako individua, tak zároveň upozorňuje, že jedinec by sám o
sobë nikdy nezachoval tak, jak by se zachoval ve skupinë.2Tématu kolektivní pamëti se vënoval
i Durkheimův žák Maurice Halbwachs.O nëm a jeho teoriích ve své knize Kultura a pamëť:
Písmo, vzpomínka a politická identita rozvinutých kulturách starovëku, pojednává také Jan
Assmann. Jak Assmann píše, Halbwasch ve všech svých dílech vënovaných individuální a
kolektivní pamëti, upozorňuje na její společenskou podmínënost: „Pamëť v človëku narůstá
teprve v průbëhu jeho socializace. Tím, kdo „má“ pamëť, je sice vždy jednotlivec, avšak jeho
pamëť získává tvar v kolektivu.“ 3 Halbwaschs se navíc přiklání k existenci více než jedné
kolektivní pamëti, což podpírá tvrzením, že stejnë tak neexistuje pouze jedna sociální skupina.
Kolektivní pamëť dále považuje za nëco, co je konkrétní a to nejenom v prostoru a čase, ale
vtahuje jí také k postoji určité skutečnë existující skupiny. „Společenská skupina, která se
ustavuje jako společenství vzpomínky, si uchovává svoji minulost především ze dvou hledisek:
z hlediska svébytnosti a z hlediska trvání. V obraze, který si o sobë sama vytváří, se zdůrazňuje
odlišnost navenek, zatímco vnitřní rozdíly se naopak zastírají.(…) Jelikož ale každá skupina
usiluje o vlastní trvání, má sklon podle možností zastiňovat promëny a vnímat dëjiny jako
nezmënëné trvání“.4Podle Assmanna je kolektivní (tedy historická) pamëť otázkou vnëjších
společenských a kulturních rámců. Je přenášena čtyřmi způsoby: a) napodobováním sociálního
jednání, b) prostřednictvím symbolických předmëtů, tedy upomínek na minulost, c)
prostřednictvím vyprávëní v průbëhu mezilidské a mezigenerační komunikace a d)
prostřednictvím kulturní pamëti, tedy informací uložených v zakódované podobë,
přetvořených do „symbolických figur“ a sdëlovaných prostřednictvím obřadů, zvyklostí.
Zejména pamëť sdëlovanou řečovou (ústní) komunikací a pamëť kulturní považuje Assmann za
mnohdy vzájemnë protikladné. 5 Protikladnost pamëti předávané ústní komunikací a
zakódované do symbolických figur je vykládána „omezeností“ ústnë tradované historie (v
našem případë historické pamëti krajanských komunit). Její základní povahou je kumulace dëjů

2

PFEIFEROVÁ, Štëpánka a Jíří ŠUBRT. Historická sociologie: Kolektivní pamëť jako předmët historickosociologického bádání. 2010, s. 9-29.
3
ASSMANN, Jan. Kultura a pamëť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách
starovëku. Prostor, 2001, s. 36. ISBN 80-7260-051-6.
4
Ibid, strany 38 - 40
5
Ibid, strana 38-61

9

a prolínání autentické zkušenosti se sekundárnë získanými informacemi.6Teoretický koncept
Jana Assmanna považuji za uplatitelný i v případë mnou sledovaných krajanských komunit.
Vëtšina příslušníků krajanských komunit v Argentinë, Brazílii a Paraguayi může ve své
kolektivní (historické) pamëti uchovávat„bezprostřední“ zkušenost, ovšem zkušenost
omezenou zapomínáním, transformovanou vrstvením a překrýváním aktuálních dëjů a
prožitků. Může pracovat i s informacemi získanými ze sekundárních zdrojů. Může se opírat i o
„symbolické figury“. Všechny tyto složky kolektivní (historické) pamëti uchovávají vzpomínku
na rodinné kořeny, dávají potřebu sdružovat se do společenství (krajanských komunit) a
ovlivňují vztah k České republice.

2.2.Emigrace z českých zemí: příčiny a souvislosti
Emigrace je ... zkušenost smutku a smrti, což jsou pocity vyjadřující především zrušení
životnë důležitých vazeb… Z existenčnë analytické perspektivy může být kulturní šok chápán
jako životní krize, jako „nebezpečí nepatřit k žádné kultuře“. (D. Frigessi Castelnouvo, M. Risso)7
Jaroslav Vaculík dëlí ve své knize „České menšiny v Evropë a ve svëtë“8emigraci na nëkolik
typů - na náboženskou emigraci, sociálnë ekonomickou emigraci a politickou emigraci, kterou
dále dëlí na politickou emigraci po roce 1938, politickou emigraci po roce 1948 a na politickou
emigraci po roce 1968. Rozhodla jsem se toto dëlení dodržet i v následující podkapitole, která
se zamëřuje na emigraci českého obyvatelstva v průbëhu čtyř století.
2.2.1. Náboženská emigrace

První vlnu emigrace z náboženských důvodů můžeme zasadit už do roku 1548, kdy dal
král Ferdinand I. po potlačení českého odboje příslušníkům Jednoty bratrské na vybranou, buď
přejdou k utrakvismu, nebo odejdou ze zemë. Z tohoto důvodu odešlo z Čech nëkolik
bratrských rodin. Druhou vlnou náboženské emigrace byl pak odchod mnoha šlechtických i
mëšťanských rodin, které odešly z Čech po porážce na Bílé hoře roku 1620. Zde byl hlavním
důvodem k odchodu strach z trestu, který by mohl následovat za to, že se podíleli na povstání.
V následujících dvaceti letech počet náboženských emigrantů klesl. To se však zmënilo po
uzavření Vestfálského míru, kdy z Čech odešlo mnoho rodin, kvůli přiostřené snaze potlačit
nekatolíky. Jaroslav Vaculík ve své knize zmiňuje, že :„Celkový počet pobëlohorských exulantů
představoval nëkolik tisíc mëšťanských a poddanských rodin a nëkolik set příslušníků
šlechty“.9Tako rekatolizace, která trvala i za vlády Karla VI. (1711 – 1740) mëla za následek
odchod mnoha utajovaných českých evangelíků, kteří odcházeli především do Nëmecka, ale
také do Polska. Další emigrační vlna pak následovala v období po roce 1793, kdy došlo ke
6

„Historické vëdomí pracuje pouze na dvou úrovních: rovinë doby původu a rovinë nejnovëjší minulosti.
Jelikož se hranice mezi nimi s postupem času posouvá, nazval jsem mezeru, která zeje mezi obëma
rovinami „the floating gap“, Ibid, strana 47
7
VOLBRACHTOVÁ, Libuše. Emigrace a exil jako způsob života: Kulturní šok "malých rozdílností". Praha:
Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0351-9.
8
VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropë a ve svëtë. Praha: Libri, 2009, s. 9-27. ISBN 978-80-7277-3978.
9
Ibid, strana 9
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druhému dëlení Polska. Roku 1803 například Čeští emigranti založili v tehdejším Jižním Prusku
vesnici Zelov. Vesnic na území dnešního Polska pak Čeští emigranti založili ještë nëkolik.
Jmenovat můžeme například Kucov, který ale po roce 1918 připadl spolu s nëkolika dalšími
exulantskými osadami, obývanými Čechy, Polsku. Po roce 1945, kdy k Polsku připadlo ještë
pruské Slezsko, pak nëkolik Čechů, žijících v českých osadách, reemigrovalo zpët do ČSR. 10
2.2.2. Sociálně ekonomická emigrace

Ekonomické důvody pro odchod z Čech dominovaly především v období od 19. století
do začátku druhé svëtové války. V první polovinë 19. století docházelo k přesunům
obyvatelstva zejména na území Habsburské monarchie, emigrace za její hranice pak
expandovala po roce 1857, kdy byly upraveny předpisy zabývající se vystëhovalectvím.
Zpočátku nebyla emigrace výraznëji regulována nebo zakazována, Rakouský stát ji zatím
nevnímal jako závažnëjší problém. Se zvyšujícím se počtem vystëhovalců však emigrace začala
poutat pozornost úřadů. Lidé odcházeli buď legálnë, s vystëhovaleckým povolením, které bylo
trvalé či s cestovním pasem vydávaným pro dočasné pobyty v cizinë, nebo nelegálnë. Ne všude
však byli emigranti z jiných zemí přijímáni a často bylo třeba splnit nëkolik požadavků. Jak uvádí
Jaroslav Vaculík: „ Vstup nebyl povolen osobám, které byly z jiných států vypovëzeny,
příslušníkům sekt a politických stran, jejichž učení by mohlo ohrozit národní bezpečnost,
uprchlíkům z jiných zemí odsouzeným za zabití, obchodní podvody a padëlání penëz, válečným
poškozencům, fyzicky a duševnë nemocným, žebrákům a starším šedesáti let“. 11 Čeští
vystëhovalci byli vëtšinou sociálnë slabší skupiny, které však mëli alespoň nëjaké peníze na
uhrazení cesty a počáteční období v nové zemi. Hospodářská situace byla nejčastëjším
důvodem k emigraci. Na její rozsah zapůsobila mimo jiné také agitace dopravních firem, které
organizovaly zámořské cesty a pak i samotní krajané, kteří psali z nové zemë dopisy svým
známým a příbuzným, v nichž je nezřídka kdy vyzývali, aby odešli, stejnë jako oni. Nëkteré
dopisy však byly přesnë opačného ražení, vystëhovalci si v nich stëžovali na bídu a tëžké
podmínky k životu. Tyto dopisy sloužily vládë na podporu její protivystëhovalecké politiky. Další
její součástí pak byly také snahy o vnitřní kolonizaci, kdy se lidé z průmyslovë vyspëlejších a
prosperujících částí monarchie mëli přestëhovat na území, která byla v tëchto oblastech spíše
zaostalá. Ani tyto snahy však nezmenšily odliv vystëhovalců do zámoří. 12 Další reakcí státu na
růst vystëhovalectví bylo roku 1922 také vydání zákona o vystëhovalectví. Ten mimo jiné
omezoval již zmínënou vystëhovaleckou agitaci. Vrcholem protivystëhovalecké politiky byl pak
v roce 1926 vznik Ministerské komise pro vystëhovalectví a kolonizaci.13

10
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spolu. Praha, 1985, s. 88-89.
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2.2.3. Politická emigrace
2.2.3.1.

Politická emigrace po roce 1938

Miloš Trapl o politické emigraci píše, že: „ Oproti hospodářské emigraci počítají
příslušníci politické emigrace velkou vëtšinou s co možná nejrychlejším návratem, neboť doufají
ve zmënu situace, režimu či společenských podmínek v rodné zemi“.14Mezi emigranty, kteří
odešli po nacistické okupaci Československa v roce 1939, bylo mimo jiné mnoho politiků,
komunistů, vojáků a pak také židů, kteří se obávali pronásledování nacisty. Zásadní osobou,
která se velkým dílem podílela na organizaci emigrace, byl Eduard Beneš, který zde uplatnil své
zkušenosti z dob první svëtové války. Mimo jiné se snažil o získání co nejvëtšího počtu vojáků,
ti pak s dalšími emigranty utvořili například hlavní kádr II. Národního odboje, bojovali jako
součást britského letectva nebo v československých jednotkách v SSSR. 15 Protifašistické snahy
vycházeli rovnëž od českých a slovenských krajanů, kteří již dříve odešli žít do Ameriky. Tomuto
tématu se vënoval mimo jiné také J. Jožák, který napsal: „ Ačkoliv se krajanskému hnutí
nepodařilo v roce 1938 z nejrůznëjších důvodů uskutečnit všechny zámëry, nic nesnižuje jeho
úsilí prokázané v boji na obranu rodné vlasti. Již proto ne, že na tuto „záležitost srdce“ naše
menšiny navázaly protikapitulanstskými projevy krátce po „Mnichovu“ a všestrannou aktivitou
– morální, politickou a materiální pomocí čs. zahraničnímu odboji v letech druhé svëtové války“.
16

2.2.3.2.

Politická emigrace po roce 1948

Na nástup komunistů k moci lidé reagovali různë. Jedním typem reakce byl i odchod do
emigrace. Výraznou exilovou organizací tohoto období byla Rada svobodného Československa,
ve v níž byli členy představitelé různých demokratických politických stran. Dalším seskupením
politických činitelů byl Český národní výbor, který vznikl v Londýnë okolo generála Lva Prchaly.
Ti po únorovém převratu v roce 1948 požadovali pro Československo mimo jiné osvobození od
komunismu, možnost navrácení českých emigrantů nebo náhradu za zabavené majetky.
Významnou roli v odporu proti komunistickému režimu sehrála také exilová československá
stanice Rádia Svobodná Evropa, kterou vedl Ferdinand Peroutka. Ta plnila jak morální, tak
informační úlohu. Čeští emigranti bojovali proti komunistickému režimu doslova po celém
svëtë.17
2.2.3.3.

Politická emigrace po roce 1968

14

TRAPL, Miloš. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: Česká a politická emigrace ve 20. století (
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15
VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropë a ve svëtë. Praha: Libri, 2009, s. 20-23. ISBN 978-80-7277397-8
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Další vlna politické emigrace probëhla po srpnových událostech v roce 1968. „Jen do roku 1972
uprchlo 127 000 osob“.18Mimo lidi, kteří byli pronásledováni komunistickým režimem, v této
vlnë uprchlo také velké množství publicistů, univerzitních profesorů a spisovatelů. To mëlo za
následek intenzivní exilovou publikační, ediční a informační činnost. Stejnë jako emigranti
předchozí vlny, i tito volali po vzájemném sjednocení v exilu, to však často narušovala
protichůdná snaha mnoha vystëhovalců o přizpůsobení se novému prostředí.19

18
19

Ibid, strana 27
Ibid, strana 27
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3. Historie vystěhovalectví Čechů a Slováků do Jižní Ameriky
3.1. Reálie Jižní Ameriky

Jižní Amerika, která se rozkládá na 20 miliónech kilometrů čtverečních a zabírá přibližnë
12% celkové plochy zemë je čtvrtým nejvëtším kontinentem na svëtë. Její obyvatelstvo tvoří
zhruba 6% celkové svëtové populace. Mezi nejvëtší mësta patří Rio de Janeiro, SãoPaulo,
Buenos Aires nebo Lima.20 Hlavními jazyky je zde španëlština a portugalština, což je dáno
především historickými událostmi, kdy se střetávalo původní indiánské obyvatelstvo
s evropskou pozdnë feudální a ranë kapitalistickou společností. Josef Polišenský o Jižní Americe
napsal: „Bylo by správné, kdybychom Latinskou Ameriku označovali jako oblast,
charakterizovanou důsledky nerovnomërného hospodářského a společenského vývoje,
s přežitky feudální infrastruktury, zejména v zemëdëlské výrobë, a s nesmírnými protiklady bídy
a přepychu, technického pokroku a společenské zaostalosti“.21

20

HUGNES, James. Velká obrazová všeobecná encyklopedie. Praha: Svojtka and Co., 1999, s. 694-695.
ISBN 8072372564.
21
POLIŠENSKÝ, Josef. Úvod do studia dëjin a kultury Španëlska a Latinské Ameriky. Praha: Státní
pedagogické nakladatelství, 1966, s. 7.
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Obrázek 1 Mapa Jižní Ameriky s vyznačením hranic jednotlivých států

22

22

Mapa svëta. info: Mapa Ameriky. *online+. *cit. 2013-06-25+. Dostupné z:
http://mapasveta.info/amerika/jizni_amerika_mapa.html
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3.2. Stručný přehled českého vystěhovalectví do Jižní Ameriky

Prvními lidmi z českého území, kteří zavítali do Jižní Ameriky, byli misionáři. Od poloviny
18. století se zde nacházelo přibližnë 150 českých jezuitů z Tovaryšstva Ježíšova. Jejich
působení nemëlo pouze náboženský, ale také vëdecký a informační význam.23
Významná vlna vystëhovalců mířila z Čech do Jižní Ameriky už v 50. letech 19. století, v
období, které je nëkdy označováno také jako období Bachova absolutismu. Vystëhovalci z Čech
zprvu smëřovali především do Brazílie, konkrétnë do státu Rio Gradne do Sul. Další velký tok
emigrantů pak mířil také do Argentiny, která lákala zejména svou levnou půdou. Sem smëřovali
především přistëhovalci bez legálního povolení. V obou případech novë příchozí často
postihovaly nemoci jako malárie nebo žlutá zimnice.24 Podle nëkterých odhadů v této dobë
odešlo do Argentiny a Brazílie více než 40 000 Čechů a Slováků.
V období mezi dvëma svëtovými válkami pak komunita Čechoslováků žijící na území
Argentiny dosahovala přibližnë třiceti tisíc lidí. Podobné číslo platí i pro období na konci 20.
Století. Brazílie, Ačkoli byla v meziválečném období v počtu českých vystëhovalců přijíždëjících
na její území až na druhém místë, přesto se zde v této dobë nacházelo přibližnë deset tisíc
Čechoslováků. Ivo Barteček však upozorňuje, že: „Hovoříme- li v období mezi svëtovými
válkami o Čechoslovácích, máme na mysli mnohonárodnostní spektrum meziválečného
Československa a mezi vystëhovalci nalézáme vëtve českou, slovenskou, nëmeckou,
karpatoruskou ( Rusíni ), maďarskou, polskou, atd.“25 Jedná-li se však o počty Čechoslováků po
druhé svëtové válce a v následujících obdobích, jsou mezi në zahrnuti už pouze Češi a Slováci.
26
Na konci 20. století se pak k československému původu v Brazílii stále hlásí až 5 tisíc
emigrantů.
V meziválečném období Emigranti smëřovali i na další místa v Jižní Americe, například do
Paraguaye, Uruguaye nebo Mexika, ale zde se nacházely spíše ménë početné skupiny.27
Konec druhé svëtové války sebou přinesl také očekávání, že mnoho krajanů žijících v Jižní
Americe, se bude chtít vrátit zpët do své rodné vlasti. Ministerstvo ochrany práce a sociální
péče a Osídlovací úřad tak dostali za úkol, vyslat do Latinské Ameriky své zástupce, kteří by
zjistili, jaké jsou zde předpoklady pro zahájení opëtovného návratu českých krajanů do
Československa. Oproti očekávání úřadů však bylo k reemigraci v roce 1948 přihlášeno pouze
381 rodin, z nichž však 209 nemëlo peníze, aby mohli samostatnë podniknout zpáteční cestu.
Ministerstvo tak zajistilo u anglické společnost Dodero, zvýhodnënou cenu 800 až 850 pesos na
jednoho. Své pozemky a další statky pak mëli čeští krajané vracející se z Argentiny prodat nebo

