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Abstrakt 

 

Ve své diplomové práci se zabývám situací mongolských žen při pracovní migraci  

do České republiky. Pro účely výzkumu jsem oslovila dvacet mongolských žen, které jsou 

(nebo do nedávné doby byly) transnacionálními matkami a které společně bydlí a pracují 

v severočeské továrně. Pojítkem těchto žen je také to, že jsou hlavními živitelkami svých 

rodin a to nehledě na to, zda mají mužský protějšek nebo jsou rozvedené, svobodné matky 

nebo vdovy. Zajímala jsem se o to, jaká situace je vedla k rozhodnutí odjet pracovat  

do České republiky – a zaměřila jsem se jak na situaci osobní, tak i na celkové podmínky 

v současném Mongolsku.  

Můj výzkum je zaměřen na tři hlavní témata. Prvním z nich je transnacionální mateřství. 

Zajímám se o to, jakým způsobem se ženy vyrovnávají se svou novou rolí a jak ji 

zvýznamňují. K tomuto tématu se váže problematika sociálních sítí a jejich využití 

v migraci. Zjišťuji, jakým způsobem mé participantky využívají sociálních sítí a jak tyto 

sítě fungují. Jako poslední téma jsem zvolila ústřední motiv migrace mongolských žen a 

tím je práce a s ní spojené zasílání remitencí do země původu. 

 

Key words:  

Mongolian female migrants in the Czech Republic, gender, migration, transnational 

motherhood, remmitences, social network, work 

 

Abstract 

In my diploma thesis I primarily focus on a situation of Mongolian women in the course of 

their labour migration into the Czech Republic. I addressed 20 women, who are (or have 

been until recently) transnational mothers living together and working in a factory in North 

Bohemia, Czech Republic,  for my research purposes. Regardless the fact whether these 
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women are married or divorced, single mothers or widows, it also connects them that they 

all may be considered breadwinners of their families. I was as well interested in what their 

decision was to leave Mongolia for the Czech Republic in order to get a job – I focused on 

both personal situation and general conditions in current Mongolia. 

My research deals with three main topics. Transnational motherhood is the first topic I deal 

with, in what I pay attention to what is the women´s attitude to cope with their new role as 

well as what emphasis they place on it. Social networks issues and their usage in migration 

is firmly connected to this topic so that I also look into the way my participants use of 

these social networks together with the way these networks work. My last topic is a key 

motive of Mongolian women´s migration – labour and their sending of remittances to the 

country of their origin at the same time.  
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1 Úvod 

 

Migrace je v současné době viditelným fenoménem, protože počet migrantů v rámci 

světové populace přesáhl již tři procenta
1
 a myslím si, že je tomuto tématu právem 

věnována zvýšená pozornost. I mě toto téma velmi zaujalo již při kurzech na katedře 

antropologie. Bylo proto nasnadě, že jsem si pro svou diplomovou práci vybrala právě 

téma, které je na migraci zaměřené. 

K tématu mé diplomové práce mě inspirovala cesta do Mongolska, kterou jsem podnikla 

v roce 2010. Vydala jsem se tam s rodinou a přáteli prozkoumávat krásy tamější země jen 

s batohem a stanem v doprovodu dvou mongolských řidičů. Již před cestou jsem se 

rozhodla, že budu psát o migraci Mongolů do České republiky, právě i v souvislosti 

s poměrně hojně medializovanými případy situace mongolských pracovníků v ČR a jejich 

vynucenými návraty způsobenými ekonomickou krizí. Moje cesta byla příležitostí vidět 

způsob života v Mongolsku, který by mi mohl pomoci kontextualizovat život Mongolů 

v České republice. Musím říci, že výprava do Mongolska byla prospěšná, protože mi 

pomohla pochopit a poodhalit, jak odlišné světy se tu střetávají. 

V souvislosti s cestou jsem již delší dobu před odjezdem sháněla kontakty na Mongoly, 

kteří v České republice již nějakou dobu žijí a s nimiž bychom se mohli poradit, jak se na 

cestu připravit a na co si dát případně pozor. Člověk má přeci jen často zkreslené představy 

o těchto vzdálenějších zemích, což se v některých momentech skutečně ukázalo. Kontakty 

jsem zároveň sháněla v naději, že najdu člověka, který by mi mohl pomoci s mým vstupem  

do terénu a usnadnil mi začátky mého výzkumu. Podařilo se mi získat kontakt na dvě moc 

milé ženy, paní Ojunu a slečnu Erdene, které se pak při mém výzkumu staly 

neocenitelnými pomocnicemi. Zvláště pak bez paní Ojuny by byl můj výzkum 

přinejmenším značně ztížený. Mongolská komunita je poměrně uzavřená i díky jazykové 

bariéře, a proto byla pomoc mých gatekeeperů více než nutná. 

Po uvážení několika teoretických možností a omezení, která vznikla v souvislosti 

s charakterem terénu, jsem se rozhodla svůj výzkum zacílit na strategie a úskalí pracovní 

migrace mongolských žen do ČR a na další aspekty, které z tohoto tématu vyplývají. Ráda 

                                                           
1
 Odhad Populační divize Spojených národů z roku 2010, dostupné na: http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-

migration/facts--figures-1.html 

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.html
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.html
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bych poodhalila sociální situaci žen, která je k migraci vedla a jejich zkušenosti v kontextu 

situace, ve které se ocitly. Zaměřila jsem se na to, jakým způsobem mongolské ženy 

zvýznamňují a kontextualizují své nově ustavené role transnacionálních matek, jak novou 

situaci prožívají, co přináší praktikování mateřství na dálku, a co naopak bere. Dále mě 

zajímalo, jaký sociální kapitál využívaly k tomu, aby mohly migraci uskutečnit, jak fungují 

sociální sítě a co svým členům poskytují. Jakým způsobem v konečném důsledku ovlivnila 

pracovní migrace žen situaci jejich rodin, a to jak po emocionální a sociální, tak i po 

finanční stránce. Zaměřila jsem se tedy i na podobu a účel remitencí zasílaných 

migrantkami zpět do Mongolska. Diplomová práce je koncipována ve smyslu „giving 

voice strategy“, tedy dává velký prostor subjektivním výpovědím migrantek, tak jak je to 

v takto zacílených výzkumech typické (viz. Ezzeddine, 2011). 
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2 Metodologie 

 

Ve svém výzkumu se zaměřuji na skupinu mongolských žen, které spojují podobné 

podmínky, které je vedly k pracovní migraci do zahraničí, tedy konkrétně do České 

republiky.  

Ženy vycestovaly z obdobných osobních důvodů a spojují je podobné výchozí podmínky – 

všechny jsou matkami a většina z nich je hlavními živitelkami svých rodin, které jsou  

na jejich příjmech z migrace závislé. 

Cílem mého výzkumu je poodhalit sociální situaci mongolských žen v migraci, objasnit 

příčiny, které je k migraci vedly a strategie, které uplatňují v každodenním kontextu. 

Témata výzkumu se utvářela postupně s tím, jak jsem pronikala do terénu, setkávala se 

s potenciálními informátorkami (a ze začátku i informátory) a třídila možnosti, které 

 i vzhledem k jazykové bariéře byly zčásti omezené a znemožnily mi tak některé předem 

plánované záměry. 

