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Anna Novotná se ve své diplomové práci „Vrátím se brzy“ zaměřuje na okolnosti a podmínky 

pracovní migrace mongolských žen do České republiky a na jejich prožívání transnacionálního 

mateřství.  Téma pracovní migrace je bezesporu tématem aktuálním a velmi relevantním v kontextu 

České republiky: Zatímco o pracovních podmínkách migrantů (a konkrétně i Mongolů a Mongolek) 

bylo v poslední době vytvořeno několik odborných studií i například dokumentární film, téma 

transnacionálního mateřství je prozatím málo zkoumané, a tudíž více otevřené novým, kvalitativním 

výzkumům. 

Jak sama autorka shrnuje, věnuje se třem – či spíše čtyřem – hlavním tématům: (1) transnacionálnímu 

mateřství, (2) roli a fungování sociálních sítí a (3) pracovním podmínkám a remitencím. Po úvodním 

textu popisujícím okolnosti výběru tématu a lokality původu migrantek, rozebírá autorka svůj výzkum 

metodologicky, následují kapitoly propojující teoretické znalosti s praktickými zjištěními z 

realizovaných rozhovorů. 

Tato práce usiluje o to, poskytnout migrantkám hlas, respektive prostor k vyjádření svých zkušeností. Je 

založena na rozhovorech s dvaceti ženami, jejichž profil je – i když někdy s odlišně obsáhlými 

informacemi – představen. Rozhovory byly tlumočené jinou Mongolkou, která působila jako tzv. 

„gatekeeper“. 

Jak naznačují úvodní odstavce, práce se obsahově věnuje tématu důležitému a praktickému pro český 

kontext, nicméně strádá svou nezaměřeností. Čtyři velká témata, která by každá sama vydala na 

zvláštní, rozsáhlou práci, přinášejí riziko těžké uchopitelnosti a povrchnosti. Toto v podstatě také 

představuje hlavní výtku této diplomové práci. Symptomatický je v tomto ohledu i samotný název, který 

vlastně čtenáři předem neprozradí, o čem se v knize dočte. Samo o sobě by vágní či tajemný název 

nemusel být problémem (vyjma toho, že autorka tímto ztěžuje potenciálním čtenářům nalezení jejího 

díla a tím sama sebe ochuzuje), nicméně právě zde poukazuje na zmíněnou mnohost témat.

V rámci metodologické kapitoly chybí rozpracování základních tezí nebo výzkumných otázek –

zřejmě s ohledem na rozsah témat práce. Oceňuji naopak detaily z průběhu výzkumu, jako jsou 

pozice klíčové účastnice výzkumu a tlumočnice a možné vlivy na výzkum a částečně také okolnosti 

vstupu do terénu. Je z toho patrné, že se autorka zamýšlí i nad svou pozicí a vzájemnými vztahy. K 

popisu vstupu do terénu a konkrétně popisu rodinné cesty do Mongolska bych však vytkla častou 

nerelevantnost pro samotný výzkum, zvlášť když obdobné informace již zazněly v úvodu a nespecifikují 

ani dobu pobytu v Mongolsku, ani nějaký konkrétnější smysl cesty pro výzkum. V neposlední řadě bych 

doporučila nepoužívat pro účastnice výzkumu označení vzorek, neboť evokuje dpíšepřírodovědné 

výzkumy.   



Porovnám-li kvalitu i novost informací, které jednotlivé kapitoly přinášejí, jednoznačně bych vyzdvihla 

tu o transnacionálním mateřství a zkušenostech matek po sloučení s dětmi, a to z několika důvodů: 

Jedná se o téma prozatím výjimečně zkoumané v české akademické obci (vyjma např. autorčiny vedoucí 

práce), přitom velmi důležité v souvislosti s feminizací migrace a obtížemi reunifikace. Za druhé zde 

autorka používá relevantní literaturu k zasazení tématu do kontextu. Připomínku bych měla jen k 

nadbytečným konceptům, které se výzkumné situace nijak netýkají – proč psát o situaci žen 

zaměstnaných v domácnostech, když se diplomová práce týká žen pracujících v továrnách? V 

neposlední řadě však tato kapitola přináší zajímavé postřehy, které by mohly být cenným materiálem 

například pro sociální pracovníky. Na mysli mám v tuto chvíli například informace o odlišných 

praktikách výchovy, které mohou vyústit i v (hrozby) odebrání dětí. 

Tato kapitola svými zjištěními také vybízí k dalším otázkám. Diplomatka například vyzdvihuje 

přínos technologií pro komunikaci na dálku, což ženám usnadňuje překonání tak velké vzdálenosti 

a odloučenosti. Stále častěji se v odborných kruzích setkáváme s podobnými závěry o positivním 

vlivu nových technologií na životy migrantů/migrantek a jejich rodin. Lze se dočíst i o příkladech 

„společného“ slavení narozenin či jiných výročí přes skype. V tomto ohledu by určitě stálo za to 

provést detailnější studii o vnímání takové komunikace, protože ta s sebou podle mého názoru a 

zkušeností zároveň nese i neustálé vědomí právě oné vzdálenosti a také větší obtíže (např. emocionální) 

při ní. Věnovat se více oběma aspektům by se mi zdálo přínosné. 