23
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je pronajímat, Československá republika nebyla ochotna krajanům zaplatit škodu vzniklou
zanecháním majetku.28
V druhé polovinë 20. století se přistëhovalectví do Jižní Ameriky z českých zemí a Slovenska
omezilo na jednotlivce. Noví imigranti přicházeli především v rámci nelegální emigrace;
nesmëřovali ovšem pouze do zemí, kde již byli české a slovenské krajanské komunity. Naopak
v tomto období se novým domovem československých občanů staly např. Peru a další zemë.
Devadesátá léta 20. století nepřinesla sice přistëhovalectví obyvatel České republiky do
Jižní Ameriky, přestože znamenala výrazné zintenzivnëní zájmu o krátkodobé účelové a
zájmové pobyty v různých zemích tohoto kontinentu. Zmënil se však přístup české státní
administrativy ke krajanským komunitám.
V současné dobë je kladen značný důraz především na krajanské spolky. Ty po roce 1989
přišly o společného nepřítele v podobë komunistického režimu, který jim paradoxnë pomáhal
udržovat vzájemnou jednotu. Jak uvádëjí Ivo Barteček a Jaromír Pavlíček: „Ve všech případech
jsme v Latinské Americe svëdky snah – po roce 1989 – o přizpůsobování spolkových aktivit
realitë konce 20. Století, ať již je jejich zárodečná podoba vystëhovaleckého či exilového
původ“.29

28

VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropë a ve svëtë. Praha: Libri, 2009, s. 241. ISBN 978-80-7277397-8
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BARTEČEK, Ivo a Jaromír PAVLÍČEK. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: Topografie krajanské
přítomnosti v Latinské Americe, minulost a současnost. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-932-4.
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Obrázek 2 Mapa s informacemi o krajanských spolcích v Jižní Americe
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3.2.1. České vystěhovalectví do Argentiny
Od roku 1876 byl v Argentinë přijat přistëhovalecký zákon, jehož cílem bylo usnadnit
kolonizaci zemë. Protože tovární výroba poskytovala pouze omezené možnosti, bylo
podporováno především zemëdëlské osídlování. Ve mëstech se pak přistëhovalci mohli
uplatnit jako řemeslníci nebo v profesích, které byli Argentinci považovány za podřadné
(práce na jatkách, stavbách nebo na železnici). Ženy mohly pracovat jako kuchařky, chůvy
nebo pomocnice v domácnostech. 31
Od roku 1913 se v Chacu začala uskupovat česká kolonie. V osadë, kde bylo původnë
pouze pët zdëných domků, se jako první Češi usadily rodiny Petra Šašvaty a Jana
Novotného, kteří sem přišli z Velkých Bílovic. V dnešní dobë na tomto místë naleznete
mësto Presidencia Roque Sáenz Peña. Novë příchozí čekaly v Argentinë krušné začátky.
Teploty zde nezřídka kdy přesahovaly 40 stupňů Celsia a panenskou přírodu bylo třeba
očistit od pralesů, aby přistëhovalci získali půdu, na níž by mohli pëstovat. Nejčastëjší
surovinou, kterou zde čeští vystëhovalci pëstovali, byla bavlna, nëkteří také chovali
dobytek. Neúspëšní faráři se pak stávali pomocnými dëlníky na jiných statcích. I bydlení
bylo minimálnë zpočátku zcela odlišné od toho v Čechách, střechu nad hlavou totiž často
tvořily pouze jednoduché přístřešky z drnů trávy, hlíny a trámů.32
Po první svëtové válce provincii Chaco obývalo přibližnë 23 rodin původem z Česka.
Vznik nezávislého Československa sebou nesl zároveň touhu mnoha vystëhovalců navrátit
se zpët do vlasti. To však nebylo, zejména kvůli negativní sociální situaci, která v období po
vzniku samostatného Československa panovala, zcela možné. K vëtší reemigraci tedy došlo
až v meziválečném období, kdy se zpët do Československa navrátilo až 60 tisíc lidí. 33
Zároveň však došlo i ke zvýšení počtu českých krajanů, kteří naopak do Argentiny odjeli.
Mezi válkami zde žilo již přibližnë 28 tisíc českých krajanů. Presidencia Roque Sáenz Peña
se tak stala osadou s nejvíce českými emigranty. Nebylo to však jediné místo, kam
vystëhovalci z Čech mířili. Další žili například v Buenos Aires, Cordóbë, Santa Fé nebo
v Patagonii. Na místech s vëtší koncentrací krajanů začaly ne dlouho po jejich příjezdu
vznikat krajanské spolky.34
Ne každý však mël vstup do Argentiny povolen. Zákaz platil například pro lidi nad 60
let, svobodné ženy s dëtmi, které nedosáhly plnoletosti nebo nemocné a postižené osoby.
Podstatnými dokumenty pro vstup do zemë tak byly lékařské vysvëdčení a průkaz, v nëmž
bylo uvedeno zamëstnání přistëhovalce. Další podmínkou, která platila zejména u mladých
svobodných žen, které často po příjezdu propadaly prostituci, bylo, že museli mít v zemi,
31
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kam smëřovaly příbuzné, kteří se zavázali, že se o në postarají, v opačném případë jim
nebyl vydán cestovní pas. Zejména ve 20. letech však cesta do Argentiny oplývala také
mnoha výhodnými podmínkami. Přistëhovalci mohli být například po svém příjezdu
bezplatnë ubytování v imigračním hotelu, který byl v Buenos Aires, nebo jim bylo zajištëno
zamëstnání, to mëly vëtšinou na starost krajanské spolky. 35
Vystëhovalecké podmínky se výraznë zhoršily v období hospodářské krize. Jeden
z českých krajanů z kolonie Elena psal v roce 1934 v dopise domů: „Raďte dnes každému,
aby v dobë svëtové krize neopouštël tu naši krásnou českou vlast. Co se týká zdejší kolonie,
nemáme tu na růžích ustláno“.36Částečné obnovení přistëhovalectví tak nastalo až po
odeznëní hospodářské krize v polovinë 30.let. Jedním z jejích důsledků, který mël na další
příchod emigrantů velký vliv, byl například i přistëhovalecký zákon, který nařizoval, aby
každý, jenž chce vstoupit do zemë, aby zde žil, mël u sebe minimální kapitál 1500 pesos
v hotovosti.37
V současné dobë se v Argentinë k českému nebo slovenskému původu hlásí přibližnë
30 tisíc lidí, kteří jsou často až třetí generací krajanů, kteří odešli z Čech a nezřídka kdy již
ani neumí česky. Krajanské spolky, které zde vznikaly od příchodu prvních krajanů, se i
nadále snaží zachovat československou vzájemnost. 38 A to i přesto, že nastoupením
demokratického režimu přišli o společného nepřítele a tím i o hlavní jednotící prvek.

3.2.2. České vystěhovalectví do Brazílie

Mezi misionáři, kteří mapovali americký kontinent, byli i čeští jezuité, jež se kromë
misijní činnosti, vënovali taky poznávání na vëdecké úrovni. Jedním z nich byl například Samuel
Fritz (1654 – 1728), který důkladnë zmapoval nejdelší řeku na zemi, Amazonku. Ve svých
zápiscích zároveň neopomíjel ani okolní rostlinstvo, živočichy a původní indiánské obyvatele.39
Mezi prvními lidmi, kteří přišli z Čech do Brazílie, byl také Jan Nepomucký Kubíček, což byl
předek pozdëjšího brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka. Ten byl velmi oblíbeným
politikem, který přispël k založení nového hlavního mësta Brasília.40
Čeští vystëhovalci v druhé polovinë 19. století mířili především do mësta Porto Alegre,
které leží ve státë Rio Grande do Sul. Roku 1921 brazilský prezident schválil nový zákon
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upravující přistëhovalectví cizích státních příslušníků.41Mimo podmínky, které musel človëk,
jenž chtël žít v Brazílii splňovat, a které byly zmínëny již v kapitole „5.1.1 Sociálnë ekonomická
emigrace“, bylo třeba nechat si vystavit také lékařské osvëdčení, včetnë očkovacího listu a
potvrzení, které dokládalo zachovalost človëka a jeho bydlištë, včetnë fotografie.42
Ke konci 19. století však půda v Rio Grande do Sul přestává splňovat potřeby novë
příchozích. Anežka Santos Veselá ve své práci uvádí, že: „ První kolonisté získávali tzv.“kolonii“,
což představovalo 75 ha půdy, od roku 1850 kolonie představuje 50 ha a od roku 1870
odpovídá 25 ha“43. Ačkoli byla postupem času velikost pozemků, které vystëhovalci získávali,
snížena na polovinu, přesto nebylo možné uspokojit vysoký počet přistëhovalců. To mëlo za
následek mimo jiné také stëhování z kolonií do mëst nebo osídlování dalších oblastí zemë.
V nëkterých případech se pak lidé stëhovali například do Argentiny nebo Paraguaye.44
Zatímco v tomto období odcházeli Češi do Brazílie zejména kvůli ekonomickým
důvodům, od 30. let 20.století, především pak po nástupu komunistického režimu
v Československu, byly důvody pro odchod zejména politického charakteru. Další výrazná
skupina emigrantů přišla do Brazílie po událostech roku 1968.
V Brazílii dnes podle nëkterých odhadů žije mezi třemi až pëti tisíci lidí, kteří mají české
kořeny. Nejvíce českých krajanů je soustředëno ve státë Sao Paulo, kde také vznikl český
krajanský spolek Slavia , který byl založen roku 1896 a je tak vůbec nejstarším krajanským
spolkem. Dalším státem, kde žije početnëjší skupina českých vystëhovalců je Rio de Janeiro.46
45

3.2.3. České vystěhovalectví do Paraguaye

Prvními lidmi, kteří přišli do Paraguaye z českého území, byli, stejnë jako na jiných místech
Jižní Ameriky, misionáři (17 – 18. století). Po jejich vyhnání v roce 1767, Češi do Paraguaye
nezavítali zřejmë až do 19. Století, kdy sem před první svëtovou válkou, především
z ekonomických důvodů, odešlo nëkolik českých emigrantů. 47
Zatímco v Argentinë mëla hospodářská krize na osídlování zemë spíše utlumující vliv,
v Paraguay tomu tak nebylo. V důsledku levné paraguayské půdy se sem stëhovali nejen lidé
z Československa, ale i krajané, kteří do té doby žili například v Argentinë nebo v Brazílii.
K nejvëtší vlnë došlo od roku 1927, a to do kolonie Fram u mësta Carmen del Paraná, kam se
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z ČSR vystëhovalo nëkolik desítek lidí. Pozemky stály 5-15 pesos/ ha.48 V tomto období se do
Paraguaye přistëhovalo na 1069 Čechoslováků. Ti museli předložit cestovní pasy, dokumenty
tom, že jsou schopni práce, lékařské potvrzení a osvëdčení o zachovalosti. Kromë toho
potřebovali také popis své osoby s fotografií a otisky prstů obou rukou. Další podmínkou byly
peníze k úhradë počátečních životních potřeb. Tato částka činila 1500 Kč.
Po druhé svëtové válce přišla výrazná vlna reemigrace, která se Paraguaye velmi dotkla.
Počet českých krajanů zde klesl až na tři sta lidí. Při sčítání lidu v roce 1962 byly v Paraquayi
napočteny 174 osoby narozené v ČSR, z toho 124 v provincii, kde se nachází kolonie Fram.49Dle
nëkterých zdrojů neexistuje žádná ucelená statistika, která by zobrazovala celkové
přistëhovalectví českých emigrantů do Paraguaye, podle odhadů však v současné dobë žije
v Paraguayi přibližnë 70 Čechů.
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4. Program podpory Českého kulturního dědictví v zahraničí
v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu
Podle odhadů žije v zahraničí přibližnë 2 miliony českých krajanů. Program podpory
českého kulturního dëdictví v zahraničí je jedním z nástrojů Ministerstva školství, mládeže a
tëlovýchovy, jak přiblížit český jazyk a kulturu nejen tëmto krajanům, ale také cizincům, kteří
mají zájem jej studovat. Český jazyk je mimo jiné nabízen také jako předmët na různých
vysokých školách v zahraniční, stejnë jako se ho mohou učit dëti, které se svými rodiči
dlouhodobë pobývají v jiné zemi, než je Česká republika.
Současná podoba Programu podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí je schválena
do roku 2015. Ministerstvo školství, mládeže a tëlovýchovy společnë s Domem zahraničních
služeb mají do budoucna za cíl zvýšit počet míst ve svëtë, kde je čeština nabízena. Nadále pak
mají v plánu podporovat propagační materiály a akce zamëřené na tento program. Konkrétnë
jde například o časopis „Krajiny češtiny“ nebo již každoroční setkávání s učiteli a lektory, které
organizuje Dům zahraničních služeb.
Nejvëtší zájem o český jazyk je především v Polsku, Francii a Itálii, zde se také nachází
nejvíce lektorátů. Jak již bylo naznačeno, tento program můžeme dále dëlit na „Lektoráty
Programu podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí“ a na „Krajanský vzdëlávací
program“. 50

4.1.Lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví
v zahraničí
Lektoráty českého jazyka a literatury jsou důležitým prostředkem, kterým se Česká
republika snaží upevnit povëdomí o svém kulturním a jazykovém dëdictví. Lektoři vyslaní do
zahraničí, převážnë na vysoké školy, mají informovat o naší vlasti a podpořit výuku češtiny
v zahraničí.
Lektoráty Programu podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí můžeme dëlit na
„vyslané“ a nevyslané“. Vyslaní lektoři působí v zahraničí na základë smluvní spolupráce mezi
Českou republikou a partnerským státem. Oproti tomu nevyslaný lektor neboli krajan, je
človëkem dlouhodobë žijící v zahraničí, kde vyučuje a propaguje český jazyk i českou kulturu na
zahraniční vzdëlávací instituci. O této své aktivitë pak poskytuje skrze písemnou práci zpëtnou
vazbu Domu zahraničních služeb (dále jen „DZS“). To vše v souladu se smlouvou uzavřenou
mezi lektorem – krajanem a DZS. 51
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Tento program probíhá na základë usnesení vlády ČR č. 262/ 2010 o pokračování
Programu podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí na léta 2011 až 2015, ve znëní
usnesení vlády č. 414/ 2012 Informace o nabízených místech pro lektory Českého jazyka
v zahraničí, včetnë upřesnëní požadavků ohlednë kvalifikace uchazečů a dalších podmínky,
zveřejňují Ministerstvo školství, mládeže a tëlovýchovy (dále jen „MŠMT“) a DZS. Tyto
informace jsou uveřejnëny na patřičných webových stránkách a to nejpozdëji 31. ledna vždy
pro nadcházející školní rok.
Zájemci o místo lektora musí podle pravidel pro uskutečňování „Programu podpory
českého kulturního dëdictví v zahraničí“ splňovat nëkolik kritérií. Človëk, který se uchází o
místo lektora, musí mít dokončené vysokoškolské studium a to v akreditovaném magisterském
nebo doktorském studijním programu. Upřednostňováni jsou zájemci s takto dosaženým
stupnëm vzdëláním v oblasti českého jazyka a literatury, popřípadë v kombinaci s jiným cizím
jazykem. Velkou výhodou pro zájemce o pozici lektora je pedagogická praxe získaná výukou na
vysoké škole nebo výukou českého jazyka pro cizince. Další z podmínek, které musí zájemce o
místo lektora splňovat, je znalost jazyka státu, na jehož území by uchazeč chtël působit. Tato
znalost jazyka musí být doložena osvëdčením o státní jazykové zkoušce nebo jiným dokladem,
ať už českým nebo zahraničním, prokazujícím znalost daného cizího jazyka.
Výbër lektorů z přihlášených uchazečů, který probíhá v nëkolika krocích, má na starost
„Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí“. Tuto komisi
tvoří odpovëdní zástupci z Ministerstva zahraničních vëcí, MŠMT a DZS. Kromë nich v komisi
zasedají také experti pro oblast výuky českého jazyka a literatury. Komise z uchazečů vybere
jednoho až tři kandidáty a to především na základë podmínek zahraniční přijímací instituce.
V dalším kroku oznámí MŠMT zahraničnímu partnerovi, jací uchazeči byli nominováni.
Zahraniční přijímací vzdëlávací instituce pak rozhodne o výbëru nového lektora. Toto
rozhodnutí je následnë předáno příslušnému zastupitelskému úřadu České republiky v dané
zemi, který ho předá zpët MŠMT. Ministerstvo školství, mládeže a tëlovýchovy následnë o
konečném výbëru informuje všechny kandidáty nominované na pozici lektora Českého jazyka
v zahraniční a DZS.52
Samotné působení lektorů v zahraničí hmotnë i smluvnë zajišťuje DZS. Hmotné
zajištëní má nëkolik aspektů. Mezi në patří například nárok na odmënu za vykonanou práci a
kapesné až do výše 40% základní sazby zahraničního stravného stanoveného provádëcím
právním předpisem vydaným podle §189 odst. 4 a 5 zákona č. 262/ 2006 Sb., Zákoník práce.
Dále náhrada výdajů, které jsou spojené s dopravou a přepravou osobních vëcí do místa
v zahraničí, kde má lektor působit a zpët do České republiky, avšak pouze do výše nákladů na
přepravu, kterou určil a předem odsouhlasil DZS. Hrazeny jsou také učební pomůcky. Lektorovi
může být po dobu jeho působení v zahraničí poskytnut notebook, případnë další technické
pomůcky. Finanční náklady poskytované konkrétnë u této položky jsou stanoveny v souladu se
schváleným rozpočtem. Do hmotného zajištëní ze strany DZS lze počítat také náhradu výdajů,
které se pojí k získání povolení k pobytu nebo pracovního povolení ve státë působení. Rovnëž
také náhrada za lékařské prohlídky a doporučená očkování lektora, souvisejí li s jeho
působením v zahraničí (v nëkterých případech spadá do této položky i test HIV, který bývá
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nëkterými státy požadován). Lektorovi jsou dále v individuálních případech částečnë uhrazeny
zvýšené výdaje na ubytování.
Dohoda o pracovní činnosti, která se uzavírá mezi vybraným lektorem a DZS je
uzavírána na období jednoho akademického roku. V případë, že by lektor chtël své působení na
lektorátu v cizinë prodloužit, musí dostat souhlas od zahraničního přijímacího vzdëlávacího
institutu, kde působí. Konečné rozhodnutí je pak na již výše zmínëné komisi pro lektoráty
Programu podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí.
V dohodë o pracovní činnosti se lektor mimo jiné zavazuje, že bude propagovat nejen
český jazyk a literaturu, ale také českou kulturu a reálie. Zároveň bude pořádat vzdëlávací,
kulturní a osvëtové akce, které Českou republiku krajanům i cizincům přiblíží. Dalším bodem
lektorova závazku je také vypracování souhrnné zprávy o jeho působení na zahraniční
vzdëlávací instituci za každý uplynulý akademický rok. Součástí závazku je pak i spolupráce
s úřady, které v daném státë zastupují Českou republiku, kulturními subjekty propagujícími naši
zemi a dalšími případnými vzdëlávacími institucemi, v nichž je vyučován český jazyk a
literatura.53