 

2.1 Vstup do terénu 

 

Mé zaujetí pro mongolskou menšinu v České republice začalo rozhodnutím mé rodiny a 

přátel vydat se na měsíční letní expedici po Mongolsku. Plánovali jsme během měsíce 

projet Mongolsko na vlastní pěst pouze s batohem a stanem. Díky přípravám na cestu a 

snaze zjistit cenné informace, abychom byli dobře připraveni, jsme získali kontakty na 

několik Mongolů, respektive Mongolek, usazených v České republice. S těmi jsme se 

postupně setkali a povídali si, jak to v Mongolsku chodí, co je dobré mít s sebou a na jaké 

situace se připravit. Jednou z žen, se kterými jsme mluvili, byla i Ojuna, za kterou jsme se 

vypravili na sever Čech, abychom ji navštívili doma. Ojuna  byla velmi milá, vše nám 

dopodrobna vylíčila, probrala s námi náš plán trasy a doporučila místa, kam je dobré se 

podívat. V mongolské komunitě je známá – Mongolům tlumočí při různých příležitostech 

(na úřadech a podobně) a obracejí se na ni s žádostmi o rady ohledně života v České 

republice. Poprosila jsem ji, zda by bylo možné, aby byla mojí klíčovou informátorkou  

a prostřednicí při vstupu do terénu. 
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Paní Ojuna souhlasila a já byla moc ráda. Získat kontakty pro někoho zvenčí, kdo neumí 

mongolsky, je velmi obtížné. Navíc je vždy snazší, pokud výzkumníka někdo doporučí, 

protože ochota spolupracovat na výzkumu pak bývá větší a v lidech vzbuzuje větší důvěru. 

Také by to měla být osoba, která má ve společenství určité postavení. Toho jsem se 

nemusela bát, paní Ojuna je v mongolské komunitě velmi vážená a Mongolové ji velmi 

často se svými problémy kontaktují. 

Po návratu z Mongolska jsem se s paní Ojunu spojila a poprosila jsem ji, zda by bylo 

možné se s nějakými mongolskými ženami setkat a popovídat si s nimi. 

„Jistě, přijeďte v neděli, to tu u mě všichni budou, budeme posílat peníze“, zaznělo do 

telefonu. To bylo trochu záhadné, tak jsem byla zvědavá, jaká akce se za tím skrývá. 

Vybavena guide listem a diktafonem jsem se rozjela na sever. A jak to tak vždy bývá a 

varovala před tím již řada antropologů, vše bylo úplně jinak, než jsem si představovala. 

Přišla jsem do bytu, který byl plný Mongolů, stále někdo nový přicházel a jiní odcházeli, 

takže se dveře od bytu někdy ani nezavíraly. A konečně se mi objasnilo, o jakou akci se 

jedná. Paní Ojuna pomáhala ostatním Mongolům elektronicky převádět peníze do 

Mongolska, protože mnozí z nich to neuměli.
 

Bylo zřejmě mou chybou začátečníka, že jsem se mylně domnívala (nebo možná řádně 

nedomyslela situaci), že všichni umí česky. Ani nevím, proč jsem si to myslela, možná tím, 

jak má člověk u svého prvního etnografického výzkumu sám oči navrch hlavy z toho, aby 

měl všechno připraveno tak, jak se to má, si pak takovou naprosto základní věc vůbec 

neuvědomí. Tak jsem tam chvíli stála, uprostřed bytu plného mongolského hlaholení a 

přemýšlela o tom, že některé pravdy jsou skutečně věčné, neměnné a nevyhnutelné. 

Nicméně Ojuna vše zachránila, posadila se ke stolu se mnou a s mongolskou ženou  

a povídá: „Tak co tam máte za otázky? Já vám to budu překládat.“ A vše bylo vyřešeno. 

Ojuna tlumočila a já jsem si odpovědi nahrávala. 

Kromě setkání s mongolskými ženami jsem s Ojunou absolvovala ještě návštěvu u jedné 

mongolské rodiny doma. Mluvila jsem převážně s pánem domu - Batou, který žije v České 

republice již přes 13 let a má zde i trvalý pobyt. Překvapilo mě však, že po třinácti letech 

se jeho čeština omezuje pouze na pár frází a česky příliš nerozumí. Rozhovor s ním opět 

tlumočila paní Ojuna. Bata se po počáteční viditelné nedůvěře velmi rozpovídal, byl 

otevřený a na závěr děkoval, že se alespoň díky vyprávění mohl zase vrátit domů. 
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Poté jsem se v Praze setkala s Erdene, Mongolkou, která v Čechách žije čtyři roky. Umí 

velmi dobře česky a pracuje pro jednu neziskovou agenturu, kde pomáhá cizincům, mimo 

jiné samozřejmě i Mongolům. Požádala jsem ji o pomoc při kontaktu s Mongoly a ona 

velmi ochotně souhlasila. Domluvila mi schůzky a zajistila mi i tlumočnici, doktorandskou 

studentku mongolistiky. I Erdene jsem poprosila, zda by mi mohla vyprávět o svém životě 

v Mongolsku, důvodech, které ji vedly  k rozhodnutí přijet do ČR a o jejím životě tady. Do 

diplomové práce jsem se ale nakonec rozhodla použít jen rozhovory ze severočeské 

lokality kvůli koherentnosti dat. 

S Erdene a s paní Ojunou jsem navázala užší vztahy díky našim opakovaným setkáváním. 

S ostatními participantkami jsem měla vztah pouze formální, účelem setkání byl vždy 

rozhovor. 

 Zamýšlela jsem zapojit do výzkumu i zúčastněné pozorování, kterým se rozhovory 

doplňují, ale to se nakonec ukázalo jako nemožné. Jednak zde byla jazyková bariéra  

a druhou překážkou bylo to, že migrantky pracují na směny nebo ve volném čase ještě 

chodí někam vypomáhat. Proto bylo těžší, domluvit se na nějakém čase pro setkání  

a vyhledat situace, ve kterých bych mohla provést pozorování interakcí mezi nimi. 

Protože jsem se na výzkum připravovala již pobytem v Mongolsku, umožnilo mi to 

vyprávění žen lépe kontextualizovat, neboť mám srovnání s tím, jak Mongolové žijí ve své 

vlasti a s čím se po příjezdu musí vypořádat tady. Tím mohu případně zúčastněné 

pozorování nahradit. 

Rozhovory s oslovenými Mongolkami probíhaly v přátelské atmosféře, kterou 

charakterizovala vstřícnost ze strany dotazovaných a respektování postojů a výpovědí  

ze strany badatelky/tazatelky. O odbourání nedůvěry či případné neochoty se postaraly mé 

dvě klíčové informátorky tím, že se vždy setkání domlouvala jejich prostřednictvím, což 

jak jsem již zmínila, bylo pro participantky důvěryhodné. Hodně jich vyjadřovalo potěšení, 

že se jejich komunitou zabývám. I když ženy bývaly vždy na začátku rozhovorů nervózní, 

po chvíli z nich nervozita spadla a rozhovory se končívaly ve velmi přátelském, někdy až 

rozjařilém duchu. A to tehdy, když naopak ony zpovídaly mě o mé cestě po Mongolsku a 

veselily se nad mým bědováním nad mongolskou kuchyní a jinými strastmi, které nás 

během našeho cestování potkaly.  
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2.2 Výzkumná metoda 

 

Jelikož jsem se rozhodla zkoumat prožitou zkušenost mých informátorek, významy, které 

přikládají určitým jevům a situacím, je charakter mého výzkumu kvalitativní, zaměřený na 

tzv. „giving voice strategy“, tedy dává poměrně velký prostor výpovědím žen  

a kontextualizaci situací, které prožívají. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila 

polostrukturované rozhovory, které popisuji níže. 

