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                        Výskumným problémom diplomovej práce Bc.Anny Novotnej sa stala problematika 

sociálnej situácie a transnacionálneho materstva vybranej skupiny mongolských pracovných 

migrantiek, ktoré žijú a pracujú v Českej republike.  Pomocou analýzy semi-štrukturovaných 

interview sa pokúsila ukázať, akým spôsobom ženy v priebehu rozhovorov zvýznamňujú svoje 

rozhodnutie migrovať do Českej republiky, akú úlohu v ich živote majú migrantské networky 

(tzv. siete dôvery), ako prežívajú a reflektujú svoje „materstvo na diaľku“ a akú úlohu pri tom 

zohrávajú remitencie.  Pre jedinečnú hodnotu dát, ktoré sa dotýkajú ich práce (najmä 

nedodržiavania pracovných podmienok zo strany zamestnávateľov) sme sa spoločne rozhodli 

zaradiť aj kapitolu, ktorá reflektuje fyzicky náročnú  prácu v nemenovanej textilnej továrni (i 

keď si je aj autorka sama vedomá argumentačných limitov svojich dát) a špecifického prežívanie 

voľného času.  

          Keďže som mohla Annu Novotnú sledovať pri „oprave“ diplomovej práce v priebehu 

niekoľkých mesiacov,  dovoľujem si tvrdiť, že výsledkom  je kvalitatívny posun v jej náhľade na 

kvalitatívnu metodológiu v sociálnych vedách všeobecne. Behom práce nad novým textom  sa 

snažila pochopiť princíp akademického žánru písania, kriticky reflektovať terénny materiál, 

svoju pozíciu v teréne,  stala sa  „pokornejšiou“  k prijatému materiálu a  dôslednejšie pracovala 

s odbornou  literatúrou a citáciami.   

          Domnievam sa, že najproblematickejším bodom (a behom našej spolupráce som to 

študentke niekoľkokrát kriticky reflektovala) je nedostatok etnografického materiálu. 

Odceňujem, že  autorka si spolu s predchádzajúcim školiteľom vybrala vysoko aktuálnu, 

neprebádanú  (v kontexte Českej republiky) a sociálne potrebnú problematiku 

transnacionálneho  materstva. Obrovským handicapom jej terénneho zberu dát bola jazyková 

bariéra, so ženami komunikovala výhradne prostredníctvom prekladateľky (ktorej špecifickú 

pozíciu-mocenské postavenie v komunite -popisuje a reflektuje i vo svojej práci).  Táto situácia 

značne sťažovala vlastnú analýzu a interpretáciu terénneho materiálu.  

Napriek si dovoľujme tvrdiť, že výsledkom našej intezívnej spolupráce je poctivá etnografia ( 

v porovnaní s predchádzajúcou verziou). 

 



Prácu hodnotím známkou veľmi dobre. 
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