4.2.Krajanský vzdělávací program
V rámci tohoto programu je učitel českého jazyka a literatury vyslán do zahraniční, kde se
nachází česká krajanská komunita, která o učitelovo působení zažádá nebo do zemë, v níž má
Česká republika zájem podpořit výuku českého jazyka a literatury. Ve školním roce 2012/2013
působí v krajanských komunitách v různých zemích 13 učitelů. Do evropských zemí jich bylo
vyláno sedm, do Jižní Ameriky pët a novë byl vyslán učitel také do USA. Cílem je podpořit
znalost českého jazyka u krajanů a všestrannë zapůsobit v krajanských komunitách, které se
snaží udržet si českou identitu.
Učitelé musí, stejnë jako lektoři u výše popsaného programu, splňovat nëkolik
podmínek. Musí mít dokončené vysokoškolské vzdëlání v akreditovaném magisterském
programu. Nejlépe v oblasti českého jazyka a literatury v kombinaci s dalšími cizími jazyky.
Výhodou je pak minimálnë dvouletá praxe ve výuce a to především na základní nebo střední
škole, hra na alespoň jeden hudební nástroj a zájem o taneční, pëvecké nebo dramatické
aktivity. Co se týče znalostí cizího jazyka, upřednostňován je uchazeč, který ovládá jazyk zemë,
do které chce být vyslán. Tato znalost musí být doložena vysvëdčením o státní jazykové
zkoušce nebo jiným dokladem, ať už českým či zahraničním.
O nabídkách pracovních míst pro učitele v zahraničí průbëžnë informují MŠMT a DZS.
Zde také uchazeč nalezne upřesnëní kvalifikačních požadavků, které se vztahují ke konkrétním
státům a dalším specifickým podmínkám.
Výbër vhodných učitelů, má na starosti, stejnë jako u předchozího programu, Komise
pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí. Tuto komisi tvoří
zástupci z Ministerstva zahraničních vëcí, MŠMT, DZS a podle potřeby také experti pro oblast
výuky českého jazyka a literatury.
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Učitel je do ciziny vyslán na základë pracovní smlouvy, která je uzavřena mezi ním a
DZS. Ten učiteli poskytne plat a náhrady v souladu se zákonem č. 262/ 2006 Sb., Zákoník práce,
ve znëní pozdëjších předpisů, příslušnými provádëcími právními předpisy a nařízením vlády č
62/ 1994 Sb., o poskytování náhrad nëkterých výdajů zamëstnancům rozpočtových a
příspëvkových organizací s pravidelným pracovištëm v zahraničí, ve znëní pozdëjších předpisů.
Dále jsou vyslanému učiteli hrazeny výdaje spojené se získáním povolení k pobytu nebo
pracovního povolení, vyžadují li to úřady dané zemë. Lékařské prohlídky a očkování, popřípadë
test HIV, je li přijímací zemí požadován. A doprava do místa působení i zpët, včetnë náhrady
výdajů, které se pojí k přepravë učitelových osobních vëcí a to bëhem jednoho školního roku a
pouze do výše nákladů za přepravu, kterou předem určil DZS. Technické prostředky a pomůcky
k výuce, zajistí DZS, včetnë jejich expedice na místo působení učitele. Stejnë jako u lektorů,
může být vyslanému učiteli zapůjčen notebook, který bude moci užívat po dobu svého
působení v zahraničí.
Dohoda o pracovní činnosti mezi vybraným lektorem a DZS je uzavírána na období
jednoho akademického roku. V případë, že by si chtël učitel své působení v cizinë prodloužit,
musí dostat kladné vyjádření od krajanského spolku, ve kterém působí. Rozhodnutí, zda bude
učitel ve své práci u krajanského spolku pokračovat i nadále, popřípadë zmëny ve smlouvë,
náleží již výše zmínëné Komisy, která předloží DZS smluvní prodloužení o učitelovë práci v
zahraničí.54
Ve smluvním závazku mezi DZS a učitelem se učitel zavazuje učit český jazyk a
literaturu na odborné a metodické úrovni, seznámit své žáky s reáliemi České republiky a
každoročnë zasílat zprávu o svém působení v místë vyslání. Tato zpráva musí být učiteli, kteří
učí český jazyk a literaturu v evropských zemích, zaslána DZS do 31. Července. V případë
mimoevropských destinací je lhůta pro zaslání písemné zprávy odlišná. Musí být zaslána do 31.
Ledna.
DZS mimo vysílání učitelů ke krajanům v různých částech svëta, může v souladu
s pokynem MŠMT, využívat k výuce českého jazyka a literatury také on-line kurzy nebo webové
aplikace. Dále může účastníkům krajanských spolků poskytovat učebnice, slovníky, mapy, a
další propagační materiály o České republice, jako jsou například filmy, knihy a audio nahrávky
v českém jazyce. Tyto materiály mohou sloužit také jako vybavení na zahraničních školách a
dalších institucích, které poskytují vzdëlání a na nichž nepůsobí učitel vyslaný Českou
republikou. Příkladem takovéto instituce jsou české krajanské spolky. Ve zvláštních případech
pak DZS může poskytnout i finanční podporu zahraničního pracovištë zajišťujícího výuku
českého jazyka a literatury.
Dalším z aspektů Programu podpory Českého kulturního dëdictví v zahraničí jsou
čtyřtýdenní kurzy českého jazyka, dvoutýdenní kurzy metodiky výuky češtiny pro krajany, kteří
by ji sami chtëli vyučovat a semestrální pobyty na českých veřejných vysokých školách, které
pro krajany zajišťuje MŠMT. Semestrální pobyty nabízí buď patnáct dvousemestrálních
54

Vláda české Republiky: Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dëdictví v
zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdëlávacího programu. *online+. *cit. 2013-05-22+. Dostupné
z:
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studijních míst se stipendiem nebo se tato místa se dají rozdëlit na třicet jednosemestrálních.
Studentům z řad krajanů je také poskytnut příspëvek na dopravu. V případë čtyřtýdenního
jazykového kurzu přispívá MŠMT na dopravu. Zájemci o dvoutýdenní kurz metodiky výuky
češtiny pak mají nárok na příspëvek na osobní potřeby a úhradu nákladů spojených
s dopravou. Všechny zmínëné příspëvky, včetnë jejich výše zajišťuje Komise pro lektoráty
Programu podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí.
Studenti z krajanských komunit se také mohou zúčastnit vzdëlání, které probíhá na
středních školách v České republice. To je možné díky mësíčnímu stipendiu zahrnujícímu
náklady na ubytování a stravu, jednorázovému stipendium na učebnice a další školní potřeby,
včetnë úhrady a zajištëní dopravy do České republiky a zpët a to dvakrát ročnë. To je po
organizační a finanční stránce zajištëno MŠMT ve spolupráci s krajským úřadem, DZS a
konkrétní střední školou. Po celou dobu pobytu je krajanským studentům také poskytnuta
nezbytná zdravotní péče. 55
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5. Státy zapojené do Krajanského vzdělávacího programu
Krajanské komunity, které mají zájem udržet si českou identitu, mohou požádat MŠMT
a DZS, aby k nim byl vyslán učitel českého jazyka a literatury, který jim pomůže s rozvojem a
podporou českého jazyka a kultury. Náplní práce učitele však není pouze výuka, ale i další
činnosti, k nimž patří spolupráce s krajanským tiskem či rozhlasem, pořádání kulturních akcí,
které krajanům a jejich potomků opët přiblíží české tradice (například barvený Velikonočních
vajec v Argentinë) nebo práce s divadelními a folklorními soubory, které jsou u vëtšiny
krajanských spolků po mnoho let udržovány a tëší se velké oblibë. Učitelé také
zprostředkovávají krajanům pohled na současnou Českou republiku, k tomu využívají například
filmy, audio záznamy rozhlasových vysílání nebo záznamy divadelních představení. Práce
učitele je o to náročnëjší, že ne vždy působí pouze na jednom místë, často dojíždí i do okolních
mëst a vesnic, v nichž je o jeho práci zájem.56
Krajanské komunity existují v řadë zemí Evropy, Ameriky i Asie. Silné zastoupení
krajanů je především v Evropských státech. Což ukazuje také následující tabulka, v níž jsou
uvedeny evropské destinace působení učitelů ve školním roce 2012/2013:
Tabulka 1 Evropské destinace působení učitelů ve školním roce 2012/201357

EVROPA (od 1.9. 2012 do 31.8. 2013):
Zemë

Mësto

Počet učitelů

Chorvatsko

Daruvar

2

Srbsko

Bela Crkva

1

Rumunsko

Svatá Helena a Gernik

1

Eibenthal

1

Rusko

Novorossijsk

1

Ukrajina

Čechohrad

1

Z celosvëtového hlediska je v zastoupení krajanských komunit na druhém místë Jižní
Amerika. Zde je krajanský život soustředën především do Argentiny, Brazílie a Paraguaye.
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Dům zahraničních služeb: Charakteristika práce učitele u krajanů. *online+. 6.9.2012 *cit. 2013-05-20].
Dostupné z: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=309&
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Tabulka 2 Jihoamerické destinace působení učitelů ve školním roce 2012/2013 58

Jižní Amerika (od 1.3. 2012
do 29.2. 2013):
Zemë

Mësto

Počet
učitelů

Argentina

Buenos Aires, Santa Fé, Rosario

1

Chaco: Sáenz Peňa, Resistencia, Pampa del 1
Indio
Brazílie

Sao Paulo

1

Mato Grosso do Sul: Batayporá, Nova 1
Andradina, Rio Grande do Sul: Porto Alegre,
Nova Petropolis
Paraguay

Coronel Bogado, Carmen
Encarnación, Asunción

del

Paraná, 1

V Severní Americe pak nalezneme krajanskou komunitu, k níž je vysílán učitel českého
jazyka a literatury, pouze v Chicagu. Stejnë jako u předešlé tabulky, jsou i v následující uvedeny
destinace a počty učitelů na školní rok 2012/ 2013.
Tabulka 3 Severoamerické destinace působení učitelů ve školním roce 2012/2013 59

Severní Amerika
Zemë

Mësto

Počet učitelů

USA

Chicago

1

V této práci se zamëřuji pouze na oblast Jižní Ameriky, konkrétnë na krajanské spolky a
učitele, kteří byli vyučovat český jazyk a literaturu v Argentinë, Brazílii a Paraguay. Nadále budu
proto pojednávat už pouze o nich.
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6. Destinace v Jižní Americe, kde působí učitelé českého jazyka a
literatury
V rámci Jižní Ameriky probíhá výuka českého jazyka a literatury pouze ve třech státech –
v Argentinë, Brazílii a Paraguayi. Právë v tëchto zmínëných státech se nacházejí početnëjší
krajanské organizace, které umožňují krajanům, aby byli ve vzájemném kontaktu a zároveň
pořádáním různých kulturních a společenských akcí pëstují krajanský život. Na tom se nemalým
dílem, díky Programu na podporu Českého kulturního dëdictví v zahraničí, podílí také Česká
republika. Role učitelů, kteří zde působí, nespočívá pouze v šíření a upevňování znalostí
českého jazyka a literatury, ale také v tom, že jsou pro krajany jakýmsi hmatatelným spojením
se zemí předků, čímž zároveň pomáhají udržovat podvëdomí o jejich vlastních kořenech.

6.1.Argentina

6.1.1. Buenos Aires, Rosario a Santa Fe

Komunity krajanů se v Buenos Aires, Rosariu a Santa Fe usadily na konci 19. Století.
Hlavními důvody, proč Češi a především Moravané opouštëli tehdejší Rakousko – Uhersko byly
ekonomické problémy. Argentina lákala české krajany zejména svou levnou půdou. Dalším
důvodem mohla být snaha nëkterých mužů vyhnout se povinné vojnë v Rakousko – uherské
armádë. Další krajané pak do Argentiny přicházeli především v období mezi svëtovými válkami.
V současné dobë žije na území Argentiny nëkolik tisíc českých krajanů. Mimo Buenos Aires,
Rosaria a Santa Fe, bychom je našli třeba také v oblasti Chaco nebo v Patagonii.
Ačkoli nejde o příliš známou skutečnost, české učitele do Argentiny ke krajanským
spolkům, posílal český stát už ve 30. letech 20. století. Tato „spolupráce“ však byla přerušena
druhou svëtovou válkou a dalšími událostmi po roce 1948. Na starou tradici bylo navázáno až
v roce 2004, kdy začali být učitelé do Argentiny opët vysíláni a to na základë ujednání
krajanského spolku Český dům a MŠMT.
6.1.1.1.

Podmínky výuky

Prostory, v nichž probíhá výuka, se různí. V Buenos Aires byly studentům českého
jazyka a literatury poskytnuty prostory na Kennedyho Univerzitë. Ne vždy jde však přímo o
školní budovu, jako například v Santa Fe, kde se vyučuje v konferenčním sále zdejšího
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obchodního centra. V Rosariu zase studenti navštëvují budovu patřící českému krajanskému
spolku Československý domov.
6.1.1.2.

Studenti kurzů

Výuku pravidelnë navštëvuje průmërnë 86 žáků, často jde o potomky emigrantů druhé
i třetí generace. Nejpočetnëjší skupinou jsou studenti ve vëku mezi 60 až 80 lety. O výuku
českého jazyka však není zájem pouze mezi krajany a jejich potomky, ale také mezi Argentinci.
Jejich motivace učit se český jazyk je různá, nejčastëji však chtëjí studovat v Čechách nebo se
učí další jazyk kvůli zamëstnání, najdou se však i tací studenti, kteří se češtinu učí prostë proto,
že chtëjí. Na rozdíl od Brazílie jsou však tito studenti na hodinách zastoupeni spíše menšinovë.
6.1.1.3.

Výuka

Mezi učebnice, které bývají učiteli využívány k výuce, patří například „Czech Step by
Step“, „Čeština pro život“, „Communicative Czech“ a „Quiere Usted hablar Checo?“. Jde li o
žáky s pokročilejšími znalostmi českého jazyka, mohou jako pomůcka k výuce sloužit také
rozhlasové pořady, české noviny, literatura nebo audionahrávky. Součástí výuky v Argentinë je
také divadelní představení, se kterým pak studenti vystupují na různých akcích pořádaných
krajany. Učitelé také pořádají přednášky pro krajany i veřejnost, na kterých jejich návštëvníky
seznamují s českými reáliemi, historií a kulturou.60
6.1.1.4.

Krajanské spolky

V Argentinë naleznete krajanských spolků hned nëkolik. V Santa Fé se krajané sdružují
v krajanských spolcích Asociación civil Centro Checo de Santa Fé a Centro Checo Santa Fé. V
Buenos Aires zase působí České kulturní centrum, Centro Cultural Johannes Amos Comenius,
Club social y deportivo Sparta, Conjunto de Danzas Folkloricas de La República Checa –
Sokol,Colectividad Checa en Argentina a Unión Gimnástica Sokol. A ve mëstë Rosario krajanský
spolek Československý domov, v jehož prostorách probíhá výuka.61
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Obrázek 3 Krajané na hodinë češtiny na Kennedyho univerzitë v Buenos Aires
62

Obrázek 4 Ukázka výuky v Obchodním centru v Santa Fé
63
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6.1.2. Chaco ( Presidencia Roque Sáenz Peña, Resistencia, Pampa del Indio )

První migrace Čechů do Chaca spadá do přelomu 20. A 30. Let 20. Století. Mnoho
dnešních krajanů žijících v krajanské komunitë Chaco se zde již narodila. Často jde o druhou
nebo dokonce třetí generaci přistëhovalců z Čech, Moravy i Slovenska. Velké zastoupení zde
pak mají potomci lidí z malého moravského mëstečka Velké Bílovice, z nëhož jako první odešel
jeho starosta pan Osička a postupnë i témëř všichni ostatní jeho obyvatelé. Mnoho imigrantů,
kteří přicestovali do Chaca, mëlo původnë v úmyslu dostat se do Spojených států nebo Kanady,
kam však nedostali povolení. Začátky zde rozhodnë nebyli jednoduché. Lidé, kteří odešli
z Evropy ve 20. A 30. letech kvůli hospodářské krizi, po svém příjezdu nalezli původní
nevzdëlané obyvatelstvo, mnoho hmyzu a pustou divokou krajinu, v níž letní teploty
dosahovaly i padesát stupňů Celsia. Přesto byli šťastni za půdu, která jim byla přidëlena, a která
jim zajistila potravu, o níž byla v Evropë častou nouze. Vëtšina příchozích se tak stala
zemëdëlci, kteří pëstovali především bavlnu a sóju. Další vlna emigrantů přišla do této oblasti
po skončení 2. Svëtové války.
Čeští učitelé, kteří přijíždëli z Československa, zde vyučovali český jazyk už před druhou
svëtovou válkou, která však toto jejich působení přerušila. Výuka českého jazyka zde byla
obnovena až v roce 2000. Od roku 2004 pak u zdejší komunity vyučovalo český jazyk a
literaturu 5 učitelů.
6.1.2.1.