Mým cílem je zachytit žitou zkušenost migrantek, tak jak ji vnímají a prožívají, jak o ní 

mluví a jak ji zvýznamňují. Jelikož se jedná o data vysoce subjektivní, není cílem mého 

výzkumu zobecnění dat, ale zajímá mě prožitá zkušenost migrantek.  

Výzkum trval včetně přípravné části necelé dva roky (nikoli nepřetržitě). Přípravná část 

(příprava na vstup do terénu) trvala cca půl roku – shánění klíčových informátorek, 

informace o terénu, příprava oslovení participantek výzkumu apod. Samotný výzkum se 

odehrál v průběhu zhruba roku. Nejprve proběhly tzv. „slepé uličky“ výzkumu, kdy jsem 

se snažila uchopit téma a zajistit co nejlepší vzorek participantek, což se postupně 

vykrystalizovalo až do současné podoby. Kontakt s informátorkami byl velmi ztížen 

především jazykovou bariérou. I přes to, že některé z nich tu žijí již několik let, česky 

většina z nich buď nemluví vůbec, nebo jen velmi málo. Proto jsem byla vždy odkázána  

na pomoc mých klíčových informátorek, z nejvíce pak paní Ojuny, které naše setkání 

tlumočily. Paní Ojuna má v mongolské komunitě významné místo. Je to především z toho 

důvodu, že již v České republice žije dlouhou dobu (studovala tady a také se tu vdala, 

v ČR žije již něco přes dvacet let). Má tedy poziční výhodu, protože jednak umí česky, 

dobře zná místní poměry a je schopná lidem z Mongolska pomoci a poradit v různých 

situacích. Zařizuje pro ně věci související s pracovním povolením, tlumočí na cizinecké 

policii, u lékaře a řeší i každodenní problémy, které se vyskytnou. Navíc jim pomáhá 

posílat peníze do Mongolska (víkend po výplatě se u ní všichni scházejí a peníze posílají). 

Přesto určit její pozicionalitu vůči lidem z komunity je těžké. Úplně přesně nevím, na jaké 

bázi tyto vztahy fungují, ale je jasné, že i při nejlepší vůli jsou to vztahy založené na určité 

míře moci nebo přinejmenším převaze. Pro migranty může představovat oficiální instituci 

a může jim tak činit potíže sdělovat informace osobnějšího charakteru ze strachu před 

zneužitím. Proto jsem si vědomá toho, že tímto mohou být má data ovlivněna. Mezi další 

limity mého výzkumu patří i již zmiňovaná jazyková bariéra, protože rozhovory musely 
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být tlumočeny. Tím může docházet ke zkreslení informací nebo posunu významu. U mého 

výzkumu rovněž nemohlo být provedeno zúčastněné pozorování a to jak kvůli nutnosti 

tlumočení, tak i z hlediska uzavřenosti komunity. Tento handicap se mi ale podařilo 

částečně nahradit nahlédnutím do podmínek života přímo v Mongolsku. Nedá se říci, že by 

to byl klasický multi-sited research (Hannerz, 1992), ale myslím, že díky mé cestě do 

Mongolska se mi otevřelo pochopení k některým věcem. Limity mého výzkumu byly i 

etické. Některé ženy mluvily například o nevyhovujících podmínkách v práci. Bohužel 

jsem nemohla zjistit, jaká je realita, protože jsem neměla přístup na jejich pracoviště a 

nemohla jsem mluvit s vedením společnosti. Tyto informace jsem se přesto rozhodla do 

výzkumu zařadit s tím, že ve shodě s metodou mé práce dávám prostor i zcela 

subjektivním výpovědím. 

Sběr dat jsem prováděla pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Rozhovory jsem zvolila 

právě kvůli možnosti zaznamenat sledované procesy z pozice aktérky – migrantky. 

Polostrukturované rozhovory poskytují jak možnost srovnání pro části, které má 

výzkumník připravené, tak i dává možnost získání dalších informací dle aktuální situace, 

nebo uzpůsobit otázky pro lepší porozumění participantek. Všechny rozhovory 

s participantkami byly vedeny bilingválně – tedy česky a mongolsky (já jsem pokládala 

otázky v češtině, zodpovídány byly v mongolštině).  

U své klíčové informátorky jsem zvolila etnografický rozhovor (Hendl, 1997), a to z toho 

důvodu, že zná velmi dobře situaci Mongolů v České republice a cítila jsem, že tak můžu 

získat cenné informace, které bych se jinak nedozvěděla. U těchto rozhovorů jsem měla jak 

otázky předem připravené, tak jsem i nechávala informátorku volně povídat.
2
  

Rozhovory jsem se nahrávala na diktafon, a pokud byly v českém jazyce, byly pro analýzu 

přepsány doslovně. U rozhovorů, u nichž byl přítomen tlumočník, byly přepsány pouze 

části, ve kterých se hovoří česky (tedy tazatel a tlumočník). Tyto části byly pro zachování 

co největší autenticity přepsány v neredigované formě.  

Dále jsem si vedla i poznámky (tzv. context protokol), které jsem si zapisovala například 

při rozhovoru pouze s paní Ojunou nebo Erdene, pokud jsme například čekaly na nějaké 

participantky nebo pokud už se skončil předem připravený rozhovor, ale hovor dále 

                                                           
2
 Klíčový informátor slouží výzkumníkovi i jako tzv. průvodce či tutor (gatekeeper), může výzkumníkovi poradit utřídit 

téma a navést ho na to, jaká témata jsou důležitá (Bernard, 1986) 
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pokračoval nenahráván. Případně jsem si zapisovala ještě některé doplňující otázky, pokud 

jsem si na nějaké vzpomněla dodatečně. 

 

2.3 Výzkumný vzorek 

 

Jelikož jsem se pohybovala v sociálně vymezené skupině mongolských žen v České 

republice, zvolila jsem pro získání dat účelový vzorek (Spradley, 1980), protože jsem tento 

vzorek tvořila v závislosti na výzkumném problému, nikoli naopak. Jako techniku 

konstrukce vzorku jsem zvolila metodu nabalování (snowball sampling, Hendl, 1997), 

který však byl mírně upravený kvůli mé situaci. Kontakty se „nenabalovaly“ přes všechny 

účastnice výzkumu, ale právě přes paní Ojunu, která zná většinu mongolských žen 

pracujících v továrně.  

Vzorek je homogenní, protože participantky spojuje více stejných charakteristik – všechny 

ženy jsou pracovními migrantkami a zároveň jsou (nebo nějakou dobu byly) 

transnacionálmí matkami. Všechny pracují v jedné severočeské továrně a bydlí (popřípadě 

bydlely) na jedné ubytovně). Do vzorku jsem zařadila celkem dvacet participantek. 

Získat participantky pro můj výzkum nebylo jednoduché, a to z několika důvodů. První 

z překážek, která by mi velmi stěžovala sbírání vzorku, byla vzdálenost terénu (severní 

Čechy). Jelikož bydlím v Praze, trvalo vždy necelé dvě hodiny se do terénu dopravit. Bez 

kontaktů, které mi byly na mé participantky poskytnuty, by pro mě nebylo tak snadné 

mongolské ženy kontaktovat napřímo či bych na ně musela dokonce „číhat“ před továrnou 

až půjdou domů. Druhou překážkou by pak byla jazyková bariéra. Naše setkání bylo vždy 

nutné tlumočit. 

