
Abstrakt diplomové práce

Diplomová práce s názvem „Česká imigrace do Chile po roce 1948: Tři případové studie“ 

se zabývá emigrací občanů tehdejšího Československa do Latinské Ameriky, konkrétně pak právě 

do  Chile,  které  vedle  dalších  zemí  tohoto  regionu,  jako  byla  Argentina  nebo  Brazílie,  přijalo 

poměrně značné množství tehdejších emigrantů z poválečné Evropy.  Hlavní důraz je kladen na 

emigraci  do  této  latinskoamerické  země po roce  1948,  tedy po tzv.  komunistickém převratu  v 

Československu,  který  v  únoru  zmíněného  roku  v  podstatě  završil  rozdělení  Evropy  na 

„kapitalistický“ západ vedený Spojenými státy americkými a komunistický východ patřící do sféry 

Sovětského svazu.  Právě  kvůli  politickým změnám,  kterými  některé  středo a  východoevropské 

země procházeli, se nezanedbatelné množství občanů tehdejších států rozhodlo z tohoto regionu 

odejít do zámoří. Případové studie tří českých rodin (rodiny Platovských, Sklenářů a Reichmannů), 

které pocházely z poměrně odlišného socio-ekonomického i náboženského prostředí, dokazují, že 

ať už byl původ českých imigrantů v Chile jakýkoli, díky vlastní píli a pracovitosti dosáhla většina 

Čechů v Chile znatelného ekonomického úspěchu. Práce se též krátce věnuje fenoménu českých 

imigrantů v Chile v obecné rovině, neboť jakkoli je u nás tato problematiku málo známá, Češi  

zanechali  v Chile  (a potažmo ve většině latinskoamerických zemích) poměrně znatelný otisk v 

mnoha oborech.  

 



Annotation

The diploma thesis named „The czech immigration to Chile after the year 1948: Three case 

studies“ focuses on the emigration of the citizens of former state of Czechoslovakia to various 

countries of Latin America. In the case of this paper namely to Chile – a country that accepted 

together with other countries of the region, specifically Argentina and Brasil, a significant number 

of the emigrants from the post-war Europe. The main emphasis is placed on the czech immigration 

to this latin-american country after the year 1948, which implies the period after the so called coup 

d´état in Czechoslovakia which finished the division of the european continent into the „capitalist“ 

western part of Europe cooperating with the United States of America and the communist eastern 

part under the supremacy of the Soviet union. There was a lot of people that had chosen to cross the 

ocean and emigrate from the  the middle- and eastern european countries, where the rapid and 

sometimes violent changes took place. The case studies of three czech families (Platovský, Sklenář 

and Reichmann) which came from different social, economic and religious background, prove that 

whatever the „origin“ was, the czech families did not get lost in their new countries (in this case in 

Chile) thanks to their diligence and skills, and they did achieve higher social and economic status 

after some years of hard work. The paper also shortly summarizes the phenommenon of czech 

immigrants to Chile since the arrival of the first „czechs“ to the region - some parts of the czech 

heritage and contribution has been quite important for the modern development of Chile.