Podmínky výuky

V Presidencia Roque Sáenz Peña probíhá výuka českého jazyka a literatury v budovë
Československého spolku, kde je v jedné její části muzeum a v druhá slouží jako třída, která
nepostrádá tabuli ani lavice pro studenty. Český jazyka a literatura jsou zde vyučovány tři dny
v týdnu jako volnočasová aktivita. Krajané mají také možnost navštëvovat kurzy vaření nebo
promítání českých filmů, které probíhá jednou za mësíc. Areál Československého spolku také
nabízí dostatečné venkovní prostory k pořádání různých akcí, jako jsou například Den dëtí nebo
oslava čerta a Mikuláše. Dalším mëstem, kde výuka probíhá je Resistencia, což je hlavní mësto
provincie Chaco. Zde je výuka situovaná do budovy, která patří univerzitë Universidad Nacional
del Nordeste, konkrétnë spadá pod katedru výuky moderních cizích jazyků. Jazykové kurzy,
které zde rovnëž probíhají jako volnočasová aktivita jednou za týden, jsou rozdëleny na kurz
pro začátečníky a kurz pro pokročilé. Třetím místem v oblasti Chaco, kde probíhá výuka
českého jazyka a literatury, je malé mësto Pampa del Indio. Zde jsou zvlášť učeny dëti, které
docházejí na rodinnou farmu jedné z krajanských rodin a dospëlí, jejichž výuka probíhá ve
zdejší základní škole. 64
6.1.2.2.

Krajanské spolky

64

Ministerstvo školství, mládeže a tëlovýchovy: Krajanský vzdëlávací program. [online]. [cit. 2013-05-20].
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V provincii Chacu naleznete krajanské spolky Colictividad Checoslovac, a Unión
Checoslovaca, Cultural, Social Y Deportiva. 65

Obrázek 5 25. kvëten, oslava argentinského svátku
66

Obrázek 6 Krajané vaří česká jídla
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6.2.Brazílie

6.2.1. Sao Paulo
Česko – brazilský kulturní svaz v Sao Paulu se řadí k jednëm z nejstarších krajanských
spolků na svëtë. Založen byl již roku 1895. Tento rok je také rokem příchodu první vlny
československých přistëhovalců do Brazílie. Mnozí krajané si i po svém odchodu z českých zemí
chtëli zachovat českou identitu a tak založili podporující a vzdëlávací spolek Slavie, který se
dokonce roku 1918 dočasnë stal oficiálním zastupitelským úřadem Československé republiky
v Brazílii. Další vlna migrace z Československa nastala v dobë okolo 2. Svëtové války. Zejména
před a po ní. Mezi novë příchozími a již usedlými krajany z první vlny však začalo docházet ke
generačním rozporům. To mëlo za následek mimo jiné převzetí vedení spolku Slavie novë
příchozími migranty, kteří následnë pro účely spolku společnë zakoupili prostý dřevëný dům.
Spolek Slavia pak svou zlatou éru zažíval od 50. Do 70.let, kdy se také dočkal nové, již
vylepšené, budovy. Zároveň v této dobë v Sao Paulu vznikl spolek Sokol. Třetí migrační vlna
přišla z Československa do Brazílie po událostech v roce 1968. V této dobë však již zmínëný
krajanský spolek začal velmi upadat a to zejména kvůli ekonomické krizi a vojenské diktatuře,
která v Brazílii nastupovala. Nový náboj, který sebou mimo jiné nesl také další zmënu sídla,
vnesly do spolku až události Sametové revoluce.
Od roku 2005 pak v Sao Paulu ve spolupráci s MŠMT, DZS a Ministerstev zahraničních
vëcí, začíná probíhat výuka českého jazyka a literatury. Ta je podle krajanů velmi důležitá také
proto, že pomáhá stále držet pohromadë i český krajanský spolek, který se momentálnë
nachází v nelehké situaci. Se zmënou politického režimu v původní vlasti krajanů je pro në tëžké
najít smysl dalšího fungování Československého svazu, který držel pohromadë právë „společný
nepřítel“ v podobë fašismu a pozdëji komunistického režimu. Situaci nezlepšují ani absence
človëka, který by snahy o stmelení vedl, stále klesající počet členů a špatná finanční situace
spolku. Jedním z jejích důsledků jsou také úvahy o prodeji dosavadního sídla spolku, které je
mnohými členy považováno za nevyužité a zbytečnë prostorné. Dalším mínusem je i poloha
této budovy, která se nachází v residenční čtvrti, jejíž řád a normy se neslučují s pořádáním
nëkterých krajanských aktivit. Peníze z prodeje by krajanský spolek rád využil jak na koupi nové,
menší budovy, tak na rozvoj svazu. Výuka českého jazyka a literatury, zprostředkovávání české
kultury skrze osobu učitele a zájem České republiky o své krajany v Brazílii je tak vëtšinou členů
svazu považován za velmi pozitivní.
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6.2.1.1.

Podmínky výuky, studenti

Výuka českého jazyka a literatury, která je otevřena i pro širokou veřejnost probíhá
na Universidade de Sao Paulo a v sídle Česko-brazilské kulturní unie. I přes mnohé problémy
se počet studentů v brazilské komunitë Sao Paulo pohybuje okolo 80. Toto číslo je však
platné zejména pro začátek školního roku a postupnë klesá. Na konci je pak diplom předán
přibližnë 45 studentům. Vëkový průmër vypovídá, že zájem o kurz mají především lidé
v produktivním nebo důchodovém vëku. 68
6.2.1.2.

Krajanské spolky

V Sao Paulu nalezneme krajanské spolky Česko – brazilský kulturní svaz a Associacao
Dos Ex – Combatantes Tchecoslovacos. 69

Obrázek 7 Krajanský život v Sao Paulu 1
70
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Obrázek 8 Krajanský život v Sao Paulu 2
71

6.2.2. Batayporã ( Rio Grande do Sul )

Brazilské mësto Batayporã je jedním z více než osmdesáti mëst, které založil Dr. Jan
Antonín Baťa. Oficiálním rokem založení, na kterém se kromë Dr. Jana Antonína Bati podíleli
ještë Vladimír Kubík, Nelson Verlangieri a Jindřich Trachta, je rok 1953. Jan Antonín Baťa byl
také jedním z důvodů, proč se nëkteří lidé z Československa přestëhovali do Bataypory.
V současnosti, byste ve mëstë Batayporã nalezly tři rodiny s českým původem – Zpevakovi,
Trachtovi a Dobesovi. Nedaleko tohoto mësta, konkrétnë v sousední Novë Andradinë , pak žije
vnučka již zmínëného Dr. Jana Antonína Bati, Dolores Baťová.
První učitelka českého jazyka a literatury, vyslaná MŠMT a DZS, přijela do Bataypory v
roce 2005. V letech 2009 a 2010 navštëvovalo výuku v Bataypoře a Nove Andradinë v průmëru
30 lidí. 72
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6.2.2.1.

Podmínky výuky

Výuka češtiny, která je vedena jako zájmový kroužek, probíhá ve Škole Jana Antonína
Bati v Bataypoře, v Nove Andradinë, kde se učí v prostorách jazykové školy a také na farmë v
Baile, kde žije žena s českými kořeny, Růžena Prado. Učitel vyslaný z České republiky zde
nejenom učí český jazyk a literaturu, ale zprostředkovává krajanské komunitë také spojení
s českou kulturou, a to za pomoci filmů, dodržováním nëkterých českých tradic nebo vařením
českých jídel. Dále pořádá přednášky, kterých se může zúčastnit i brazilská veřejnost a pomáhá
se spoluprácí se zdejší univerzitou.
6.2.2.2.

Krajanské spolky

Batayporã žije aktivním krajanským životem. Dokonce zde můžete navštívit Muzeum
Centro de Memoria Jindrich Trachta, kde můžete shlédnout exponáty, které se pojí k české
kolonizaci Bataypory a jejího okolí. Mimo jiné se zde také pořádá Týden česko-brazilské
kultury, který připravuje krajanská komunita ve spolupráci s místní univerzitou. Dále zde
můžete narazit na taneční spolek s příznačným názvem „Klenot“. Raritou je také program,
na kterém se podílí již zmínëné muzeum a agentura INEX, v jehož rámci, již třikrát do
Bataypory přijeli čeští dobrovolníci, aby zde postavili například hřištë pro dëti nebo budovu,
v níž by mohla probíhat výuka českého jazyka a literatury. 73
Krajanský spolek působící v Bataypoře se jmenuje Oficina Cultural Tcheca E Eslovaca
Do Brasil.74

Obrázek 9 Velikonoce u krajanů v Bataypoře
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Obrázek 10 Krajanský taneční spolek Klenot
76

6.2.3. Nova Petrópolis, Porto Alegre ( Rio Grande do Sul )
Kolem roku 1870 přicházeli do Nova Petrópolis z našeho území tzv. Boêmios, což byli
lidé,převážnë ze severu Čech, kteří mluvili Nëmecky. Hlavním důvodem pro odchod
z Rakousko – uherské monarchie byla špatná ekonomická situace, strach z válek, do nichž
byli muži dovádëni i úbytek práce zapříčinëný hospodářskou krizí. Zdejší krajané tak mají
předky například z Jablonce nad Nisou, Liberce, Turnova, Hejnic, Dëtřichova, atd.
Vystëhovalectví do Nova Petrópolis velmi oslabil zákon o přistëhovalectví z roku 1921, který
upravoval přistëhovalectví jiných než argentinských státních příslušníků. Zakázaný vstup tak
mëli například lidé, kteří byli fyzicky a duševnë nemocní, byli z jiných států vypovëzeni nebo
jim bylo více, než šedesát let. V letech 1922 – 1937 tak počet přistëhovalců z Československé
republiky, kteří byli přijati k dopravë do Brazílie, činil celkem 1585 osob. Dalšími
přistëhovalci do Rio Grande do Sul byli političtí emigranti, kteří sem přicházeli jednak kolem
roku 1945 a pak také po srpnu 1968. 77
Výuka češtiny zde probíhá od roku 2006, kdy sem přijela první učitelka českého
jazyka a literatury, kterou sem prostřednictvím DZS vyslalo MŠMT. Stejnë jako v Bataypoře zde
výuka probíhá jako zájmový kroužek.
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6.2.3.1.

Podmínky výuky

V Nova Petrópolis se vyučuje v obecní knihovnë. V Porto Alegre, což je hlavní mësto
Rio Grande do Sul, probíhá víkendová výuka českého jazyka a literatury, v kanceláři Česko –
brazilské asociace.
6.2.3.2.

Studenti

Podle údajů z roku 2009 se výuky v obou mëstech zúčastnilo 42 lidí v dospëlém
vëku, v roce 2010 to pak bylo dokonce 45 dospëlých lidí. A stejnë jako u ostatních
krajanských komunit, které jsem již zmínila výše, není učitel, kterého sem vyšle MŠMT skrz
DZS pouze učitelem českého jazyka a literatury. Je zároveň zprostředkovatelem
nejrůznëjších aspektů české kultury a tradic. 78
6.2.3.3.

Krajanské spolky

I zde můžeme narazit na pomërnë čilý krajanský život. V Porti Alegre naleznete Česko brazilské kulturní sdružení Associacao Cultural Tcheca – Brasileira Rio Grande do Sul.79V Nova
Petrópolis zase asociaci potomků přistëhovalců z Česka Associação dos Descendentes de
Imigrantes da Boêmia. Zejména v Nova Petrópolis navazují krajané na tradice svých předků,
naleznete zde například pëvecké sbory i taneční soubory. Jak jsme již zmínili, Boêmios, kteří do
tëchto míst přicházeli, byli například z Jablonce nad Nisou. Což je i jedním z důvodů, proč Nova
Petrópolis uzavřela s tímto mëstem na severu Čech partnerství. V rámci nëho dochází například
ke vzájemným návštëvám pëveckých i tanečních souborů. Jedna taková návštëva probëhla
například v roce 2010, kdy do Brazílie přijel jablonecký pëvecký sbor Nisanka.80
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Obrázek 11 První přistëhovalci – Boêmios
81

Obrázek 12 Studenti českého jazyka a literatury z Nova Petropolis a Porto Alegre
82

6.2.4. Významní krajané v Brazílii
Neménë významnou českou krajankou v Brazílii byla také Klementina Kalašová ( 18511889), operní pëvkynë, která před svým odchodem do Brazílie působila mimo jiné i
81
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v Národním divadle v Praze. K. Kalašová byla žačkou takových velikánů, jako jsou Bedřich
Smetana, Františka Pivody a Francesca Lampertiho. V Brazílii poprvé účinkovala na zájezdu
italské společnosti v roce 1881, do Národního divadla se vrátila roku 1884, ale kvůli
nepříznivë situaci se rozhodla znovu odcestovat zpët do Brazílie. Kromë zpëvu byla také
vášnivou sbëratelkou brazilského folkloru, její sbírky jsou uloženy v Náprstkovë muzeu
v Praze. Mezi její přátele patřil například Jaroslav vrchlický, který ji po její náhlé smrti (
zemřela na žlutou zimnici ) zvëčnil v cyklu elegií „ É morta“.83
Další významnou osobností, která sice v Brazílii nežila, ale je úzce s ní úzce provázána, byl
také lingvista a jazykovëdec Čestmír Loukotka (1895 – 1966 ), který byl označován za
dokonalého znalce nářečí jihoamerických indiánů. Bëhem svého života byl uznávanou
svëtovou kapacitou v jazykových otázkách, jeho studie se zabývaly střední Brazílií,
prostřednictvím jazyka a pohádek zkoumal původ, příbuznost, náboženství i kulturu indiánů.
Mezi jeho nejznámëjší práce patří například „ Apuntes póstumos de Guido Boggiani:
Vocabulario del idioma Ciamacoco“, „Les Indiens Kukura du Rio Verde, Mato Grosso, Brasil“
nebo „Válka paraguaysko – bolivijská a Indiáni“. Zemřel roku 1966 v Praze. 84
Pokud zmiňujeme nëkterá jména významných českých krajanů v Brazílii, jistë nemůžeme
opominout Dr. Jana Antonína Baťu (1898 – 1965). Jan A. Baťa, český podnikatel, který vedl
firmu na výrobu obuvi, založil brazilské osady Batatuba, Bataguassa a Bataiporã, které
dodnes existují. Zároveň se také zabýval problémy v oblasti migrace, psal politické úvahy a
poezii. Mezi jeho publikace můžeme zařadit například „Satiry a aforismy“, „Verše z Brazílie“
nebo „A study of migration“.85.
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6.3.Paraguay

6.3.1. Provincie Itapúa

Mezi první přistëhovalce českého původu, kteří odešli do Paraguaye, patří jezuitští
misionáři, kteří na toto území přicházeli v průbëhu 17. A 18. Století. 86Další krajané z Čech,
Moravy i ze Slovenska pak odcházeli do Paraguaye především ve 20. letech 19. Století. Mezi
hlavní příčiny jejich odchodu z domova patřili politické důvody, hospodářská krize nebo levná
paraguayská půda. Ta lákala mnoho lidí především kvůli své cenë, která byla velmi nízká. Tato
půda se však nacházela v necivilizovaném svëtë a mnohdy byla celá zalesnëná.87V letech 1927
– 1937 přijelo do Paraguaye 1069 Čechoslováků. Hlavním důvodem, proč tito přistëhovalci
zvolili právë Paraguay, bylo, že zde na rozdíl od Brazílie a Argentiny, neplatila žádná
přistëhovalecká omezení. V současné dobë zde, podle odhadů, žije přibližnë 70 Čechů. 88
Český jazyka a literatura se v Paraguay začala vyučovat v roce 2005. Zpočátku sem byl
vždy na dva mësíce DZS vysílán učitel, který učil v Argentinë. Celoroční výuka zde probíhá od
roku 2009. Stejnë jako v Brazílii je výuka českého jazyka a literatury v Paraguayi vedena formou
zájmového kroužku.
6.3.1.1.

Podmínky výuky

Výuka v provincii Itapúa probíhá na nëkolika různých místech. Jedním z nich je mësto
Coronel Bogado, kde je pro potřeby výuky k dispozici budova „české školy“. V Encarnaciónu,
vedla učitelka výuku v domë Daniela Marka, což je jeden z krajanů. V Asunciónu jsou kurzy
českého jazyka a literatury pořádány dvakrát do mësíce v restauraci La Checa, kterou
studentům zdarma poskytuje Češka Eliška Valehrachová, v případë, že nebylo možné, aby kurz
probëhl v této restauraci, sešli se studenti u jednoho z nich doma. Učitelka dále dojíždí do
Carmen del Praná, kde vyučuje v domë paní Drbalové. Výuka navíc probíhá také ve mëstë
Oberá, které leží v argentinské provincii Misiones, zde však český jazyk a literaturu nevyučuje
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učitelka vyslaná MŠMT a DZS, ale paní Berková, která je předsedkyní krajanské organizace
Colectividad Checa de Misiones.89
6.3.1.2.

Studenti

Návštëvnost kurzů však je kolísavá. Oproti ostatním krajanským komunitám je zde
pomërnë velké zastoupení dëtí, které navštëvují výuku na přání rodičů. Dospëlí se pak učí
především proto, aby zachovali jazyk předků a neztratili kontakt s českou kulturou. To je však
čím dál obtížnëjší, zejména kvůli asimilaci s místním obyvatelstvem. Mimo navštëvování kurzů
českého jazyka a literatury, se snahy o zachování svého původu odrážejí také v pořádání
společných oslav, před nimiž se scházejí ženy a společnë vaří česká jídla, tančení slovanských
tanců a dodržování nëkterých českých tradic. Krajané se také učí české písnë, které se zde tëší
veliké oblibë. Díky finanční podpoře Ministerstva zahraničních vëcí, dokonce vzniká v Coronel
Bogado orchestr, který se zamëřuje na českou hudbu. Učitel českého jazyka a literatury zde tak
působí jako součást vlasti svých předků, kterou mohou mít na dosah, což je pro krajany. 90
6.3.1.3.