Další věcí, která je velmi důležitá proto, aby výzkumník vůbec mohl výzkum podniknout, 

je důvěra mezi výzkumníkem a participantkami. Tu bylo samozřejmě snazší získat 

v případě, že byly ženy osloveny přes paní Ojunu, protože ji většina z nich zná osobně 

z různých jednání, ale i slavností a různých neformálních setkání komunity. 

 

Toya – 36 let, jeden syn (13 let), do České republiky přijela v roce 2008, je vdovou – 

ovdověla během migrace, vystudovala vysokou školu s ekonomickým zaměřením  
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a pracovala jako účetní, pochází z Ulanbátaru, kde bydlela v jurtovišti, syna si přivezla do 

ČR, až se syn osamostatní, plánuje návrat do Mongolska 

Cegi – 39 let, tři děti – jedna dcera, dva synové (18, 16, 13 let), do České republiky přijela 

v roce 2006, je vdovou, vystudovala střední školu (zaměřením podobnou českému 

gymnáziu), v Mongolsku pracovala v rodinném pekařství, bydlela v městském jurtovišti, 

své děti si přivezla do ČR, prozatím tady chce s dětmi zůstat 

Otko – 42 let, dva synové (16 a 15 let), do České republiky přijela v roce 2007, je vdaná, 

vystudovala veterinární lékařství, ale v Mongolsku se věnovala spíše obchodu, pochází 

z venkova, bydlela v jurtě, jednoho syna si přivezla do ČR a chtěla by sem přivézt  

i manžela, budoucnost plánuje podle toho, zda za ní manžel bude moci dorazit 

Tuul – 37 let, dcera (15 let), do České republiky přijela v roce 2007, je svobodnou matkou, 

studovala učitelství a v Mongolsku pracovala jako učitelka, pochází z rurálního prostředí, 

bydlela v jurtě 

Tuya – 45 let, tři děti – dcera a dva synové (24, 22, 20 let), do České republiky přijela 

v roce 2007, je vdovou – ovdověla během migrace, studovala střední stavební školu  

a pracovala jako mistrová na stavbě, pochází z rurálního prostředí, po smrti manžela vzala 

oba syny do ČR (dcera pracuje v Koreji) 

Amraa – 39 let, dvě děti – dcera a syn (14 a 18 let), do České republiky přijela v roce 

2007, je rozvedená, studovala střední odbornou školu technologie šití na Ukrajině, 

v Mongolsku ale spíše obchodovala nebo učila tělesnou a výtvarnou výchovu, pochází 

z venkova, v České republice chce získat trvalý pobyt 

Otgonsuren – 41 let, dvě děti – syn a dcera (18 a 12 let), přijela v roce 2007, úředněje 

stále vdaná, ale se svým manželem již deset let nežije, vystudovala práva v Rusku, ale jako 

právnička nikdy nepracovala, v Mongolsku dělala různé profese – učitelka, kuchařka, 

masérka, původem je z rurálního prostředí, v České republice by už chtěla zůstat natrvalo  

a ráda by tu začala podnikat, nejraději by si otevřela mongolskou restauraci 

Saraa – 46 let, tři děti – jedna dcera, dva synové (24, 21, 15), přijela v roce 2008, formálně 

je vdaná, ale se svým manželem již mnoho let nežije, studovala střední školu – obor 

konstrukce nábytku, nejprve pracovala v nábytkářském průmyslu a pak i šila, původně 

pochází z rurálního prostředí, poté se přesunula do bytu ve městě 
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Pulma – 43 let, 1 dcera (13 let), do České republiky přijela v roce 2008, je vdaná (manžel 

je invalidní), ale v ČR má známost, je vyučená kuchařka a i jako kuchařka pracovala, 

bydlela v městském jurtovišti, uvažuje o tom, že by dceru přivezla do ČR 

Naraa – 36 let, dva synové (11 a 9 let), do ČR přijela v roce 2007, je rozvedená, 

vystudovala střední stavební školu a v Mongolsku pracovala jako malířka pokojů, pochází 

z venkova, po dětech se jí už stýská, takže plánuje návrat do Mongolska 

Miga – 31 let, jedna dcera (10 let), do České republiky přijela v roce 2009, je svobodná 

matka a v ČR si našla mongolského přítele, vystudovala střední školu a pracovala jako 

kuchařka, pochází z Ulanbátaru z jurty, v budoucnu plánuje návrat do Mongolska 

Zulaa – 39 let, jedna dcera (12 let), přijela v roce 2008, je vdova – ovdověla během 

migrace, vystudovala ekonomickou školu a pracovala jako účetní, dceru si přivezla  

do České republiky, je z rurálního prostředí, se synem tu již chce zůstat 

Muugii – 45 let, tři dcery (25,23 a 16 let), přijela v roce 2009, je rozvedená, pracovala jako 

zdravotní sestra i prodávala ve zlatnictví, pochází z města, kde bydlela v bytě 

Treja – 47 let, dvě děti – syn a dcera (25 a 15 let) do České republiky přijela v roce 2006, 

je rozvedená, vystudovala střední stavební školu a pracovala na stavbě, bydlela 

v Ulanbátaru v bytě, dceru si přivezla do České republiky a chtěla, aby tu vystudovala 

Acaa – 43 let, dvě dcery (23 a 17 let), přijela v roce 2008, je rozvedená, vystudovala 

střední stavební školu, pracovala jako kuchařka, chce zde získat trvalý pobyt a za pár let 

vzít mladší dceru sem 

Bogi – 39 let, jedna dcera (19 let), přijela v roce 2008, je rozvedená a v ČR si našla nového 

mongolského přítele a v současné době je těhotná, vystudovala ekonomickou školu 

 a pracovala v účtárně, pochází z Ulanbátaru, kde obývala klasický městský byt, chce zde 

získat trvalý pobyt, ale neplánuje, že by zde zůstala 

Chimgee – 45 let, dva synové (20 a 14 let), přijela v roce 2006, je rozvedená, byla šička, 

děti nechala u maminky, ale poté, co maminka zemřela, musela vzít děti sem, jeden syn 

zde pracuje a druhý studuje, časem ale plánuje návrat do Mongolska, je z rurálního 

prostředí 
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Namuun – 41 let, dvě dcery (21 a 16 let), do České republiky přijela 2009, je vdaná, 

pracovala jako kuchařka, bydlela v Ulanbátaru v bytě 

Gerle – 27 let, syna a dcera (9 a 7 let), je vdovou – ovdověla již před migrací, přijela 

v roce 2007, vystudovala a pracovala jako šička, do budoucna by v České republice chtěla 

zůstat 

Manta – 38 let, syn a dcera (19 a 18 let), během migrace ovdověla, přijela v roce 2007, 

pochází z rurálního prostředí a vystudovala střední školu (jako české gymnázium), 

v Mongolsku podnikala – její rodina měla statek, byla pastevkyně, děti zůstaly  

i po ovdovění u příbuzných v Mongolsku, zatím tady chce zůstat z finančních důvodů,  

o budoucnosti zatím neuvažuje 

 

2.4 Etika výzkumu 

 

V rámci svého výzkumu jsem se musela také zaměřit na etické aspekty mé práce a zajistit, 

aby mé počínání bylo v souladu s těmito principy.  

