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  Václav Žofka patří ke studentům, kteří si vybrali téma diplomové práce po zralé úvaze a 

cílevědomě směřovali k napsání nadstandardního textu. Poté, co zvážil možnosti zaměřit se na 

problematiku vystěhovalectví z Československa do Chile, racionálně zvolil zatím minimálně 

studovaný segment této emigrace, migrační vlnu po roce 1948 s tím, že naváže kontakty 

s posledními žijícími exulanty první generace. Současně s kroky k získání možnosti vyjet do 

Chile ke studiu na některou z chilských vysokých školy, začal s intenzivním studiem metod 

oral history a konkrétních způsobů vedení rozhovorů s informanty. Vycházel přitom 

především ze stávající české literatury (zejména textů Miroslava Vaňka a jeho 

spolupracovníků, srov. např. Miroslav Vaněk, Pavel Mücke, Hana Pelikánová, Naslouchat 

hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie, 2007) a zdůraznil, nepochybně 

zcela oprávněně, význam orální historie pro studium nejnovějších dějin, což platí přirozeně 

pro dějiny migrací.  

  Třebaže pak od počátku mířil svou diplomovou práci k poúnorové emigraci, shromažďoval 

informace pro vystěhovalectví do Chile z českých zemí před rokem 1918 a z meziválečného 

Československa. Opíral se přitom s stávající literaturu, která není v chilském případě příliš 

bohatá. Některé údaje tak našel v textech autorů, kteří se zabývali a zabývají problematikou 

československé emigrace obecně (Josef Polišenský, Ivo Barteček, Vít Rouč), zejména však o 

zatím jednou monografii věnovanou problematice československé emigrace do Chile, práci 

vycházející z dlouhodobého výzkumu bývalého českého velvyslance v Chile Jiřího Jiránka, 

který potom spolu s Ivem Bartečkem vydali publikaci Češi a Slováci v Chile ve 20. století 

(2012), pochopitelně neopominul ani shrnující informaci Jiřího Chalupy z jeho obsáhlých 

dějin zemí jižního cípu jihoamerického kontinentu. 

  Z produkce těchto autorů pak vyšel Žofka v první části svého textu, zatímco druhou tvoří 

jeho prezentace osudů tří poúnorových emigrantských rodin Sklenářových, Reichmanových  a 

Platovských, s nimiž byl Žofka během svých tří pobytů v Chile v osobním styku (Ana 

Carolina Sklenar Bonitas a Věra Kočařová-Reichmanová), popř. se opíral o jejich 

autobiografii (Milan Platovský). Všechny tyto tři rodiny přišly do Chile po roce 1948 bez 

prostředků, během relativně krátké doby ovšem dosáhly nemalého majetku a v případě Milana 

Platovského dokonce mimořádného postavení v ekonomickém životě země. V dobrých 

ekonomických podmínkách žila pak podle Žofkova zjištění valná část čs. poúnorových 

emigrantů v Chile, což spolu se zkušenostmi z československé února roku 1948 vedlo některé 

z nich po vítězství Lidové fronty v Chile v roce 1970 k rozhodnutí zemi opustit (Platovský) či 

uniknout druhému odchodu do emigrace odchodem ze života (tragický případ dalšího 

z českých úspěšných emigrantů, majitele prosperující autodílny Milíče Sklenáře v srpnu roku 

1970). Ve výše zmiňovaných skutečnostech pak hledá Žofka v závěru důvod obliby 

Pinochetova režimu u „většiny chilských Čechů“ (str. 127) po roce 1973. Obraz osudů rodin, 



jimž věnuje Žofka pozornost v hlavní části svého opusu, potom vysvětluje jak reakce jejich 

členů na Allendův i Pinochetův příchod k moci a je cenným příspěvkem ke studiu české 

emigrace nejen v případě Chile, ale i obecně. 

  Jistou kritickou připomínku mám k Žofkově poznámkovému aparátu. Když na str. 57 

vkládal poznámku č. 210, nezkorigoval poznámku následující, kde se tak objevuje odkaz 

ibidem, nevztahující se ovšem k poznámce 210, ale poznámce předcházející. Za chybu pak 

považuji zařazení Platovského autobiografie v závěrečné bibliografii do sekundární literatury, 

patří do pramenů, sám diplomant na str. 18 uvádí, že ji lze „podrobit podobné kritice jako 

osobní výpovědi v rámci výzkumu a za použití orální historie“, skutečně tak činí a 

Platovského práci používá jako pramen. Stejná výtka pak platí o dalších textech cestopisného 

či memoárového charakteru (Stuchlíková, Burian, Friesová, Šolc, Frič). Větší pozornosti by 

zasloužila také gramatická stránka textu, srov. např. „politické události ji nakonec také 

donutili k odchodu ze země“ (str. 99). 

  Práce Václava Žofky je jinak příkladným textem. Svou kvalitou splňuje všechny  požadavky 

na práci diplomní, ve své druhé části je skutečně přínosem pro studium české emigrace do 

Chile a přirozeně ji proto k obhajobě doporučuji. Hodnocení pak musí odpovídat kvalitě a 

navrhuji proto kvalifikační stupeň výborně. 

 

 

 

V Praze, 1. září 2014.                                                          Prof. dr. Josef Opatrný 