KRAJANSKÉ SPOLKY

Mezi krajanské spolky, které můžeme v Paraguay nalézt patří například Asociación
Cultural Chechos y Eslovaca del Departamento Itapúa, Asociación Cultural de Descendientes de
Integrantes Eslavos ( AIDe )91nebo Asociación Checomacoo92
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Obrázek 13Oslava státního svátku 28. října v Coronel Bogado
93

Obrázek 14 Soubor v Coronel Bogado, který tančí slovanské tance
94
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Obrázek 15 Členky dëtského tanečního souboru
95

6.3.2. Významní krajané v Paraguayi

Zásadní úlohy při osídlování Paraguay sehráli Čeští misionáři, kteří zde působili
především v období od 17. Do 18. Století. Jedním z nich byl také pražský rodák Václav
Christman (Chrisman) (datum narození neznámé - zemřel 1709). Jezuité vëtšinou cestovali po
vëtších či menších koloniích. První výprava šesti českých jezuitů do Nového svëta odcestovala
roku 1678. Spolu s Václavem Christmanem, který byl jako jediný určen pro oblast Jižní Ameriky,
cestovali ještë Joseph Neumann, Jan Tilpe, Augustin Strobach, Pavel Klein a Matëj Cuculinus.96
Díky zprávám, které Christman podal České provincii Tovaryšstva Ježíšova například víme, že
jezuitská misie v Paraguay vybudovala na 26 obcí, které hospodářsky, soudnë i politicky
spravovali jezuité, s přibližnë 120 tisíci indiány. Jezuité však byli z této oblasti vyhnáni kvůli
mocenským zájmům Španëlska97
Dalším čechem, který nëjakou dobu pobýval v Paraguay byl lékař, botanik, etnograf a
cestovatel Bedřich Berchtold z Uherčic ( 1781 – 1876). Tento člen Královské české společnosti
95
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nauk, bëhem let 1846 – 1847 cestoval po Brazílii a Paraguay, kde se mimo jiné zabýval tamním
rostlinstvem. Své poznatky pak zúročil v díle ůRostrlinář”, které vydával společnë s J. S.
Presslem. Materiály, které nashromáždil bëhem svých cest jsou uloženy v Náprstkovë muzeu v
Praze.98
Významným Čechem, jehož život je tësnë spjat s Paraguayí, je český cestovatel, botanik
a indiánský badatelAlberto Vojtëch Frič (1882 – 1944). Nëkolik let cestoval po Jižní Americe. Po
příjezdu do Paraguaye začal svůj zkoumat pralesní indiány na Rio Pilcomayo. Bëhem své práce
se setkal například s indiánskými kmeny Kaďuevo, Bororo nebo indiány Čemakoko, s nimiž se
spřátelil a pozdëji se i oženil s dcerou náčelníka Lorai, s níž mël dceru Herminiu. Po svém
návratu do Čech se k Lorai zřejmë již nikdy nevrátil. Do Jižní Ameriky pak odcestoval ještë
nëkolikrát. Svými cestami velmi přispël ke studiu Jižní Ameriky. Mezi jeho nejznámëjší spisy
patří „ Mezi Indiány“ nebo „ Indiáni Jižní Ameriky.“99
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7. Učitelky a jejich zkušenosti s výukou českého jazyka a
literatury v krajanských komunitách v Argentině, Brazílii a
Paraguayi
7.1.Argentina
7.1.1. Mgr. Radka Poláčková (28 let)100

Mgr. Radka Poláčková vystudovala Filozofickou fakultu Ostravské univerzity, obor Učitelství
českého a španëlského jazyka pro střední školy. O krajanském vzdëlávacím programu, se díky
tomu, že psala diplomovou práci na téma „Čeština pro cizince“, dozvëdëla již na univerzitë.
Tento program ji natolik zaujal, že se po dokončení studia přihlásila na konkurz o pozici
krajanské učitelky. Konkurz vyhrála a v současné dobë již čtvrtým rokem učí české krajany
v Argentinë český jazyk a literaturu (od roku 2010). Tuto dobu považuje za optimální, kdy by
mël učitel u krajanského spolku zůstat, za minimum považuje dva roky. A to zejména proto, že
nëjakou dobu trvá, než si učitel zvykne na odlišné prostředí, než si zorganizuje výuku a dobře
pozná krajanskou komunitu, na to je podle jejích slov jeden rok krátká doba. Zároveň dodává:
„Nejsem zastáncem toho, aby se každý rok studentům mënil vyučující. Každý učitel má jinou
metodiku, ne všichni používají stejné učebnice a chudák student si musí každý rok zvykat na
nový režim“. Sama by v této činnosti ráda pokračovala ještë přibližnë dva nebo tři roky.
Radka Poláčková působí na třech různých místech. Hlavním centrem výuky a zároveň
sídlem učitele je mësto Presidencia Roque Sáenz Peña , kde žije asi sedmdesát tisíc lidí. Zde
naleznete jednu z nejpočetnëjších krajanských komunit v Jižní Americe. Místní československý
spolek, který má přibližnë 400 členů a v jehož budovë probíhá výuka, se jmenuje Unión
Checoslovaca . Učitelka tu má k dispozici svoji učebnu, kde jsou dvë tabule, lavice, mapy,
učebnice, slovníky, data projektor a další výukové pomůcky. V roce 2010 kurz českého jazyka a
literatury probíhal od kvëtna do prosince, vždy tři dny v týdnu. Od roku 2011 byl přidán ještë
další vyučovací den, takže výuka probíhá 4x týdnë. Kurzy jsou vedeny jako volnočasové a jsou
bezplatné. Studenti, kteří se zapíší na kurz, rozdëluje Radka Poláčková do skupin podle úrovnë
jejich znalostí. Zatímco v prvním roce jejího působení byli studenti rozřazování do kategorií
začátečník, mírnë pokročilý a velmi pokročilý (nebo také „témëř rodilí mluvčí“). O rok pozdëji
bylo toto rozdëlení rozšířeno ještë o kategorii střednë pokročilí. Toto rozdëlení pak zůstalo
platné i pro výuku v následujících letech. Počty studentů ve skupinách se velmi liší. V roce 2010
bylo po otevření kurzu do kategorie „začátečníci“ zapsáno 7 studentů, v „mírnë pokročilých“ 3
studenti a v kategorii „velmi pokročilí“ dokonce 12 studentů. Oproti tomu o dva roky pozdëji,
tedy v roce 2012 byli mezi začátečníky 3 studenti, v mírnë pokročilých 2 studenti, do
pokročilých pak Radka Poláčková zařadila 3 studenty a skupinu „témëř rodilý mluvčí“ tvořilo
dokonce 9 studentů. Vëk studentů je vždy velmi rozmanitý, kurzy navštëvují studenti ve
vëkovém rozmezí od 18 do 70 let a více. Mimo kurzy pro dospëlé je pozornost vënována i
výuce českého jazyka a literatury u dëtí a dospívajících. Tyto kurzy probíhají již od roku 2010
vždy v sobotu odpoledne. Jak říká Radka Poláčková: „Je třeba je opravdu zaujmout různorodou
zábavnou činností, jinak všechny utečou“. I proto jsou nedílnou součástí sobotních kurzů různá
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česká říkadla, hry a písnë. Dëti stejnë jako dospëlí žáci obdrží na konci školního roku diplom o
úspëšném absolvování kurzu českého jazyka na příslušné úrovni.101
Dalším z míst, kde probíhá výuka, je hlavní mësto provincie Resistencie, které je od
Presidencie Roque Sáenz Peña vzdálené 180 kilometrů, což je přibližnë 2,5 hodiny cesty
autobusem. Zde působí sdružení Bratři Všichni, které je však ménë početné, než Unión
Checoslovaca a nemá vlastní budovu. Výuka proto probíhá v učebnë místní univerzity.
Zpočátku byla tato učebna pouze pronajímána, ale následnë byla s Universidad Nacional del
Nordeste podepsána smlouva a český jazyk se zde zařadil mezi oficiálnë přednášené jazyky
vyučované v oddëlení Departamento de Idiomas Modernos. To sebou však nese také určité
závazky, které musí učitel splňovat. Výuka je například rozdëlena na dva semestry, kdy je každý
z nich zakončen zkouškou, jejíž výsledky jsou předkládány sekretářce zařízení, musí se také
účastnit schůzí a spolupracovat na akcích, které instituce pořádá (například na Dni otevřených
dveří, atd...). V prvním roce, kdy zde Radka Poláčková vyučovala, byla výuka rozdëlena na kurz
pro začátečníky, kterou navštëvovalo deset studentů a na pokročilé s pëti studenty. V roce
2011 už počet studentů stoupl na 14 ve skupinë začátečníků a 10 v pokročilých. O rok pozdëji
pak přibyla ještë kategorie „pokročilí“ (do té byli zapsáni 4 studenti). U zbylých dvou skupin byl
počet studentů, kteří výuku navštëvovali, přibližnë stejný jako v předchozím roce. Jazyková
učebna v Departamento de Idiomas Modernos je velmi dobře vybavena. Učitelka zde může
využívat zvukový přehrávač, tabuli i data projektor.102 Ačkoli je zdejší krajanská komunita ménë
početná, Radka Poláčková říká, že se s jí s krajany z Bratři Všichni spolupracuje dobře a jak
poznamenává: „V poslední dobë jsou místní krajané aktivnëjší, pořádají filmové večery, účastní
se regionálních oslav se svým tanečním souborem Kořene, prodávají domácí uzené maso a
české sladké pečivo“.
Posledním místem, kam Radka Poláčková dojíždí, aby zde vyučovala český jazyka a
literaturu v rámci Krajanského vzdëlávacího programu, je malé mëstečko Pampa del Indio,
které je od Presidencia Roque Sáenz Peña vzdálené přibližnë tři hodiny cesty. Doprava sem je
však velmi náročná. Autobus sem jede pouze jednou dennë, kdy vyjíždí dopoledne a jede
v dobë nejvëtšího horka, učitel přijede na místo odpoledne a výuka probíhá až do pozdních
večerních hodin, učitel zde tak musí strávit i noc. Výuka zde byla od roku 2010 rozdëlena na
výuku pro dëti, která probíhala na farmë krajanské rodiny Verlíkových a na výuku dospëlých.
Tato skupina mëla průmërnë 5 členů, kdy všichni patřili do již zmínëné rodiny Verlíkových.
Učitelka sem až do loňského roku jezdila vždy jedenkrát týdnë. Od roku 2012 však došlo ke
zmënë a Radka Poláčková sem dojíždí pouze jednou za 14 dní. To má, jak říká, dva důvody: „
Překonávání cest s takovými vzdálenostmi velmi unavuje, autobusy vyjíždëjící z Presidencia
Roque Sáenz Peña nejsou v dobrém stavu, jsou špinavé, v létë nemají klimatizaci a v zimë
nemají topení. (…) Dalším důvodem omezení mých cest byl fakt, že skupina dospëlých studentů
se rozpadla, protože mnozí se z mëstečka odstëhovali anebo pracují až do pozdních večerních
hodin a poté ještë mají pracovní schůzky“. Výuku však Zrušit zcela nechce, zejména kvůli
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skupinë dëtí, které mají o výuku veliký zájem a jsou velmi snaživé. Z 8 dëtí, které se na kurz
zapsaly, ho v roce 2012 dokončily dokonce všechny, což je velmi neobvyklé. Na konci školního
roku, který zakončují hrami a soutëžemi, tak dëti, které jsou ve vëkovém rozmezí od 9 do 13
let, dostávají od Radky Poláčkové jako odmënu diplomy a drobné dárky.103
Mimo samotnou výuku českého jazyka a literatury se Radka Poláčková podílí také na
pořádání mnoha kulturních událostí a oslav. Českou kulturu se krajanům v Presidencia Roque
Sáenz Peña snaží přiblížit například kurzy vaření, které se tëší veliké oblibë. V nich se její žáci
učí vařit klasická česká jídla a před Vánocemi pečou vanilkové rohlíčky, perníčky a linecké
cukroví. Mimo kurzů vaření mohou její žáci navštívit také filmový klub, kde se promítají české
filmy, kdy každému filmu předchází krátký výklad na téma, na které je film zamëřen. Každý rok
také skupinka krajanů nacvičuje nëkolik mësíců divadelní představení, které pak v sále spolku
hrají před veřejností. V roce 2011 tak představili divadelní hru „Potopa svëta“, která se setkala
s velikým úspëchem. O rok pozdëji pak připravili divadelní představení „O dvanácti mësíčkách“,
které bylo v českém jazyce a za které opët sklidili veliký potlesk a obdiv. Mimo tyto pravidelné
aktivity pak Radka Poláčková se svými žáky pořádají i akce jako je Den dëtí, Mikuláš, vánoční
besídka, pálení čarodëjnic nebo oslava 28. Října.104
Co se týče učitelova zázemí, v případë provincie Chaco nemá ani jeden z krajanských
spolků byt nebo pokojík, který by mohli učiteli poskytnout. Jak v Presidencia Roque Sáenz
Peña, tak ve mëstë Resistencia však naleznete nëkolik realitních kanceláří s různorodou
nabídkou bytů či domků, které si lze pronajmout. A zkušenost Radky Poláčkové je taková, že jí
krajané s vyřízením i ručením za pronajmutí vždy ochotnë pomohli. Ve mëstečku Pampa del
Indio pak přespávala u již zmínëné rodiny Verlíkových, kde podle jejich slov panuje rodinná
atmosféra a vždy o ni bylo skvële postaráno.105
Pokud se Radky Poláčkové zeptáte, co považuje za nejvëtší úspëch bëhem svého působení
v Jižní Americe, dozvíte se, že je hrdá na nëkolik vëcí. První z nich jsou čtyři ročníky českého
jazyka a literatury, které letos otevřela ve mëstë Resistencie na univerzitë Universidad del
Nordeste, zatímco její předchůdci mëli ročníky vždy jen dva. Také je pyšná na to, že se díky ní
krajané zapojují více do kulturního dëní. V minulém roce se jí podařilo uspořádat výstavu
fotografií od Vlaďky Jandíkové, zachycujících místa v České republice a přednášku o Lidicích,
kde hovořila historička Gabriela Havlůjová. Dalším úspëchem je i vystoupení slovanského
krúžku Hrozen moravské hudby Lalia z Velkých Bílovic konající se v tomto roce. Radost má také
z již tradičních oslav Mikuláše, Čarodëjnic a Dne dëtí, které pořádá s krajanským spolkem Unión
Checoslovaca. Za zmínku rozhodnë stojí i Festival české kultury v Latinské Americe, který se
v letošním roce bude konat již podruhé.
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7.1.2. Mgr. Šárka Vašíčková, Ph. D. (38 let)106

Mgr. Šárka Vašíčková, Ph. D. vystudovala učitelství pro Střední školu. O Krajanském
vzdëlávacím programu se podle svých slov dozvëdëla vlastnë náhodou. Zúčastnila se přednášky
na téma lidských práv v Jižní Americe, kde jeden z přednášejících zmínil Program podpory
Českého kulturního dëdictví v zahraničí. Tento projekt ji natolik zaujal, že se následnë přihlásila
na konkurz, ve kterém uspëla a odjela vyučovat český jazyk a literaturu do Argentiny.
Konkrétnë do Buenos Aires, Santa Fe a Rosaria. Ačkoli sama strávila v Argentinë pouze rok
(2011/2012), za optimální považuje rozhodnë delší časovou periodu, alespoň 2 až 4 roky,
zejména kvůli zachování kontinuity metody a obsahu výuky.
Výuka českého jazyka a literatury je v této části Argentiny situována do tří oblastí –
Buenos Aires, Santa Fe a Rosaria. V Buenos Aires probíhala výuka na univerzitë J.F. Kennedy
vždy dvakrát týdnë v úterý a v pátek. Studenti, kterých bylo nepravidelnë přibližnë 84, byli
rozdëleni do čtyř skupin podle svých jazykových znalostí. Nejpočetnëjší skupinou byli žáci
v kategorii „pokročilí“, kterým bylo od 60 do 80 let. Tito studenti navštëvovali kurzy především
kvůli konverzaci v českém jazyce. Kromë krajanů navštëvovali hodiny Šárky Vašíčkové taky
Argentinci, kteří buď chtëli studovat v České republice, potřebují češtinu kvůli svému
zamëstnání nebo mëli zájem o českou kulturu.
V Santa Fe byla výuka situována do budovy místní katolické střední školy. Výukové
hodiny probíhaly, stejnë jako v Rosariu, pouze jednou mësíčnë. Jejich součástí byl také
doprovodný program, který doplňoval výuku českého jazyka a literatury a přednášek, na nichž
byly probírány reálie, kultura i dëjiny České republiky. V Santa Fe byl o tyto přednášky veliký
zájem a to i ze strany veřejnosti. Nëkteré přednášky byly doprovázeny například promítáním
videa o českých historických památkách nebo poslechem vážné hudby.
Nejlepší podmínky pro výuku pak byly v Rosariu, kde byly k tomuto účelu využívány
prostory krajanského spolku Československý domov. Učitelka zde mëla k dispozici také
audiovizuální pomůcky a mimo přednáškových prostor také taneční sál. Výuka na všech třech
místech probíhala následovnë – začátek hodny byl vždy vënován kontrole domácích úkolů a
procvičování učiva z předchozích hodin, poté následoval výklad nové látky a různá cvičení,
která pomáhala si tuto látku osvojit. Ve skupinách s dosaženou vyšší jazykovou úrovní byla
nedílnou součástí také konverzace a procvičování slovní zásoby. Velmi oblíbené byly také
hodiny, které byly vënovány různým politickým a kulturním událostem v České republice.107
Mimo pravidelnou výuku českého jazyka a literatury se Šárka Vašíčková vënovala také
dalším aktivitám, které mëly krajanům žijícím v Argentinë přiblížit minulou i současnou Českou
republiku. V Buenos Aires například probíhala pravidelná setkání krajanů, která byla vždy
zamëřena na určité téma a byla doplňována promítáním tematických filmů. Každé takovéto
setkání bylo zahájeno zpëvem sboru za doprovodu harmoniky, občas na nich také vystoupil
106
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zdejší taneční soubor Sokol. Nëkdy se jich zúčastňovali také pracovníci z české ambasády.
Stejnë jako v provincii Chaco jsou i v Buenos Aires, Santa Fe a Rosariu velmi oblíbené kurzy i
vaření. Ty u prvních dvou jmenovaných mëst probíhaly vždy v domácnosti různých krajanů.
V Rosariu je pak v sídle krajanského spolku i kuchyň, proto tyto kurzy mohli navštëvovat i
krajané, kteří se například z časových důvodů nemohli účastnit jazykové výuky. Výbër receptů
nechávala Šárka Vašíčková vždy na krajanech. Nové kulinářské dovednosti pak její studenti
mohli uplatnit například na velké oslavë zvané Colectividades, která se koná jako připomínka
toho, že Argentina je zemí imigrantů. Krajanské komunity z různých zemí na této oslavë
představují svou kulturu a mimo jiné také svá národní jídla. V roce 2012 česká krajanská
komunita představila ve svém stánku cukroví podle nových receptů.
Učitelka, která přijede do této oblasti vyučovat český jazyk a literaturu bydlí v Buenos
Aires v mëstské části Olivos, která je od centra vzdálená přibližnë 40 minut cesty vlakem. Do
Santa Fe a Rosaria dojíždëla Šárka Vašíčková pouze jednou za mësíc, především kvůli velké
vzdálenosti mezi mësty. Cesta z Buenos Aires do Santa Fe totiž trvá až 6 hodin. Ubytování
učitele po dobu, kterou trávil v Santa Fe a Rosariu, zajišťovali krajané108
Za nejvëtší úspëch svého působení v Argentinë považuje Šárka Vašíčková radost
krajanů z hodin a žádné absence. Dále si také cení divadelních představení, kdy si jedna
skupina studentů pod jejím pedagogickým dozorem nacvičila hru od Járy Cimrmana Dlouhý,
Široký a Krátkozraký a druhá skupina předvedla divadelní zpracování různých materiálů, které
dokládaly příjezd a život českých krajanů v Argentinë. Studenti čerpali především z dopisů,
které zasílal jeden člen rodiny pana D. Drába. Obë dvë představení pak studenti předvedli na
závër školního roku.