Všechny své participantky jsem předem informovala o tom, proč jsem je kontaktovala,  

za jakým účelem chci o nich informace vědět a jak s informacemi budu nakládat ve smyslu 

Zákona 101/200 Sb. ze dne 1. 1. 2005. Vždy jsem se zeptala, zda si můžu rozhovor 

nahrávat pro účely analýzy dat, a taktéž jsem rovnou přislíbila anonymizaci dat, aby se 

participantky nemusely obávat případných nežádoucích následků, a abych omezila možný 

nekomfortní pocit ze sdělování osobních informací, které se důsledkem výzkumu stanou 

veřejnými. Jména, která jsou ve výzkumu použita, jsou změněna. V návaznosti na tyto 

skutečnosti jsem využila informovaného souhlasu, který poskytl ženám představu o tom, 

jak bude s daty nadále zacházeno. 

Dalším důležitým aspektem výzkumu je princip neubližování, který se řídí kodexem České 

asociace sociální antropologie, kdy musíme zajistit, aby zkoumaná osoba neutrpěla buď 

v průběhu výzkumu, nebo po zveřejnění práce žádnou, ať už psychickou nebo fyzickou 

újmu. Ve svém výzkumu jsem musela zvážit zveřejnění některých informací, tak aby to 

ženám nepřineslo negativní následky. Doufám, že se nerovný vztah podaří vybalancovat 

právě použitou „giving voice strategy“. 
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Participantkám jsem za účast na výzkumu neposkytla žádné peněžní ani nepeněžní 

kompenzace, proto v tomto směru nemohl být můj výzkum ovlivněn. 
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3 Gender v migraci  

 

Dlouhou dobu byly ženy migrantky ve výzkumech zcela přehlíženy. Objektem studií 

migrace byl mladý muž, který za sebou nechává svou rodinu a vydává se do neznámého 

světa, aby vydělal peníze a možná se vrátil zpět do vlasti (Brettel, 2000). Ženy byly 

považovány za pasivní účastnice migrace, pouhé následovatelky svých mužů s naprosto 

pasivní rolí. Druhým příkladem pak byly ženy, které na své migrující muže čekajé doma, 

přebírají na sebe mužské povinnosti při péči o domácnost a jsou závislé na mužových 

výdělcích v zahraničí (Brettel, 2000). Zhruba v 80. letech 20. století pak začínají mít na 

výzkum migrace vliv i feministické teorie. Ženy se tak dostávají do popředí výzkumů, 

pohled na jejich roli v migraci se mění - stávají se aktivními aktéry migrace.  

Také často převyšují svým počtem migrující muže, a to především kvůli tomu, že vzrostla 

poptávka po pracovní síle v některých odvětvích, které buď byly tradičně ženské (domácí 

práce), nebo v takových, které svým charakterem dovolí zaměstnávat ženy (tedy například 

v textilním průmyslu) (Brettel, 2000). 

S tím, jak se ženy zapojují do globálního trhu práce, musí čelit znovu-ustanovení  

a přeměně některých svých rolí. Podle Arandy (2003) migrace bývá v přímém rozporu 

s hodnotami a očekáváními domácí společnosti a tradičními generovými ideologiemi, které 

pak často vedou k emocionálnímu narušení migrujících žen. Aranda (2003:616) dále 

pokračuje: „Zejména ženy cítí při ztrátě pečujících sítí více emoční dislokace, protože jsou 

to většinou ony, kdo je zodpovědný za reprodukci a péči“. 

To poukazuje na tradiční dělení generových rolí – muž jedná ve veřejném prostoru  

a na ženě je péče o domácnost a rodinnou sféru ve smyslu pečování o její členy. 

V literatuře se však často mluví o domácnostech jako o jednotkách, které samostatně 

rozhodují o tom, zda například někteří jejich členové budou migrovat apod. Často jsou to 

domácnosti, které jsou nazírány jako aktivní agenti. Vyvstává však otázka, jestli toto 

rodinné rozhodování reprezentuje rovnoměrně jak zájmy žen, tak i mužů (Laslett  

a Brenner, 1989). 

Bývá častým jevem, že mnoho žen migrací zlepší svůj status a dopomohou si k větší 

nezávislosti. Jak uvádí Morokvasic (1984) přístup žen k placené práci je vymaňuje 

z podřízené role. Na druhou stranu také varuje, že to s sebou nese jak výhody, tak  
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i nevýhody, protože se ženy mohou dostat do velmi špatných podmínek. Podobně to vidí i 

George (2005), která dodává, že ženy migrací mohou získat větší autonomii, zároveň však 

čelí i konfliktu povinností v domácnosti a placené práce. 

Tím, že ženy začaly migrovat, „opouštěly“ své rodiny a děti mnohdy nechaly na starost 

otci, porušil se zaběhlý řád a tradiční rozdělení rolí. Tedy to, že muž je živitelem rodiny  

a žena poskytuje péči. Dokud migrovali pouze muži, bylo v pořádku, že zanechají v rodné 

zemi celou svou rodinu, protože stále plnili roli živitele rodiny. S odchodem ženy se však 

role mění. Žena je tím, kdo vydělává peníze mimo sféru rodiny a muž se musí starat o děti. 

Na tyto transnacionální rodiny je tak často nahlíženo jako na „abnormální“ či „rozbité“.  

(Parreňas, 2001:382) 

Kofman (1999) uvádí, že s tím, jak se genderově vyrovnávala migrace, měnil se i její 

charakter. Už to nejsou pouze ženy, které jsou následovatelkami svých mužů, ale čím dál 

častěji se stávají tím, kdo reunifikují rodiny a muži jsou následovateli svých žen. Mnoho 

žen se vymaňuje z podřízené role. Tím, že získají placené zaměstnání, mají i přístup 

k vlastním penězům a mohou tak rozhodovat o jejich spotřebě. Zároveň získávají moc  

a stávají se aktivními aktérkami migrace.  

Migrantské ženy velmi často zastávají taková zaměstnání, která jsou typicky ženská, mezi 

nimi i například různé pečovatelské role, které můžeme shrnout pod pojem „emocionální 

práce“ (Hochschild, 1983). Je tím myšleno to, že ženy velmi často pracují jako chůvy  

a starají se tak o cizí děti. Migrace se feminizuje právě proto, že se celkově zvedá poptávka 

po levné ženské práci.  
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4 Situace žen v Mongolsku 

 

V této kapitole se budu věnovat postavení žen a rozložení genderu v mongolské 

společnosti. Pokusím se kontextualizovat situaci, která nutí mongolské ženy k pracovní 

migraci do zahraničí. Pro lepší pochopení situace mongolských žen rozeberu vývoj 

mongolské společnosti, který vedl k nynějšímu stavu. 

Podle Spain (1993) mají ženy v neindustriálních společnostech vyšší status v lovecko-

sběračských společnostech než ve společnostech zaměřených na zemědělství, kde použité 

technologie značným způsobem omezují možnosti žen přímo k produkci přispět. Spain 

(1993:142) dále pokračuje: „Mongolští nomádi jsou příkladem neindustriální společnosti 

se sexuálně segregovanými obydlími a nízkým statusem žen. Tradiční jurta, sestávající z 

kruhového rámu krytého plstí, který může být velmi jednoduše zkonstruován 

 a zase rozebrán podle toho, jak nomádi migrují, je rozdělen mezi rituálně čistou mužskou 

část nalevo od vchodu a nečistou ženskou část napravo.“  

Symbolicky genderově rozdělená jurta určuje i postavení obou pohlaví ve společnosti. 