Obdobně by stálo za to rozvést pohled dětí na migraci a jejich vnímání pobytu v Česku. Můžeme se 

v práci dočíst o časté nelibosti dětí být v Česku. Ptala bych se dále: na jakých faktorech závisí, zda se 

dítě v Česku integruje? Kdo a jakou podporu dětem zajišťoval? Jak se proměňují praktiky mateřství a 

vzájemné vztahy po sloučení rodiny? K odpovědím na takové otázky by však bylo třeba hlubšího 

výzkumu než provedení jednoho rozhovoru s každou z účastnic výzkumu, neboť je třeba si nejprve 

získat důvěru těchto žen a dětí k probírání tak osobních příběhů.

Ostatní kapitoly jsou spíše slabší, co se týče zpracování a kvality práce. Jednou z kapitol i z 

výzkumných otázek byly sociální sítě, respektive to, jak fungují u mongolských migrantek a jakou 

podporu jim zajišťují při migraci. Autorka přitom v textu nepopisuje, jak sítě fungují, nýbrž jen to, že 

ženy většinou využívají sítí přes své rodinné vazby nebo naopak přes zprostředkující agentury. Navíc i 

zde se vnucuje otázka, zda to využití rodinných vazeb platí i pro ty ženy, o kterých autorka psala, že 

jejich rozhodnutí odcestovat za prací rodiny rozhodně nepodporovaly. V tomto tématu bych také 

očekávala zaměření na různé druhy vazeb, například s odkazem na dílo Marka Granovettera a jeho 

rozlišování silných a slabých vazeb.   

V kapitole o práci a pracovních podmínkách zaznívají primárně poznatky ze studií socioložky Marie 

Jelínkové a realizovaný výzkum v tomto směru nepřináší nové poznatky. Zatímco se teoretická část 

věnuje především genderovým otázkám a vlivu placeného zaměstnání na emancipaci a rovnoprávnost, 

text vycházející z empirických zjištění se naopak soustředí primárně na rozhodování o migraci a 

popisovaných zkušeností s pracovními podmínkami. Zde by tedy mělo smysl více sladit oba obsahy. 

Poslední dvě kapitoly, remitence a volný čas, představují v podstatě jakési zbytkové části. Informace o 

zasílaných remitencí by sice byly také velmi užitečné, nicméně sama autorka přiznává, že o tomto 

tématu ženy mluvit příliš nechtěly, a jsou tudíž velmi obecné či založené na odhadech. Kapitola o 

volném čase nepřináší žádné informace navíc, které již nebyly zmíněny v předchozím textu.   



Co se týče formální stránky, práce je přehledná a logicky členěná (i když některé kapitoly přinášejí 

velmi mnoho různorodých informací). Upozornila bych však ještě na nedostatky v seznamu literatury, 

kdy u některých elektronicky dostupných děl není napsán odkaz (např. studie Terezy Rejškové a kol.) a 

mnohdy chybí místo či jméno vydavatelství. U klíčových slov je také třeba dbát na správnost výrazů: 

tedy v tomto případě na remittances, a nikoliv remittences. 

Kromě výše uvedených otázek a komentářů bych závěrem přidala ještě otázky k tématu genderu. 

Autorka popisuje genderové vztahy a situaci v Mongolsku poměrně staticky, včetně toho, že na 

vesnici se udržuje silná tradiční dělba práce mezi muži a ženami. Jak je tomu v městech? Proměňují 

se vztahy a s jakými faktory? A pakliže účastnice výzkumu byly většinou hlavní živitelky rodiny, 

jak se toto projevovalo v rodinných (např. mocenských) vztazích? Stalo se tak následkem migrace, 

nebo i dříve plnily tuto roli? Diplomantka v práci přistupuje k Mongolskám jako ke koherentní 

skupině, porovnání jejich zkušeností by pravděpodobně odhalilo další zajímavé poznatky v oblasti 

genderu a rodiny.

Celkově tedy posuzovaná diplomová práce tratí svým zaměřením na příliš široké spektrum témat, což je 

spojeno i s jejich poměrně povrchním zpracováním. Část věnovaná tématu transnacionálního mateřství a 

slučování rodiny přitom ukazuje i na potenciál provedeného výzkumu a studia, ve kterém autorka 

zároveň dospívá k praktickým poznatkům. V této souvislosti proto doporučuji diplomovou práci k 

obhajobě, s hodnocením dobře.  

V Praze, dne 6.6.2013

Mgr. Pavla Redlová


