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Historicko-sociologicky zaměřená diplomová práce studuje fenomén 

československého vystěhovalectví v Argentině. Klade si za cíl zmapovat historické počátky, 

vývoj a současné směřování krajanských spolků a také postoje krajanů k češství. Práce 

pokrývá období od počátku 20. století, kdy se etablovaly první krajanské instituce, až do 

současné doby, resp. do roku 2014.  

K uchopení problematiky se diplomantka opírá o teze vypracované etnology 

Grulichem a Broučkem, které definují postoje k češství u jednotlivých generací zahraničních 

krajanů. Diplomantka podrobuje teze validitě na příkladu krajanů z Buenos Aires a z 

venkovského Chaca.  

Diplomová práce je rozdělena do 8 kapitol. První kapitola diskutuje bibliografii 

českého vystěhovalectví do Argentiny. Zde bych podtrhla fundované zhodnocení pramenů na 

argentinské straně.  Druhá kapitola obhajuje výběr kvalitativních metod, které jsou v práci 

využity ke sběru a analýze dat. Přínosné je zhodnocení výzkumné zkušenosti v krajanské 

komunitě. Třetí kapitola uvádí problematiku vystěhovalectví a možnosti uchování etnické 

identity prismatem teoretických přístupů. Autorka zde primárně čerpá z česky psaných zdrojů.   

Čtvrtá kapitola popisuje jednotlivá období československého vystěhovalectví. Jedná se 

o poctivé zhodnocení problematik y a ukazuje se zde schopnost diplomatky kvalifikovaně 

pracovat se sekundární literaturou.  Pátá kapitola se věnuje rozvoji institucí československé 

kolonie v Buenos Aires a v Chaco. Diplomantka se opírá se o především o sekundární 

literaturu, písemné materiály z produkce krajanské kolonie a rovněž využívá informace od 

krajanských pamětníků, se kterými vedla rozhovory. 

Šestá kapitola popisuje vztah České republiky ke krajanským komunitám ve světě se 

zřetelem na grantové a vzdělávací možnosti pro krajany. V souvislosti s předcházející i 

nadcházející kapitolou působí tato kapitola poněkud solitérně. Asi by bylo vhodnější ji buď 

zredukovat do podoby poznámky pod čarou či přílohy, anebo ji naopak rozšířit o postoje 

prvorepublikového a komunistického Československa k argentinským krajanům. 

Následující kapitoly jsou výzkumným přínosem diplomantky.  Sedmá kapitola 

přibližuje současnou situaci krajanů ve zkoumaných lokalitách. Reflektuje spolkovou činnost 

posledních dvaceti let, kdy došlo k oživení krajanských spolků a k nárůstu aktivit. V kontextu 

studia vystěhovalectví se jedná o jeden z prvních příspěvků zabývající se novodobým 

krajanským hnutím v Argentině. 

Osmá kapitola zkoumá na základě dotazníkového šetření postoje krajanů k českému 

původu. Diplomantka zpracovala údaje z dotazníkového šetření formou tabelárních a 

grafických útvarů. Data jednoznačně potvrzují trend útlumu přenosu české kultury, zvyků a 

jazykových kompetencí u potomků československých krajanů. Hlavním poznatkem kapitoly 

je, že udržování a přenos českých kulturních tradic již není dominantou rodin, ale přesouvá se 

do prostor krajanských spolků. 

Závěrečná kapitola přináší podnětnou diskuzi o historické proměně krajanských 

spolků ve zkoumaných lokalitách. Potvrzuje tezi definovanou v úvodní kapitole. Ze závěrů 

mj. vyplývá, že aktivity současných krajanských spolků jsou ze značné míry závislé na 

podpoře z České republiky a na aktivitě vyslaných učitelů. 



Diplomovou práci doplňuje bohatá obrazová i textová příloha. Ocenění zasluhuje 

fotografická dokumentace. 

Diplomantka prokázala schopnost kvalifikovaně psát odborným stylem, používá 

správně odbornou terminologii i spisovnou češtinu. Jen okrajově jsou registrovány hovorové 

výrazy (např. s. 10 budováním …života doslova od nuly; s. 47 Těchto několik desítek let … 

zasadilo tvrdou ránu krajanské komunitě; s. 57 Výchova dětí často spadala do režie 

prarodičů). Práce správně pracuje se sekundární literaturou a dodržuje citační normu. V textu 

bych uvítala více citací z rozhovorů s krajany. 

 

Celkově však lze říci, že diplomová práce M. Píšové je podnětným příspěvkem do 

studia česko-argentinských vztahů a zkoumání důsledků prvorepublikového masového 

vystěhovalectví Čechoslováků do Argentiny. Přínosem je bezpochyby zmapování pramenů na 

argentinské straně a shromáždění informací o současné podobě krajanských spolků 

v Argentině.  Diplomantka prokázala schopnost pracovat ve vícejazyčném prostředí, provézt 

terénní výzkum, zorientovat se v dostupné sekundární literatuře a zdařile ji zhodnotit a využít 

pro vlastní pohled na problematiku. 

Z tohoto důvodu diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím 

známkou výborně. 

 

 

Vendula V. Hingarová 