V mužské části se například nacházely knihy, ke kterým ženy neměly přístup, což 

posilovalo mužskou převahu. Až po socialistické revoluci v roce 1921 byly knihy 

přestěhovány i na ženskou část a to právě za účelem zpřístupnit ženám vzdělání a posílit 

tak jejich status vzhledem k mužům (Spain, 1993). 

Do vývoje mongolské společnosti významným způsobem zasáhlo přidružení Mongolska 

k Sovětskému svazu (1921 – 1990), které postupně narušovalo zvyklosti a tradice, které 

byly v Mongolsku platné po staletí. V souladu s plány socialistického rozvoje byly ženy 

osvobozeny od domácí práce, aby se mohly plně zapojit do pracovního procesu a mohl se 

tak maximalizovat jejich přínos pro ekonomiku. Zároveň jim stát poskytl sociální služby 

jako školky, mateřskou dovolenou a zpřístupnil alespoň základní vzdělání jak dívkám, tak 

chlapcům i v těch nejzapadlejších oblastech Mongolska, vyšší vzdělání bylo rovněž stejně 

dobře přístupné oběma pohlavím (Mongolia – Country Gender Assesment, 2005). Po té, co 

skončila éra Sovětského svazu, nastoupilo Mongolsko cestu přechodu na tržní ekonomiku. 

V té době velmi stoupla nezaměstnanost, nastal velký pokles mezd a stát nebyl schopen 

zajistit lidem zaměstnání ani cenu práce (Status and Consequences of Mongolian Citizens 

Working Abroad, 2005). Protože se rušily státní podniky, ocitlo se náhle mnoho lidí bez 

práce a masivněji postihlo propouštění sektory, které jsou tradičně ženské. Nastala inflace, 



22 

 

poklesly příjmy a pro rodiny bylo velmi těžké přežít. Některé rodiny se rozhodly navrátit 

k tradiční obživě – pastevectví a nastala velká migrace do rurálních oblastí. Nezkušení a 

mladí pastevci byli znovu tvrdě testováni několika po sobě jdoucími tvrdými zimami, které 

zahubily miliony kusů dobytka a vyhnaly mnoho lidí z venkova zpět do města (Mongolia – 

Country Gender Assesment, 2005). Navíc se jako velký problém objevili zloději dobytka 

(Janes, Chuluundorj, 2004). Janes a Chuluundorj (2004 : 240) k tomu ještě dodávají: 

„Celkově liberální ekonomická reforma radikálně přetransformovala strukturu a 

organizaci rurální ekonomiky a vystavila individuální domácnosti vysokému riziku. (…) 

Při nepřítomnosti státní podpory se domácnosti snaží snižovat riziko různými způsoby. 

Diverzifikují zdroje příjmů v domácnosti (například kombinováním placené práce 

s pastevectvím). Někteří rodinní příslušníci se mohou přestěhovat na celou sezónu kvůli 

práci do měst. V některých domácnostech jsou starší posláni žít do krajských nebo 

provinčních center, kde mohou podporovat vnoučata poslaná do školy.“ 

Více než třetina Mongolů žije v dnešní době pod hranicí chudoby (cca 16 USD/ 

osoba/měsíc) (Janes, Chuluundorj, 2004)
3
. V situaci ekonomické a sociální nejistoty došlo 

k nárůstu socio-patologických jevů jako je domácí násilí, nadužívání alkoholu a rozvraty 

rodin částečně kvůli migraci, která je však logickou cestou jak zvýšit příjmy rodiny 

(Mongolia – Country Gender Assesment, 2005). 

Mongolská pastevecká společnost má jasně rozdělené genderové role. „Ženy připravují 

jídlo (sýr, máslo, jogurt), vaří, dělají čaj, vyrábí a opravují oblečení, starají se o děti, myjí 

a uklízí, přebírají veškeré záležitosti kolem dojení, starají se o zvířata v blízkosti tábořiště 

(především o mladá zvířata v jarním období), sbírají suchý hnůj na topivo a nosí vodu. 

Muži jsou zodpovědní za pastevecké aktivity, speciálně o takové, které jsou na větší 

vzdálenost od tábořiště.“ (Janes, Chuluundorj, 2004:241).  

 V mongolské společnosti je rovněž běžné, že se děti zapojují do aktivit kolem 

hospodářství již od útlého věku. Dívky pomáhají matce, chlapci pomáhají při pastevectví. 

Popřípadě se děti například posílají na dřevo na otop a tak podobně. Dalším zajímavým 

faktem je to, že dívkám se často dostává vyššího vzdělání než chlapcům. Je to dáno tím, že 

chlapci jsou již od útlého věku vedeni k přebírání povinností ohledně stáda, zatímco dívky 

                                                           
3
 Chudoba v Mongolsku má specifika oproti jiným státům – například velmi chudé pastevecké rodiny nejsou 

podvyživené (i když je celkový počet kalorií nižší) a nezaměstnaní i ti, zaměstnaní v neformálním sektoru, jsou často 

velmi vzdělaní i v rurálních oblastech (Mongolia – Country Gender Assesment, 2005). 
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jsou posílány do škol, aby „z nich něco bylo“
4
. Setkáváme se tak s pozitivní diskriminací, 

co se týče vzdělání. Co už není tak pozitivní, je to, že se vyšší vzdělání žen v žádném 

případě neodráží na jejich příjmech. Genderově stereotypní vnímání ženských a mužských 

povolání přetrvává a ta povolání, která jsou považována za typicky ženská (jako učitelství 

nebo zdravotnictví), jsou daleko méně ohodnocená než ta typicky mužská (hornictví, 

doprava). Zároveň je i zásadně málo žen ve vedoucích pozicích. (Mongolia – Country 

Gender Assesment, 2005) 

Pro to, aby se domácnosti udržely nad hranicí chudoby, je zapotřebí dvou dospělých, kteří 

domácnosti přinášejí příjem. Domácnosti, kde je jenom jeden rodič, jsou náchylnější 

k tomu, být velmi chudé, přičemž domácností, které vede pouze muž je jen mizivé 

procento. Nejohroženější skupinou jsou tak domácnosti, kde je hlavou rodiny žena a to  

i přes to, když má mužské potomky. Procento domácností vedených ženami s malými 

dětmi neustále stoupá, i když procento rozvodů zůstává poměrně stálé (Mongolia – 

Country Gender Assesment, 2005). Ženy dávají raději přednost ekonomické nestabilitě, 

před životem s násilnickým manželem závislým na alkoholu nebo tím, který nepracuje a je 

tak pro domácnost přítěží (Mongolia – Country Gender Assesment, 2005)
5
. 

Odpovědí na řešení chudoby je migrace, kterou započaly ženy, které si jako první z rodiny 

hledaly místo v krajských a provinčních centrech. To však nebylo řešení, protože práce byl 

nedostatek (Mongolia – Country Gender Assesment, 2005). Myslím si, že právě tato 

situace vede k tomu, že velké procento mongolských žen hledá řešení své situace 

v zahraniční pracovní migraci a jsou tak nuceny stát se transnacionálními matkami. 

V České republice tvoří ženy 60% všech migrantů z Mongolska. Je to dáno také velkou 

poptávkou po levné pracovní síle, především v textilním (potažmo automotive) průmyslu, 

kam jsou mongolské pracovnice najímány. 