108

Ibid

52

7.2.Brazílie
7.2.1. Mgr. Klára Bachurková (30 let)109

Mgr. Klára Bachurková vystudovala Španëlskou a portugalskou filologii. O konkurzu na
místo učitele v Jižní Americe se dozvëdëla na webových stránkách Domu zahraničních služeb.
Tento program ji oslovil natolik, že se do nëho přihlásila a v současné dobë působí již 20 mësíců
u krajanských komunit v Brazílii. Podle ní si každý učitel musí stanovit dobu, která je podle
nëho v hodná, aby zůstal vyučovat na jednom místë. Záleží také na projektech, které rozdëlal a
které by rád dokončil. „Pokud je učitel aktivní a pořád přichází s nëčím novým, tak je dobré ho
asi nechat, protože se tak jeho práce neutne v polovinë a dokončí se“, jak ale dodává, nëkdy je
učitele dobré zmënit, aby do oblasti spolu s novým človëkem přišly i nové nápady. Za
maximální dobu, kdy by mël jeden človëk zůstat učit v jedné oblasti, považuje 5 let.
Mgr. Klára Bachurková působí v Brazílii, konkrétnë v São Paulu. Výuka českého jazyka a
literatury zde probíhá jednak na katedře Východních jazyků Univerzity v São Paulu a potom
také v budovë Česko – brazilské kulturní unie. Obë instituce pak Kláře Bachurkové při
organizování výuky a dalších aktivit mimo kurz významnë pomáhají. Studenti, kteří navštëvují
kurzy českého jazyka a literatury v Česko – brazilské kulturní unii jsou rozdëleni do 8 skupin
podle dosažené jazykové úrovnë od začátečníků až po plynnë hovořící studenty. Základní
učebnicí, kterou Klára Bachurková pro svou výuku využívá, je Czech Step by Step a Česky krok
za krokem 2 od Lídy Holé. Jako učební pomůcky pak využívá také české noviny, zvukové i video
nahrávky nebo materiály, které si vyrobila sama. K dispozici má také dva notebooky, tiskárnu,
nebo video kameru. V roce 2012 pak byla výuka rozšířena o kurz českého jazyka a literatury
pro dëti a kurz českého jazyka a literatury pro seniory. U tëchto studentů je, podle slov Kláry
Bachurkové, znalost českého jazyka spíše pasivní.
Skupina z kurzu pro seniory je od ostatních skupin, které Klára Bachurková učí naprosto
odlišné. Proto si na tyto hodiny připravuje vlastní učební materiály, které odpovídají potřebám
studentů z tohoto kurzu. Výuka je zamëřena především na slovíčka a často užívané fráze,
gramatice se pak vënují spíše okrajovë. Pro lepší zapamatování si výslovnosti a možnosti si
látku opakovat nahrává Klára Bachurková probraná slovíčka na kazety a studenti, kteří jsou
v této skupinë tři, si ji pak mohou pouštët i doma. 110
Při náboru dëtí do kurzu českého jazyka a literatury pro dëti se učitelka Klára Bachurková
společnë s Generálním konzulátem snažili vytvořit skupinu dëtí krajanů. Tëch je sice nëkolik,
nakonec se jim však tato snaha nepodařila naplnit. Rodiče tëchto dëtí je do kurzu nepřihlásily
z různých důvodů. Překážkou byli například pracovní povinnosti rodičů, nepravidelný rozvrh
školní výuky dëtí a pak také mnoho krajanů bydlí od São Paula daleko a ne všichni rodiče jsou
ochotni vozit dëti na kurz třeba i hodinu a půl daleko. Podařilo se však otevřít výuku pro dëti
nových krajanů, které jsou nëjakým způsobem v kontaktu s češtinou, rozumí ji, ale nemluví jí.
Ačkoli pravidelnë navštëvují kurz pouze dvë dëti, jsou ony i jejich rodiče za tuto možnost velmi
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vdëční. Při výuce na në učitelka mluví pouze česky. Kromë obrázků a knížek používá také
klávesy, kytaru, flétnu, různé písničky a české pohádky. Co se týče tohoto kurzu, Klára
Bachurková se nevzdává: „ Příští rok chceme udëlat nový nábor dëtí, tentokrát však chceme
nabídnout nëjaký program zároveň i pro jejich rodiče nebo prarodiče, kteří je na výuku přivezou
(promítání filmů apod.)“. 111
Výuky na Univerzitë v São Paulu se mimo krajanů účastní také studenti ruské filologie
a také nëkteří zdejší učitelé. Tito studenti navštëvují skupinu pro začátečníky. Od ledna 2013
pak začala Klára Bachurková mimo českého jazyka a literatury vést ještë kurz, který se
zamëřuje ryze na českou literaturu. Hlavním cílem tëchto kurzů je vëtší propagace českého
jazyka a kultury také mezi širokou veřejností v Brazílii.
Ve školním roce 2011/2012 probíhaly v sídle Česko – brazilské kulturní unie mimo
výuky také různé další aktivity. Krajané tak mohli navštívit například Velikonoční dílnu,
přednášku o České republice a jejích reáliích, Mikulášské besídky, kurzu vaření guláše nebo
rajské omáčky, povídání o vodnících nebo české vánoční mše, kde studenti z kurzů společnë
s dalšími krajany zpívali koledy. Klára Bachurková zde také založila českou hudební skupinu
Pramen, která se skládá především ze studentů z kurzů českého jazyka a literatury. Reakce na
založení této skupiny byly velmi kladné. V následujícím roce bylo však dosavadní sídlo Česko –
brazilské kulturní unie prodáno, a ačkoli zde prozatím výuka probíhala i nadále, byly aktivity,
z důvodu hledání nového sídla, výraznë omezeny. Přesto se učitelce podařilo udržet již
zmínënou hudební skupinu, pro které zajistila i kroje. Ačkoli má mnoho jejích členů stále
problémy s českou výslovností a jsou vesmës hudebníky- začátečníky, kteří se například teprve
učí zpívat druhý hlas, účastní se zkoušek s velkým nadšením. V červnu loňského roku se
skupina Pramen dokonce dostala na známý Festival imigrantů v São Paulu, kde představili
nëkolik českých a moravských písní. Kromë aktivit pro krajany probëhlo také nëkolik akcí,
kterých se mohlo zúčastnit široké publikum. Mezi në patří například výuka vaření českých jídel,
hraní her nebo promítání českých filmů.112
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Obrázek 16 Klára Bachurková a člen hudební skupiny Pramen
113

Obrázek 17 Hudební skupina Pramen - zpívání vánočních koled
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Obrázek 18 Mikulášská besídka v São Paulu
115

Obrázek 19 Mikulášská besídka v São Paulu 2
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Jedním z nedostatků, se kterými se Klára Bachurková bëhem svého působení v Brazílii,
setkala, je ubytování. V São Paulu jsou velmi vysoké ceny. Najít tak vybavenou garsoniéru za
rozumnou cenu, která bude ležet v lokalitë, jež je blízko místa výuky a pokud možno
v bezpečné zónë je velkým problémem. Bezpečnost je pak druhou zásadní vëcí, na níž človëk
žijící v takto velkém mëstë, musí myslet. V São Paulu jsou mezi lidmi veliké sociální rozdíly a
platí zde zvýšená bezpečnostní rizika. V případech, kdy výuka skončila pozdë v noci, tak žáci
Kláru Bachurkovou z bezpečnostních důvodů radši odvezli až domů. 117
Za svůj nejvëtší dosavadní úspëch považuje Klára Bachurková založení již zmínëné
folklorní hudební skupiny Pramen. Do té doby zde totiž působil pouze taneční soubor. Velmi si
cení také kurzu, který probíhá od letošního roku na Univerzitë v São Paulu, v nëmž bude
vyučovat českou literaturu.
Paraguay
7.2.2. Mgr. Anežka Santos Veselá 118

Když v roce 2005 zjišťovala různé informace o stipendijních programech a dalších
pracovních možnostech, upozornila ji spolužačka na inzerát na webových stránkách Domu
zahraničních služeb. V roce 2006 pak odjela s Krajanským vzdëlávacím programem do Brazílie,
aby zde tři roky krajany učila český jazyk a literaturu. Poté zmënila místo svého působení na
Paraguay, konkrétnë začala učit v provincii Itapúa. Zde učila pouze jeden rok, což však bylo dle
jejích slov od začátku naplánované, zejména kvůli rodinným důvodům. Podle ní by mël však
učitel zůstat na jednom místë minimálnë dva roky. Tři roky jsou pak ještë lepší, protože učitel
komunitu pozná, má čas uskutečnit nëkteré projekty a zároveň se dočkat i jejich realizace.
Čtvrtý rok pak už má učitel podle Anežky Santos Veselé výuku „na háku“.
Výuka v Paraguayi probíhala v roce 2012 v nëkolika destinacích: Coronel Bogado,
Carmen del Paraná, Encarnación, Asución a Obera v Argentinë. Ve výuce navázala Anežka
Santos Veselá na svou předchůdkyni. V pondëlí a v úterý se učilo v Encarnaciónu. Ve středu,
čtvrtek a pátek pak v Coronel Bogadu. Dvakrát do mësíce probíhala výuka českého jazyka a
literatury také ve mëstë Asunción. A od října přibyly Anežce Santos Veselé ještë čtvrteční
hodiny v Carmen del Paraná. Metody výuky se lišily podle místa výuky. Jak ale sama učitelka
říká:“ Snažila jsem se na hodinách hovořit převážnë česky a teprve dodatečnë překládat.(…)
V Coronel Bogado, Carmen del Paraná i Encarnación sice dosud žijí lidé, kteří plynnë česky
hovoří, češtinu však již mezi sebou nepoužívají. (…) Jedinou snahu o skutečné předání znalosti
jazyka jsem zaznamenala v Carmen del Paraná u rodiny paní Drbalové, která na své vnučky
hovořila česky a ty skutečnë rozumëly, dokonce i jejich papoušek krákoral „Kočka leze dírou“…“
V Coronel Bogadu byla výuka situována do budovy tvz. České školy. Technické vybavení zdejší
učebny je velmi dobré. Učitelka zde mohla využívat notebook, data projektor, zvukový a DVD
přehrávač. Výuku zde navštëvovaly převážnë dëti, kterých na první hodinu přišlo dokonce 13.
Jejich počet však postupnë klesal a docházka byla celkovë velmi kolísavá. Záleželo na počasí,
školních aktivitách dëtí, ale i fotbalových zápasech a jiných zájmových aktivitách. Starší krajané
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bohužel o výuku českého jazyka a literatury neprojevovali přílišný zájem. Mezi studenty
v Coronel Bogado, tak byli pouze 3 dospëlí, jejichž výuka probíhala v pátek večer, po hodinách
pro dëti.
Oproti tomu v Encarnaciónu byl vëkový průmër studentů spíše vyšší a i docházka byla
stálejší. Stejnë jako předchozí učitelé i Anežka Santos Veselá učila v této destinaci v domë
krajanské rodiny Daniela Marka. Jak již bylo řečeno, výuka zde byla dvakrát do týdne a celkovë
se jí účastnilo pët studentů.119
Od června pak dvakrát do mësíce dojíždëla Anežka Santos veselá také do Asuciónu.
Tyto cesty však byly velmi náročné a cesta nočním autobusem trvala nëkolik hodin. Zdejší
studenti byli převážnë mladí lidé do 30 let, kteří sice nemëli české kořeny, ale mëli zájem o
český jazyk a kulturu. Důvody k tomu mëli různé. Nëkolik z nich například chtëlo využít
stipendijní program a odjet studovat do České republiky. Výuka se vëtšinou konala v restauraci
La Checa, kterou vlastní Češka Eliška Valehrachová. Ne vždy však byla restaurace studentům
k dispozici, nëkdy se proto učilo i u studentů doma. Průmërnë hodiny navštëvovalo 6 až 8
studentů. Mezi tëmito studenty pak byli také indiáni z kmene Čemakoko, potomci českého
cestovatele A.V. friče.
Dëtští studenti pak mimo Coronel Bogado převládali také v Carmen del Paraná, kde
Anežka Santos Veselá učila v domë krajanky paní Drbalové. Výuka zde byla rozdëlena na dvë
výukové skupiny. První výukovou skupinku navštëvovaly holčičky okolo 5 let, k nim se často
podle slov Anëžky Santos Veselé přidalo ještë nëkolik vëtších chlapců. Další skupinu pak tvořily
čtyři dívky ve vëku od 12 do 25 let. Tëmto hodinám nezřídka kdy přihlíželo také nëkolik
dospëlých, kteří se bëhem nich rozvzpomnëli i na různá česká slovíčka i písničky.
Výuku v argentinckém Oberá pak nevedla přímo Anežka Santos Veselá, ale zdejší
předsedkynë krajanské organizace Colectividad Checa de Misiones paní Sylva Berková. Hodiny
se zde konaly každou sobotu. Anežka Santos Veselá pak po dohodë s paní Berkovou pro její
studenty objednala nëkolik slovníků, učebnic a knih. Zdejší krajanský spolek je díky vedení paní
Berkové velmi aktivní.
Vzhledem k nëkolika různým destinacím, kde výuka českého jazyka a literatury
v Paraguayi probíhá, je zde také mnoho krajanských aktivit, které probíhají mimo kurzy
českého jazyka a literatury. V roce 2012 například Anežka Santos Veselá na Velikonoce barvila
s dëtmi vajíčka a s ženami pekla mazance. Probëhlo i klasické Pálení čarodëjnic s opékáním
špekáčků nebo Mikulášská besídka, která se u krajanů setkala s velikým úspëchem. Ještë více
než dëtem se pak, podle slov Anežky Santos Veselé, tato akce líbila Mikuláši a čertu, kteří se
svými novými rolemi výbornë bavili. Mezi významné akce, kterých se krajané v roce 2012
aktivnë účastnili, je pak třeba zařadit i 1. Festival české kultury v Latinské Americe, který
uspořádalo nëkolik českých učitelek z různých krajanských komunit v Jižní Americe. Festival dle
jejich slov vznikl především proto, že si bëhem své práce uvëdomily, jak moc je pro udržení
krajanského vëdomí podstatné, aby mezi sebou krajané posilovali kontakty, předávali si své
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zkušenosti a navazovaly vzájemná přátelství i mimo komunitu ve svém mëstë. Bëhem tohoto
dvoudenního festivalu tak vystoupily taneční, pëvecké i divadelní soubory z Paraguaye i
z Argentiny. Mimo tato vystoupení zde v rámci festivalu probëhla přednáška o podporování
českého kulturního dëdictví v cizinë, vyučoval se valčík, krajané mohli navštívit výstavu, na níž
se dozvëdëli nëco víc o jednotlivých krajanských spolcích, a v neposlední řadë se promítal také
český film. Nejdůležitëjší však, podle Anežky Santos Veselé, byla osobní setkání krajanů. Další
významnou událostí byla návštëva paní Moniky Merotské. Anežka Santos Veselá o této
návštëvë říká: „Uvëdomila jsem si při její návštëvë, jak je pro krajany a jejich pocit
sounáležitosti s Českou republikou důležité, když je navštíví nëkdo ze zemë jejich původu. Paní
Mërotská chodila dům od domu, vysedávala a povídala si s nimi. Neumëla španëlsky, a tak se o
to víc snažili hovořit česky“.120V Paraguayi probëhly v minulém roce také oslavy Dne dëtí,
v rámci nichž pekla Anežka Santos Veselá s krajany trdelníky, které namotávaly na násady od
košťat. Ty mëly u krajanů tak veliký úspëch, že si jejich pečení vyžádaly i na tradiční krajanské
slavnosti Fiensta de Aniversario de la Fundación de la Republica Checoslovaca, která je
zasvëcena oslavám vzniku samostatného Československa. Tato slavnost je pro krajany velmi
důležitá a tak se na ní připravovali mësíce dopředu. Festival byl zahájen dvëma paraguayskými
tanci, zahrál také dëtský orchestr, tančily se české i slovenské tance. K tanci zaznëla i píseň
Škoda lásky. K obëdu se pak podávala svíčková s knedlíkem a hovëzím masem. Celý tento
festival probëhl v pronajatém sále Centro social Bogadense a i když pršelo, zúčastnilo se ho
nečekanë mnoho lidí. 121
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Obrázek 20 1. Festival české kultury v Latinské Americe – zahájení
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Obrázek 21 1. Festival české kultury v Latinské Americe - taneční vystoupení
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Obrázek 22 Oslava vzniku samostatného Československa - české a slovenské tance
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Obrázek 23Oslava vzniku samostatného Československa - Paraguayské tance
125

Mësto Coronel Bogado můžeme považovat za hlavní centrum krajanského života
v Paraguayi. Žije zde přibližnë 16 000 obyvatel a vëtšina z nich se živí pëstováním rýže a obilí.
Zde se také nachází již zmínëná budova tzv. České školy, která slouží nejen jako místo výuky,
ale zároveň zde i bydlí učitel, který sem v rámci Programu podpory Českého kulturního dëdictví
v zahraničí přijel vyučovat český jazyk a literaturu. 126
Nad úspëchy bëhem svého působení pak Anežka Santos Veselá příliš nepřemýšlí, jak
sama říká: „ Nemůžu to posoudit. Každá komunita, u které jsem působila, je svým způsobem
jedinečná. Práce a její výsledky pak odpovídají této jedinečnosti“.
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8. Metodologie výzkumu
8.1.Výzkumná strategie
V první, spíše teoretické části práce, jsem čerpala informace především z písemných
pramenů, mezi které zahrnuji výroční zprávy učitelek českého jazyka a literatury a časopisy
Krajiny češtiny, vydávané domem zahraničních služeb, do nëhož zmínëné učitelky přispívají.
Dále mi posloužila také odborná literatura a internetové zdroje. Obojí jsem využívala
k doplnëní informací zejména v kapitole o českém vystëhovalectví do Jižní Ameriky, kdy bylo
třeba držet se historických dat.
Ve druhé, výzkumné části práce, jsem jako výzkumnou strategii zvolila metodu
kvalitativního výzkumu. Tato metoda bylo podle mého názoru nejvhodnëjší, protože mým
cílem bylo objevit klíčové aspekty daného problému. Výzkum byl postaven na spolupráci se
čtyřmi učitelkami, které v rámci Programu na podporu českého kulturního dëdictví v zahraničí,
odcestovali do Argentiny, Brazílie a Paraguaye, aby zde vyučovaly český jazyk a literaturu. Díky
úzké spolupráci a dobë, kterou strávily s českými krajany v Jižní Americe, mi učitelky mohly
poskytnout reflexi vnímání pohledu potomků emigrantů z Čech na současnou Českou
republiku. Vzhledem k tomu, že v současné dobë jsou dvë ze čtyř učitelek, se kterými jsem
spolupracovala, stále v Jižní Americe, zvolila jsem ke sbëru dat písemný strukturovaný
rozhovor, který byl učitelkám zaslán emailem, a na nëjž volnë formulovaly své odpovëdi.
Pozdëji jsem pak stejným způsobem zaslala učitelkám ještë doplňující otázky, které se
v průbëhu zpracovávání předchozích rozhovorů ukázaly jako podstatné. S učitelkami, které se
již vrátily z Jižní Ameriky, jsem se poté sešla i osobnë a doptala se jich především na průbëh
výuky.
V rámci výzkumu a v duchu induktivní metody jsem se pak snažila najít podobnosti mezi
jednotlivými informacemi, které mi poskytly učitelky a zjistit tak představu, kterou podle nich
mají potomci emigrantů v Jižní Americe o Čechách.
Celý výzkum je pojatý jako kazuistika, která je zamëřena na učitelky českého jazyka a
literatury, které odjely v rámci programu Podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí učit
české krajany do Jižní Ameriky a jejich pohled na povëdomí potomků českých emigrantů na
rodnou zemi rodičů.

8.2.Výběr vzorku, prostředí výzkumu
Řídila jsem se tím, že vzorek nezastupuje populaci jednotlivců, jako u kvantitativního
výzkumu, ale problém. 127 Na základë toho jsem jako nejvhodnëjší zvolila účelový výbër
vzorku128a problém tak zúžila na 4 učitelky, které byly na základë „Programu podpory českého
kulturního dëdictví v zahraničí na léta 2011 až 2015“ vyslány do krajanských komunit v Jižní
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Americe. Konkrétními státy, v nichž respondentky129působily, jsou – Argentina, Brazílie a
Paraguay. Tyto učitelky jsem oslovila přes Dům zahraničních služeb, kde jsem na sebe
zanechala kontakt s prosbou o zúčastnëní se výzkumu na téma „Povëdomí potomků českých
emigrantů o rodné zemi rodičů, manifestované v komunikaci s reprezentanty českého státu“.
Poté, co se přihlásilo 5 respondentek, jsem je podrobnë informovala o tom, jak bude výzkum
probíhat a zeptala se, zda budou ochotny odpovëdët skrze dotazník na nëkolik otázek. Jedna
z respondentek účast na výzkumu odmítla, zbylé čtyři však souhlasily, takže jsem nadále
komunikovala už pouze s nimi.

8.3.Techniky sběru dat
Jako hlavní techniku sbëru dat jsem zvolila strukturovaný rozhovor zaznamenaný jednak
prostřednictvím internetové komunikace a jednak v přímé komunikaci s informátorem. Vzorek
respondentek považuji vzhledem k jejich stejné profesi, sdíleným zájmům o Jižní Ameriku i
zkušenostem z konkrétního programu za homogenní a vzhledem k tomu, že 2 ze 4
respondentek jsou stále v Jižní Americe, jevila se mi volba strukturovaného rozhovoru
prostřednictvím internetové komunikace jako nejlepší. Dotazy jsem začala sestavovat poté, co
jsem si ujasnila základní výzkumnou otázku. Položené otázky jsem volila otevřené, výjimečnë i
polootevřené. Polootevřené otázky jsem kladla v případech, kdy mi šlo o konkrétní odpovëď
(např.: Považují se vaši studenti za Čechy/ Američany/ Jihoameričany?). Co se struktury kladení
otázek týče, snažila jsem se postupovat od obecnëjších otázek k otázkám specifičtëjším, které
se konkrétnë zamëřovaly na různé aspekty výzkumného problému.130 S takto připravenými
strukturovanými dotazy provedu „pilotní test“. Ačkoli by bylo nejvhodnëjší, abych připravený
strukturovaný rozhovor nejprve zaslala členům populace, kteří jsou zkoumané skupinë
podobní 131 (tedy učitelům pracujícím v zahraničí), je výzkum tak úzce zamëřen, že jsem
problém vyřešila tak, že jsem strukturovaný rozhovor zaslala nejprve pouze jedné
z respondentek. Poté jsem provedla revizi otázek a upravený strukturovaný rozhovor poslala
znovu, tentokrát již všem 4 respondentkám. Ráda bych upozornila na to, že si uvëdomuji, že
kladené otázky jsou mnohdy generalizující, avšak vzhledem k tomu, že jde o zprostředkované
sledování, šlo mi především o pohled, který je dle učitelek vlastní vëtšinë jejich studentům
(potomkům emigrantů).
Pro můj výzkum byly také velmi podstatné nevtíravé techniky132. Konkrétnë jsem použila již
zmínëné výroční zprávy učitelek. Tyto dokumenty se dají zařadit mezi dokumenty úřední.133
Jako důležitý zdroj informací pak nemohu pominout ani časopis „Krajiny češtiny“, který vydává
Dům zahraničních služeb a kde jsem nalezla nejen rozhovory s učiteli, ale i informace od
samotných krajanů.
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8.4.Analytické postupy
Poté, co mi přišly nazpët odpovëdi od všech respondentek, vytiskla jsem je, abych si
zpřehlednila práci s nimi. Zároveň mi to umožnilo psát do nich ručnë poznámky, které tak pro
më byly na první pohled odlišitelné od odpovëdí respondentek. Jako nejvhodnëjší metoda pro
zpracování dat se mi jevila rámcová analýza. Po pečlivém prvním pročtení všech dotazníků
jsem si viditelnë označila, který strukturovaný rozhovor je od které respondentky. Poté jsem
začala s označováním dat. Otázky jsem si rozdëlila do tří okruhů na otázky zabývající se
vztahem krajanů k České republice, otázky zamëřené na symboly, skrze které vnímají krajané
své kořeny a na otázky vypovídající o vnímání České republiky jako zemë, jež byla domovem
jejich předků. K zpřehlednëní jsem použila barevné propisky. Poté, co jsem si takto označila
data nashromáždëná ve strukturovaných rozhovorech, jsem přešla k vytvoření tematických
tabulek a schémat pro třídëní a uspořádání dat.134 Ke každému z barevných témat, které jsem
takto odlišila v předchozí fázi, jsem vytvořila zvláštní tabulku. V ní jsem každé z respondentek
přiřadila jeden vodorovný řádek. Toto rozmístëní jsem pak dodržela ve všech tabulkách. Každý
svislý sloupec jsem nadepsala otázkou, kterou jsem vztáhla k barevnému tématu, a na kterou
respondentky ve strukturovaných rozhovorech odpovídaly. Poté přišla na řadu fáze, kterou
autoři rámcové analýzy Ritchie a Spencer nazývají zobrazení. 135 V této fázi jsem do
připravených tabulek vepsala příslušná data. Odpovëdi na otázky, jsou zcela identické
s odpovëďmi respondentek z dotazníků. Takto vyplnëné tabulky jsem opët vytiskla a rozložila
je před sebe, pro lepší přehlednost. Dle Hendla takovéto zobrazení přispívá k porovnávání
různých částí dat a k identifikaci rozdílů a podobností.136
Se dvëma učitelkami jsem vedla osobní rozhovor, který jsem s jejich svolením zaznamenala
na diktafon. Ihned po příchodu ze schůzky jsem si vždy každý rozhovor převedla do písemné
podoby. Aby mi neunikly žádné důležité informace, provedla jsem doslovnou transkripci.137
Poté jsem použila otevřené kódování138, které mi pomohlo vyčlenit z textu jednotlivá témata.
Rozhovor jsem si znovu důkladnë pročetla a barevnë v nëm podtrhala a očíslovala jednotlivé
informace. Při barevném odlišování jsem dodržovala stejné barevné označení, jako u informací
ze strukturovaných rozhovorů. Dále jsem provedla rámcovou analýzu.139 V programu Microsoft
Excel jsem si vytvořila tabulku. Do vodorovného řádku jsem zapsala jméno informátorky, a do
svislých sloupců barevnë odlišená témata. Do takto připravené tabulky jsem pak vložila
potřebné informace z rozhovorů. Tyto informace mi pomohly doplnit představu o zvoleném
tématu.

8.5.Etické otázky společenskovědního výzkumu
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Dodržela jsem čtyři základní pilíře etiky v sociálních vëdách.140Nejprve jsem respondentky
seznámila s výzkumem a způsobem dotazování, před zahájením samotného dotazování jsem je
pak požádala o informovaný souhlas s výzkumem, kde bylo jasnë vymezeno jakým způsobem a
za jakým účelem, bude výzkum probíhat. Zároveň jsem informátorky požádala o informovaný
souhlas o poskytnutí jejich pravých jmen. Respondentky jsem také podle principu dobrovolné
participace141seznámila s možností, že mohou kdykoli od spolupráce na výzkumu odstoupit.
Snažila jsem se vždy zajistit, aby se respondentky v průbëhu výzkumu cítily dobře a v bezpečí.
V neposlední řadë jsem musela zajistit, že data použitá ve výzkumu budou správná a nedojde
bëhem výzkumu k jejich zkreslení.
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9. Výsledky strukturovaných rozhovorů
9.1.Úvod výzkumu
Základní otázkou výzkumu bylo: „Jaký pohled na Čechy zachytili učitelé českého jazyka u
potomků emigrantů v Jižní Americe?“
Pro doplnëní této ústřední otázky jsem zvolila ještë tři okruhy podotázek:
a. Vztah, který mají krajané k České republice
b. Symboly, skrze které vnímají svoje české kořeny
c. Vnímání České republiky jako zemë, která byla domovem jejich předků
Zodpovëzení tëchto otázek je podle mého názoru významné nejen pro zjištëní představ,
které mají krajané podle učitelek o České republice, ale také pro zjištëní optimálních témat pro
vzájemnou komunikaci, hledání obsahu historického vëdomí a podoby historické pamëti
jednotlivců, rodin a krajanských skupin. A v neposlední řadë zde můžeme nalézt také možné
varianty pro revitalizaci vëdomí historických i současných vazeb k zemi původu.
Empirický výzkum, který probíhal od listopadu 2012 do kvëtna 2013, jsem provádëla se
čtyřmi respondentkami. Ty jsem oslovila přes Dům zahraničních služeb, kde jsem na sebe
nechala kontaktní email s žádostí o účast ve výzkumu k Bakalářské práci. Ozvalo se mi pët
učitelek, kterým jsem následnë sdëlila téma výzkumu: „Povëdomí potomků českých emigrantů
o rodné zemi rodičů, manifestované v komunikaci s reprezentanty českého státu“, a seznámila
je s předpokládaným průbëhem výzkumu. Jedna z respondentek se poté rozhodla, že se
výzkumu účastnit nechce, komunikovala jsem proto nadále již pouze se čtyřmi učitelkami,
které s účastí na výzkumu souhlasily.
Poté jsem sestavila písemný strukturovaný rozhovor, s otevřenými otázkami, které byly
sestaveny na základë tří okruhů, které jsou zmínëné výše. Nejprve jsem tento strukturovaný
rozhovor zaslala pouze jedné z respondentek, abych zjistila, zda jsou otázky srozumitelnë
formulovány a vybízí ke správné formulaci odpovëdi. Poté, co mi ho respondentka zaslala zpët,
jsem provedla ještë drobné úpravy a takto opravený písemný strukturovaný rozhovor jsem
zaslala tentokrát již všem čtyřem respondentkám.Na základë prvních odpovëdí , jsem zjistila, že
je třeba doptat se ještë na nëkolik málo dalších otázek, vytvořila jsem tedy nový písemný
strukturovaný rozhovor, který jsem opët poslala respondentkám.
Poté, co mi přišly zpët strukturované rozhovory se zodpovëzenými otázkami, vytiskla jsem
se a znovu si je pečlivë pročetla. Dále jsem odpovëdi barevnë rozčlenila do tří zmínëných
okruhů. Ke každému z barevnë odlišených témat jsem v programu Microsoft Excel vytvořila
zvláštní tabulku, kde jsem každé respondentce přiřadila jeden vodorovný řádek. Každý svislý
sloupec jsem nadepsala otázkou z příslušného barevného oddílu, a na níž respondentky
v písemném strukturovaném rozhovoru odpovídaly. Do takto připravených tabulek jsem
následnë začala vpisovat příslušné odpovëdi a to tak, aby nedošlo k pozmënëní formulace
odpovëdí. Takto vyplnëné tabulky jsem vytiskla, abych se v nich lepé orientovala a mohla snáze
porovnávat podobnosti a odlišnosti různých odpovëdí.
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9.2.Vyhodnocení výzkumu na základě tří tematických pilířů
9.2.1. VZTAH, který mají krajané k České republice

Považují se studenti za Čechy/ Američany/ Jihoameričany ?


Odpovëď na tuto otázku hodnotí učitelky jako nesnadnou. Podle učitelek totiž
neexistuje jednoznačná odpovëď na tuto otázku. Jak uvedla Mgr. Radka Poláčková:
„Všimla jsem si, že v Argentinë existuje tzv. „kastování lidí“. Velmi důležité je pro místní
Argentince, jaké předky daný človëk má. Je to jedna z prvních otázek, které na osobu
míří. Ale domnívám se, že duševnë se cítí být Čechoslováky, fyzicky Argentinci“.
Podobná je pak i odpovëď Mgr. Anežky Santos Veselé, která říká, že: „Krajané
v Paraguayi se považují za Paraguayce a zároveň potomky Čechů nebo Slováků.

Hlásí se k českému národu, České republice, určitému regionu? Proč?


Všechny výpovëdi na tuto otázku odpovídají kladnë, krajané se hlásí k českému
národu, potažmo České republice kvůli svému původu a předkům, kteří odtud
pocházejí

Jak vnímají svou vazbu k češství (jsou to rodinné kořeny, móda nëkam patřit, zařadit se, stát se
individuální osobností, být zvláštní v současném domovë..?)




Tato otázka úzce souvisí s otázkou předchozí, kdy se ve třech případech opakují
předchozí odpovëdi, že krajané vnímají svou vazbu k češství skrze své příbuzné, kteří
pocházeli z Čech, od čehož odvíjejí svůj český původ. Jak uvádí například Mgr. Šárka
Vašíčková: „ Krajané vnímají vazbu k češství v návaznosti na starší generace, babičku,
dëdečka…“, Mgr. Klára Bachurková pak také zmiňuje, že její studenti vnímají svou
vazbu na češství prostřednictvím vzpomínek na dëtství a snahy pochopit své kořeny.
Ačkoli i na začátku odpovëdi Mgr. Anežky Santos Veselé zaznívá odkaz na vztahování se
k původu, zároveň dodává, že tím, že se hlásí k českému původu „Se vymezují vůči
mestické vëtšinové společnosti. V Paraguayi navíc, podobnë jako v Argentinë a Brazílii
je jakousi módou hledání kořenů. V departamentu Itapúa žije mnoho potomků
přistëhovalců ze slovanských zemí, ale i z Nëmecka, Belgie, Japonska… Vznikají zde
spolky, taneční soubory, kulturní společnosti, atd. Bëhem svého pobytu jsem nabyla
dojmu, že český krajanský spolek vznikl proto, aby Češi nebyli pozadu.“

Pëstují studenti rodinnou historii?




Stejnë jako ve dvou dalších odpovëdích Mgr. Radka Poláčková píše, že rozhodnë ano a
navíc dodává: „ Znají své kořeny, své příbuzné v České republice a mnoho krajanů je
s nimi v úzkém kontaktu. Znají historii o příchodu svých rodičů do Argentiny, znají i
životní podmínky, ve kterých rodiny žily ještë v Evropë“.
Negativní odpovëď zaznëla jenom v případë Mgr. Anežky Santos Veselé: „Spíše ne.
Rodinou historii pëstují pouze vybrané rodiny...“

Mají příbuzné v Čechách, se kterými udržují kontakt?
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Z odpovëdí vyplývá, že nëkteří mají příbuzné, kteří žijí v Čechách a v tom případë s nimi
vëtšinou udržují kontakt, situace však není u všech krajanů stejná. Jak uvádí Mgr.
Anežka Santos Veselá: „Nëkteří studenti mají příbuzné, jiní se domnívají, že by je mohli
mít. Pokud česky hovoří, vëtšinou však neumëjí číst a psát a také vëtšinou nepracují
s internetem“.

Vëdí o českých krajanech v Argentinë/ Brazílii/ Paraguayi? Účastní se krajanského života
(spolky, neformální přátelská setkání,...)?




Z odpovëdí vyplývá, že vëtšina krajanů se snaží o udržování vzájemných kontaktů
alespoň v rámci místa, kde žijí a jeho blízkého okolí. O tom svëdčí také řada
krajanských spolků. Celkovë tak převažuje setkávání se v rámci spolků z jedné zemë či
spíše oblasti. Mgr. Anežka Santos Veselá ve své odpovëdi také upozorňuje, že mezi
nëkterými krajany jsou příbuzenské vztahy a zároveň přidává příklad ze setkání krajanů
z různých států (krajané z Paraguaye s krajany z Argentiny) : „S Radkou Poláčkovou se
nám v roce 2012 podařilo kontakty s krajany v argentinském Chacu formalizovat
prostřednictvím festivalu. Znají se i z nëkterých dalších setkání, např. když přijel do jižní
Ameriky Václav Klaus, byla uspořádána recepce ne ambasádë v Buenos Aires, kam jeli i
nëkteří paraguayští krajané“.
Udržování kontaktů mezi krajany z různých států Jižní Ameriky je však spíše výjimečné,
což dokládá i odpovëď Mgr. Kláry Bachurkové, která vyučuje krajany v Sao Paulu: „O
jiných krajanech vëdí, ale není mezi nimi kontakt. Krajanského života se teď účastní
ménë než dřív z důvodu nedávného přestëhování sídla a když, tak se ho účastní spíše
lidé, kteří jsou zároveň studenty českého jazyka“.
9.2.1.1. Shrnutí odpovědí na otázky z oblasti „Vztah, který mají krajané
k České republice?“

Ačkoli se krajané považují za Argentince/ Brazilce/ Paraguayce, uvëdomují si své české
kořeny a k českému původu se hlásí. To se odráží také ve vzájemném sdružování v krajanských
spolcích a snaze pëstovat rodinnou historii.
9.2.2. SYMBOLY, skrze které krajané vnímají své české kořeny

Symboly, osobnosti a předmëty, ke kterým se emigranti a potomci emigrantů (dále jen
„studenti“) vztahují?