 

 

 

 

                                                           
4  v rurálních oblastech je převaha dívek s vyšším vzděláním ještě markantnější než v městských oblastech – 80% dívek 

s dokončeným sekundárním vzděláním (Mongolia – Country Gender Assesment, 2005). 

 
5
 Pro domácnosti bývají přínosem i starší členové rodiny, jejichž penze představuje poměrně významnou část rozpočtu 

domácnosti (Mongolia – Country Gender Assesment, 2005). 
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Demografická situace Mongolů v ČR k 31.12.2011
 

 

Celkem 5387 

Z toho žen 3191 

% žen 59,24 

Pobyt na 12 měsíců a více 5278 

Z toho žen 3137 

Z toho trvalý pobyt 2568 

Z toho ženy 1639 

Azyl 2 

Z toho ženy 1 

Víza nad 90 dní 107 

Z toho ženy 53 

 

Zdroj: 
 
Statistický úřad ČR; Cizinci v České republice 2012. Praha 2012

6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Počty mongolských žen v ČR se za dobu mého výzkumu téměř nezměnily. Předpokládám, že je to způsobeno také tím, 

že většina žen již splňuje nebo v blízké době splní zákonnou dobu, aby mohly získat trvalý pobyt 
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5 Rozhodování k migraci 

 

Při rozhodování, zda k migraci přikročit, hraje roli mnoho faktorů a to jak na mikro, tak  

i na makro úrovni. Jejich souhra se projevuje v konečné možnosti migraci uskutečnit. 

Podle Boyd a Grieco (2003) se tyto faktory obecně dělí do tří skupin: 1) genderové vztahy 

a hierarchie, 2) statusy a role, 3) strukturální charakteristiky země původu. 

Základním stupněm, který ženám umožňuje migraci, jsou genderové vztahy a hierarchie 

v rámci rodinného kontextu. Boyd a Grieco (2003) dále pokračují: „Interakce ženských 

rolí, statusu a věku v rámci konkrétního socio-kulturního kontextu ústí v „migrační 

pravděpodobnost“, což rovněž může ovlivnit možnost žen migrovat. Zpráva Spojených 

národů o ženách a migraci říká, že dopad ženského statusu a rolí na jejich tendence 

k migraci musí být zvažování na třech úrovních: individuální, rodinná, společenská.“ 

Poslední z možností zahrnuje normy a hodnoty společnosti, které na makro úrovni určují, 

zda bude pro ženy migrace vůbec možná a za jakých okolností. Oishi (2002) a i další autoři 

zdůrazňují, že pro ženy je velmi důležité, jak se společnost zachová - zda migraci podpoří 

nebo zda jsou ženy, které se rozhodnou k migraci, spíše ostrakizovány. A to nejen při 

migraci ven, ale také při návratu zpět.  

Při rozhodování k migraci hrají velkou roli takzvané „push“ a „pull“ faktory, což je model 

tahů a tlaků, které migrantku vedou k migraci nebo ji naopak od ní zrazují. Mezi push 

faktory, které nutí lidi k emigraci, patří například chudoba, nestabilita země, nedostatek 

pracovních příležitostí, nebo je láká vidina lepšího životního standardu v cílové zemi, větší 

mzdy za stejnou práci, představa o celkovém zlepšení životní situace rodiny a tak podobně. 

Pull faktory jsou naopak takové, které migrantku od emigrace odrazují. Patří mezi ně 

například to, že má migrantka rodinu, kterou by musela opustit a to ať už například 

manžela, rodiče nebo i děti, nejistota, jaký bude život v nové zemi, zda uspěje a tak 

podobně (Pedraza,1991:306). 

V Mongolsku stoupla zahraniční migrace již v 90. letech minulého století, kdy se země 

uvolnila z područí Sovětského svazu. Příčin bylo více – politické, sociální, ekonomické  

i environmentální. Na úrovni jednotlivce to pak byla především nezaměstnanost a zvyšující 

se chudoba, zapříčiněná socio-ekonomickou situací, která způsobovala pokles mezd  

a mnohdy byla důvodem migrace i rodinná situace. (Status and Consequence of Mongolian 

Citizen working abroad, 2005). Celkový počet pracovních migrantů je překvapivý, protože 



26 

 

je v poměru k celkovému počtu obyvatel Mongolska poměrně velký. Mimo to se zvýšila  

i vnitrostátní rurálně-urbánní migrace (Jelínková a kol., 2011). 

Většina žen, se kterými jsem mluvila, přijela v rozmezí let 2006 a 2008, tedy v době 

největšího boomu pracovní migrace z Mongolska do České republiky, který začal být 

masivnější v roce 2005 
7
(do té doby zde nebylo více jak 3000 jedinců (Martínková a kol, 

2010)).  

Mezi důvody, proč je Česká republika oblíbenou destinací pracovní migrace, je především 

její status člena Evropské Unie. Mnoho Mongolů tak migraci do ČR bere jako příležitost 

dostat se dále na evropský trh
8
. Další důvody vyplývají z historického kontaktu mezi 

oběma zeměmi, který začal zhruba v 50. letech minulého století, kdy obě země navázaly 

vztahy v rámci rozvojové pomoci. A to jak poskytováním studijních programů, tak 

 i přijímáním a školením pracovníků v některých průmyslových odvětvích, například ve 

stavebnictví, strojírenství kožedělném průmyslu (Martínková a kol, 2010). Z této doby 

zůstal v povědomí mongolských občanů obraz České republiky jako dobré a přátelské 

země. 

Představa o pracovní migraci většinou bývá taková, že to „bude jen na chvíli“. I ve 

výpovědích mnou dotazovaných žen se často vyskytuje zmínka o tom, že původním 

záměrem migrace bylo rychlé vydělání peněz a návrat zpět za rodinou. Jen opravdu 

minimum z nich plánovalo v České republice delší pobyt či dokonce zvažovalo trvalé 

přesídlení. Maximální zmiňovaná plánovaná doba pobytu v České republice je do pěti let. 

Hovoří o tom Toya (36 let; jedno dítě) a další ženy: „Já jsem v začátku myslela jenom 

pár… jako jenom vydělávat peníze… jenom pár roku a teď mám syna tady a už nevím nic. 

Nevím jak dál…“  

„Asi v začátku jsem myslela, že tři, čtyři rok asi, jo, určitě. Kamarádi z mongolský strany 

mi řikali – v Mongolsku není práce, zůstaň tam a tady taky nebudeš mít práci. Takže  

v Mongolsku když není práce, taky nejsme už mladí, takže v Mongolsku taky důchod asi 

nedostanem a tady jestli důchod dostanem, to já nevim. (…)Přijela jsem původně, aby 

                                                           
7 Mongolská migrace do České republiky začala již v roce 1989. V roce 2000 přijala Česká republika v souladu 

s Evropskou unií novou migrační a azylovou legislativu. (Status and Consequence of Mongolian Citizen working abroad, 

2005). 