V jednotlivých odpovëdích nebyly výraznëjší rozpory, Mgr. Šárka Vašíčková, která
působí v Argentinë například uvádí, že se zdejší krajané vztahují především k hudbë a „
V rámci hodin českého jazyka pak znají historické osobnosti jako jsou Hus, Karel IV., ...“.
Hudbu a historické osobnosti zmiňuje i Mgr. Radka Poláčková, která rovnëž působí
v Argentinë, ačkoli v jiných oblastech: „ Velmi často se hovoří o T.G.Masarykovi a
M.R.Štefánikovi,.(…)Důležitou složku v životë krajanů hraje také hudba, a to dechovky a
lidové písnë. Pozadu nezůstávají ani české a slovenské folklorní tance a kroje, které jsou
pro në symbolem češství.“ Mezi další osobnosti, které si krajané pojí s Českou
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republikou, pak patří také Jan Amos Komenský, E. Beneš, Karel Čapek nebo Václav
Havel

Co si studenti představují pod pojmem „česká kultura“?


Zde se odpovëdi učitelek ve všech případech shodují na tom, že krajané pod pojmem
„česká kultura“ vidí tradiční lidovou kulturu. Tedy české a moravské folklorní tance,
písnë a kroje. Jak však uvádí Mgr. Radka Poláčková (Argentina): „ Mladá generace si
tuto představu osvojuje od svých rodičů či prarodičů, mají ale zájem o poznání
současné moderní kultury“.

Která mësta studenti považují za symbol Čech, Moravy, Slezska? Váže se toto „symbolické“
mësto na rodný kraj předků?


Ve všech případech učitelky uvedly hlavní mësto Prahu, jako symbolické mësto České
republiky. Dále je ve výpovëdích zmiňováno místo původu krajanů, to se však odráží
spíše v náplni výuky, kdy se krajané o tëchto místech (Morava, Zlín, ...) chtëjí bavit.

Které „upomínky“ na ČR mají krajané ve své domácnosti?






Zde byly odpovëdi pomërnë odlišné
Ve dvou výpovëdích zaznëlo broušené sklo/vázy, které mají krajané doma vystaveny.
Opët se zde ukazuje také krajanské vztažení k tradiční hudbë, kdy jednou byla zmínëna
CD s českou hudbou, podruhé pak přímo hudební nástroje, které mají krajané z české
republiky
Mgr. Radka Poláčková zmiňuje také rodinné fotografie, které byly pořízeny ještë třeba
v Československu.
Mgr. Anežka Santos Veselá zase Becherovku nebo Slivovici, které krajané dostali a mají
je vystavené.

Považují studenti nëjaké svátky za typicky české? Slaví je?


Mgr. Radka Poláčková uvádí, že: „ Nejvíce se slaví 28. Říjen, kdy se koná slavnostní
obëd v budovë krajanského spolku (cca 200 lidí).“ Mgr. Klára Bachurková z Brazílie zase
zmiňuje Velikonoce a barvení vajíček. Mgr. Anežka Santos Veselá, která působila
v Paraguayi, však upozorňuje, že: „Sami neslaví. Ovšem když učitel přijde s iniciativou,
rádi se jí chopí“. Tak se v Coronel Bogado z její iniciativy například pálily čarodëjnice, na
Velikonoce krajané barvili vajíčka a od roku 2012 začali s Mikulášem: „ Starší generace
si pak vzpomnëla, že se Mikuláš kdysi slavíval…“

Vaří studenti česká jídla?


Odpovëdi na tuto otázku je nutné dát do dvou rovin, kdy je v obou případech kladná,
ale:
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v první rovinë krajané sice vaří jídla, která pokládají za česká, ale často jsou zmënëna a
od klasických českých receptur se mnohdy liší. Nejvíce vypovídající je asi odpovëď Mgr.
Anežky Santos Veselé, která popisuje, že: „V Paraguayi např. neroste celer, petržel, (
…). Nëkteří krajané však udí maso, dëlají domácí klobásy, jedla jsem u nich sulc, dëlají
koláče s tvarohem nebo ořechovou náplní ( místo ořechů dávají náplň z mletých
arašídů), nëkteří dëlají kyselé zelí, nicménë to v místních teplotách zkvasí za tři dny,.. (
…). Krajané v Coronel Bogado jednou ročnë pořádají oslavu k výročí založení
Československa, na níž podávají knedlo, vepřo , zelo a svíčkovou... Charakter tomuto
jídlu určuje jedna žena, se kterou se nedá dohodnout jinak. Do omáčky dá spoustu
náhražek a podává svíčkovou s kuřetem (její vysvëtlení je takové, že stejnë nikdo neví,
jaká je česká kuchynë, a s kuřetem to vyjde levnëji…)“.
Druhou rovinou je pak vaření českých jídel s učitelkami, kdy se to krajané učí v rámci
kurzů a nëkteré recepty pak vaří doma, to bylo zmínëno ve všech třech zbylých
zprávách
9.2.2.1. Shrnutí odpovědí na otázky z oblasti „Symboly, skrze které
krajané vnímají své české kořeny?“

Krajané se vztahují k osobnostem, které ovlivnili českou historii, spíše než ke
spisovatelům nebo jiným kulturním činitelům. Synonymem české kultury je pro në tradiční
lidová kultura, především pak české písnë, tance a kroje. To můžeme spatřit i v aktivitách
krajanských spolků, kdy je velmi časté, že spolek má „český“ taneční nebo hudební soubor. Zde
se také odráží snahy navázat na tradici tëchto spolků u prvních přistëhovalců. Za hlavní symbol
České republiky pak krajané, dle názoru učitelek považují Prahu, popřípadë místo, odkud
pocházeli jejich předci. České svátky udržují krajané spíše z iniciativy učitelek.

9.2.3. VNÍMÁNÍ České republiky jako země, která byla domovem jejich
předků

Byli studenti nëkdy v České republice? Chtëli by ji navštívit? Jaká mësta/ místa by chtëli
navštívit?




Odpovëď na tuto otázku by se dala shrnout jako „vëtšina ano“, respektive se dá říci, že
v každé z krajanských komunit, ve které respondenty učily, byl nëkdo, kdo Českou
republiku navštívil. Učitelky dále zmiňují, že nëkolik jejich studentů využilo možnosti
studijních programů MŠMT.
Po příjezdu do České republiky pak ve vëtšinë případů krajané navštíví místa svého
původu a Prahu.

Jak studenti hodnotí život v současné České republice?


Z odpovëdí vyplývá, že krajané mají pohled na Českou republiku zidealizovaný a
vnímají zdejší život velmi pozitivnë. Jak uvádí Mgr. Radka Poláčková: „Často prohlašují,
že daná vëc by se v ČR nikdy nestala, oproti argentinské realitë“.
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Pouze Mgr. Anežka Santos ve své odpovëdi píše, že: „Nëkolik málo studentů – krajanů
sleduje i aktuální politickou situaci a lze se s nimi na toto téma bavit“.

Vnímají Českou republiku a Slovensko jako dva samostatné státy?



Ve třech případech byla odpovëď jednoznačnë ano
Pouze Mgr. Radka Poláčková, která vyučuje v Argentinë, uvedla, že studenti vnímají
pouze jeden stát, Československo.

Vnímala jste při svém působení rozdíl mezi tím, jak Českou republiky vnímali vaši studenti v
Jižní Americe a mezi pohledem Čechů na ČR?


Všechny respondentky se v této otázce shodly na tom, že čeští krajané v Jižní Americe
vnímají Českou republiku jinak, než sami Češi. Mgr. Radka Poláčková, která učí
v Argentinë, upozornila na to, že mnoho krajanů, zejména starší generace, v České
republice nikdy nebylo a znají ji pouze zprostředkovanë z vyprávëní svých rodičů nebo
od učitelů, jak dodává, setkala se dokonce s představou, že se u nás stále bëžnë nosí
kroje! Mgr. Šárka Vašíčková pak pohled jejích studentů v Argentinë považuje za:
„idealizovaný, prvorepublikový… zatížený steskem generací, které do Argentiny odešly
a zpët se nikdy nevrátily“. O idealizaci zemë původů svých předků mluví v souvislosti
s krajany z Paraguaye i Mgr. Anežka Santos. Mgr. Klára Bachurková vidí tento
zidealizovaný pohled u starších krajanů žijících v Brazílii také, ale zároveň dodává, že: „
Mladí Češi žijící v Brazílii vidí Čechy realističtëji.“

9.2.3.1. Shrnutí odpovědí na otázky z oblasti „Vnímaní České republiky
jako země, která byla domovem jejich předků?“

Ačkoli nëkolik krajanů Českou republiku navštívilo, současné dëní příliš nesledují. To
zároveň přispívá k tomu, že si nadále uchovávají zkreslené představy o současné České
republice
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10.

Závěr

Na začátku této práce jsem si položila dva cíle:
1. Podat obraz o krajanském programu, výuce, která probíhá ve třech oblastech Jižní
Ameriky, a působení učitelek, které vyučovaly/vyučují krajany v Jižní Americe český
jazyk a literaturu.
2. Pomocí empirického výzkumu zjistit, jaký pohled mají dle učitelek, které působily
v krajanských komunitách v Jižní Americe, potomci českých emigrantů na Českou
republiku.
Program na podporu českého kulturního dëdictví v zahraničí se dále dëlí na Lektoráty
Programu podpory českého kulturního dëdictví v zahraničí a na Krajanský vzdëlávací program.
Lektoři českého jazyka působí především na vysokých školách po celém svëtë a jejich hlavním
úkolem je nejen podpořit v cizinë výuku českého jazyka, ale také informovat studenty v dané
zemi o České republice. V rámci Krajanského vzdëlávacího programu jsou učitelé českého
jazyka a literatury vysíláni do krajanských komunit, jež se nachází v různých částech svëta, aby
vyučovali český jazyk a nejen skrze nëj pomáhali krajanům i nadále uchovat vëdomí o jejich
českém původu. Ve své práci jsem se nadále vënovala již pouze Krajanskému vzdëlávacímu
programu.
Vzhledem k pomërnë vysokému počtu krajanských spolků a organizací, k nimž jsou, v rámci
Krajanského vzdëlávacího programu, vysíláni učitelé českého jazyka a literatury, jsem svou
práci nadále zamëřila pouze na oblast Jižní Ameriky. Zde učitele působí v Argentinë, Brazílii a
Paraguayi. Argentina je dále rozdëlena do dvou oblastí. První zahrnuje mësta Buenos Aires,
Rosario a Santa Fe, druhou pak tvoří oblast Chaco, kam spadají Presidencia Roque Sáenz Peňa,
Resistencia a Pampa del Indio. V Brazílii učitel působí v Sao Paulu, Bataypoře, Novë Petropolis a
v Porto Alegre. Ve státë Paraguay probíhá výuka v provincii Itapúa.
První část práce jsem shrnula do nëkolika bodů:
a) Výuka českého jazyka je dána osnovou a ve všech 3 státech (4 destinacích) probíhá
velmi obdobnë
b) Výuka je pro učitelky, vzhledem k více místům, kde kurzy v jedné oblasti probíhají,
časovë náročná
c) Postavení učitele českého jazyka a literatury v rámci krajanských komunit lze
hodnotit jako prestižní a společensky respektované
d) Mimo výuku organizují učitelky i další aktivity, které se odvíjí od místních
podmínek, požadavků krajanů a osobní iniciativy učitele
e) Hlavním zámërem učitelů je zprostředkovat autentický obraz České republiky,
učitelé však zároveň pracují s kulturními symboly, kterým komunity rozumí a
k nimž se vztahují (př.: česká lidová hudba, kroje, historické osobnosti,…)
Druhou částí práce byl empirický výzkum. Jako oblast výzkumu jsem stanovila „Povëdomí
potomků českých emigrantů o rodné zemi rodičů, manifestované v komunikaci s reprezentanty
českého státu“. V rámci tohoto tématu mi jde o zodpovëzení výzkumné otázky:
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„Jaký pohled na Čechy zachytili učitelé českého jazyka u potomků českých emigrantů v Jižní
Americe?“
Tuto otázku zodpovídaly učitelky na základë tří podotázek:
a. VZTAH, který mají krajané k České republice?
b. SYMBOLY, skrze které krajané vnímají své české kořeny?
c. VNÍMÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY jako zemë, která byla domovem jejich předků?

10.1.
Jaký pohled na Čechy zachytili učitelé českého jazyka u
potomků českých emigrantů v Jižní Americe?
Potomci českých emigrantů, žijící na různých místech v jižní Americe, se považují primárnë
za členy zemë, kde žijí. Fyzicky se tedy vnímají buď za Argentince, Brazilce nebo Paraguayce.
Zároveň však neopomíjejí svůj český původ, který vnímají především v návaznosti na své rodiče
a prarodiče. Snaha pochopit své kořeny a udržet si vëdomí českého původu se odráží také
v zakládání a sdružování se v krajanských spolcích. Kontakty mezi krajany z různých zemí jsou
ménë časté, ale nejsou ojedinëlé. Takováto setkání se dëjí spíše v rámci různých událostí
(Například oslavy 28. Října nebo příjezd bývalého českého prezidenta Václava Klause do
Buenos Aires). Zároveň jsem došla k závëru, že co se týče VZTAHU krajanů k České republice,
nejsou mezi krajanskými komunitami z různých zemí Jižní Ameriky výraznëjší rozdíly. Přesto lze
konstatovat, že nejodlišnëjší v pëstování rodinné historie a udržování kontaktů s příbuznými
z ČR jsou krajané z Paraguaye. Tyto rozdíly přikládám zejména odlišnostem v počtu členů
paraguayské komunity, která je výraznë ménë početná, než komunity ve zbylých třech
sledovaných oblastech.
Symbolem České republiky, jsou pro jihoamerické krajany především historické
osobnosti (například Jan Hus nebo T. G. Masaryk). Za synonymum české kultury považují
tradiční lidovou kulturu, tedy lidové písnë, tance a kroje. Místem, ke kterému se krajané
vztahují jako k symbolu České republiky, je Praha. Dále pak ve vëtšinë případů znají mësta,
odkud pocházeli jejich předkové. Z Českých svátků, členové jihoamerických krajanských
komunit, nejvíce dodržují svátek, který paradoxnë v České republice není spjat
s charakteristickým způsobem oslav, a to sice 28. Říjen, jako Den vzniku samostatného
Československa. V názorech jsou si nejbližší krajanské komunity z Argentiny. Naopak
nejodlišnëjší postoj k SYMBOLŮM ČR mají, stejnë jako v předchozím odstavci, paraguayští
krajané.
Pohled jihoamerických krajanů na Českou republiku, je silnë zidealizovaný, což se odráží
například v krajany v Argentinë hojnë užívané vëty„ To by se v ČR nestalo“ nebo domnënce, že
Češi doposud bëžnë nosí kroje. Tento pohled převládá, ačkoli nëkolik krajanů Českou republiku
i navštívilo. Ve vëtšinë případů však nemëli možnost být zde delší dobu a při své návštëvë se
více než o současné dëní zajímaly o památky a místa původu jejich předků. Bëhem výzkumu
jsem došla k závëru, že tento pohled je, jak uvedla Mgr. Šárka Vašíčková, zatížený steskem
generací, a je důsledkem vyprávëní rodičů a prarodičů, kteří museli z různých důvodů svůj
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původní domov opustit. V jižní Americe pak narazili na zcela odlišné prostředí, kde zažívaly jako
cizinci, odkázaní sami na sebe, zvyklí na jiné podnebí i kulturu, často bez znalosti zdejší řeči,
krušné časy. A život v Čechách jim pak rázem začal připadat jako jednoduší a lepší… Jak však
dodává Mgr. Klára Bachurková, mladá generace krajanů, se již na Českou republiku dívá více
realisticky. Je tedy možné, že se tento pohled v bëhem nëkolika dalších let zmëní…
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12.

Přílohy

12.1.
Ukázka dotazníku pro učitele z České republiky, kteří mají
zájem jet vyučovat český jazyk a literaturu do různých
krajanských komunit:
Jméno, příjmení, titul:
.......................................................................................................................................
Trvalé bydlištë včetnë PSČ :
.........................................................................................................................................................
.....................
Telefon, fax, e-mail:
............................................................................................................................................
Datum a místo narození : …………………………………………………………………...............................
Číslo pasu: ………………….. vydán kde/kdy ………………………............................. platnost do
...............
Nejvyšší dosažené vzdëlání: název VŠ ……………………………………………………..............................
obor………………………..................................................... absolvoval v
roce……………….........................
Dosavadní praxe:
jako učitel českého jazyka: od …………....... /do ...………….... na
škole………..……………........................
ve školství: od……….…...... /do ...................... organizace:
...………..……….................................................
pracovní zařazení: .....................................................................
mimo školství: od ................... /do ................... organizace
………………………............................................
pracovní zařazení: .......………………………..........................
Současné zamëstnání: organizace:
.....................................................................................................................
adresa organizace: .........................................................................................................
pracovní zařazení: ..........................................................................................................
telefon, fax, e-mail do zamëstnání:
......................................................................................................................
Jazykové znalosti a jejich úroveň - ohodnoťte: částečnë, dobře, velmi dobře a uveďte případné
zkoušky:
Zájmy, záliby, dovednosti:
Motivace k práci učitele u krajanských komunit:
Dosavadní zkušenosti z práce s krajany:
Zakroužkujte zemë, ve kterých máte zájem působit: Argentina, Paraguay, Brazílie, Chorvatsko,
Srbsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina, USA.
Uveďte tu, kterou preferujete: ....................................
V ................................................ dne: ............................. Podpis uchazeče:
………………...................
142
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Dům zahraničních služeb: Dotazník pro kandidáty na učitele u krajanských komunit v zahraničí.
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