 
8 Migranti do ČR se dělí do dvou skupin – ti, co mají ČR jako cílovou zemi a na tzv. přechodné imigranty, kteří přes 

Českou republiku míří dále na západ (Status and Consequence of Mongolian Citizen working abroad, 2005). 
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studenti měli jako.. zaplatim školný a to už mám dozaplacený, teď končím (překladatelka: 

tak já jsem se smála, že jako teď už jde, pojedeš, a ona říká:) No tak asi tak ne a chtěla 

jsem původně potom jako sám tady podnikat šití, ale jak koukám, ale oni moc nenechávají 

šít (Češi, pozn. A.N.) nebo moc zájmu není a i lidi jsou hodně šicí, takže asi těžko.“ (Saraa, 

46 let; tři děti) 

„Tři roky jsem chtěla být, já nevim v budoucnosti, nevim, vrátit tam nemám dost práce, 

nebudu mít peníze a… nevim, co mám dělat.“ (Pulma, 43 let; jedno dítě) 

Naraa: Ano, poprvé jasně že jsem chtěla vydělávat peníze, pak jako děti potřebuju 

vydělávat, aby děti byly a teď je problém. Zpátky domu. Chci jet domu, takže nevim.  

A.N.: A původně jste plánovala, jak dlouho tady zůstanete, když jste sem jela? 

Naraa: Tři roky.(…)Chtěla jsem jen tři roky a už je to čtyry roky.(…)  

Překladatelka: Tak pět rok. Teď chceš asi pět, to by byla škoda, trvalý pobyt můžeš vzít. 

Naraa: Já nevydržim…příští rok. Na co já trvalý pobyt potřebuju, když už nechci tady 

zůstat. (Naraa, 36 let; dvě děti) 

Pro mé informátorky tato představa již dávno neplatí. Myslím, že některé z nich 

reprezentují případ „mýtu věčného návratu“. Pobyt zprvu dočasný se stále a stále 

prodlužuje, až se jednou stane pobytem trvalým. 

Mezi mými informátorkami jsou ale i ženy, které sem již jely s představou trvalého 

přesídlení, protože například chtěly lepší život pro své děti. To je například Cegi (39 let; tři 

děti) a další ženy: „Od začátku jsem chtěla, aby já nejdřív dostat, aby děti… aby studovaly 

děti tady a žily tady všichni.“  Cegi ovdověla a to byl asi hlavní důvod toho, že se rozhodla 

začít s dětmi nový život jinde. 

„Od začátku jsem chtěla vzít kluky vzít, a aby oni tady studovali a tady se nedá vydělávat 

peníze. To nejde. To opravdu ty peníze akorát na ty živobytu a z toho se nedá vydělávat. 

Takže chci zůstat s dětma.“ (Chimgee, 45 let; dvě děti). Chimgee je jako řada mongolských 

žen vdaná, ale již dlouho se svým manželem nežila. Rozvody v Mongolsku trvají často 

dlouhá léta. V Mongolsku navíc platí i jiná pravidla než u nás. Pokud muž opustí 

manželku, odejde za jinou ženou, nechá děti stávající manželce a už se o ně nestará. Obavy 

vyjadřovala Namuun (41 let; dvě děti): „Já nechci zpátky, já se svým manželem taky jsme 

skoro rozvedenej, oni nejsou… od něho utíkala. A děti… hlavní studujou holky a musím to 

zaplatit.(…) Jestli mám práce, tak já jsem tady. Jestli vízum mi prodlouží, jsem tady.“  
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Původní plány jsou ženy často nuceny přehodnotit i vzhledem k měnící se situaci doma. 

Původně plánovaly, že sem pojedou jenom na chvíli a vydělají peníze například na studium 

dítěte. Peníze tu však nešly vydělat tak rychle, mezitím děti povyrostly, takže bylo nutné 

platit další školné a pobyt se tak prodloužil. Takovou situaci zažily i Treja (47 let; dvě děti) 

a Muugii (45 let; tři děti) 

„Ano. Ano, poprvé jsem se kvůli práci, kvůli peníze sem přijela teď, když vezme člověk 

dceru sem, takže už mám zase… Syn je tam jakože už po svým jde, takže já už jiný možnost 

nemám, než jenom dceru tady snažit trvalý pobyt dostat a pracovat a žít tady. Ona měla 

jako… dceru neměl kdo hlídat, to byl problém, takže musela jsem vzít dceru k sobě, takže 

už jako člověk pracuje jako žije jenom kvůli děti, dceru a takže už je to jasný.(…)Já zatím… 

Když mám práci, tak vůbec na to nemyslím a hlavně chci, aby dcera nějaký to školy jako 

nastoupila a dostudovala nějaký obor a tak. (…)Na začátku jsem myslela, že budu 

vydělávat víc peníze, ale ty peníze jsou teď, když mám dceru, jako když je člověk sam…jiný 

a takže když s dcerou, tak nám opravdu stačí jenom na bydlení a žít a já taky když trochu 

víc, tak pošlu do Mongolska. No, ten syn, když studoval, já jsem zaplatila celou dobu školu 

a že jsem posílala peníze, aby syn tam jako moh dostudovat, dokončit. To je taky ten hlavní 

důvod, aby moh syn studovat. (Treja, 47 let; dvě děti) 

A.N.: A když sem jela, tak jaký byl plán? 

Muugii: Hlavně jsem chtěla podívat a pak se vrátit, ale ted furt pracuju. 

A.N.: A na jak myslela, že to bude dlouho? 

Muugii: Nějaký rok, dva roky 

A.N.: A ted tady chce zůstat jak dlouho? 

Muugii: Teď nejmladší na vysokou školu nastoupila a mě nic jinýho nezbyde něž tady 

zůstat a vydělávat, to je největší problém… 

Odehrává se rozhodování k migraci na úrovni domácností nebo je to rozhodnutí jedince 

 a jeho strategií? Zastánci tzv. household theory tvrdí, že rozhodování k migraci (stejně 

jako další rozhodnutí) jsou tvořena na úrovni domácností, jako té nejmenší jednotky, která 

sdružuje členy a snaží se o minimalizaci ztrát a naopak o maximalizaci výhod tím, že 

rozhoduje o distribuci zdrojů v rámci dané jednotky. Rozhoduje tedy také, kdo z rodiny 

bude migrovat, popřípadě kam a za jakých okolností. (Oishi, 2002) 
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Kritici této teorie namítají, že bylo málo provedených výzkumů s tímto zaměřením a je 

vcelku vágně vymezena velikost domácnosti (Jedná se o nukleární rodinu či rozšířenou 

rodinu? Kdo všechno spadá pod pojem domácnosti?). A co domácnosti ze zemí, které 

migranty nevysílají – znamená to, že tyto domácnosti nemají žádné strategie? (Oishi, 2002) 

Proti household theory staví teorii nezávisle jednajícího migranta a tím namítají, že 

domácnost není ta nejmenší jednotka, která rozhoduje, ale v rámci domácnosti jsou 

jednotlivci, kteří rozhodují, a kteří mohou mít jiný názor či dokonce protichůdné zájmy.  

V mém výzkumu jsem se rovněž zajímala o to, kde vzniklo rozhodnutí žen migrovat, jak 

postupovaly a kdo do procesu rozhodování zasahoval. Zajímavé bylo to, že většina žen se 

se svou rodinou radila o možnosti odjet do zahraničí, zajímal je názor jejich okolí (nejen 

rodiny, ale i například přátel a sousedů), ale některé ženy odjely i navzdory nesouhlasu 

jejich rodiny. Vypovídá o tom Namuun (41 let; dvě děti) a několik dalších žen: „Manžel 

nechtěl, ale já jsem strašně chtěla. Já mám dvě děti a jedna začala studovat, takže já jsem 

potřebovala peníze na studium dceři.“ 

„Všichni nesouhlasili, že jedu z Mongolska do Česka a první lidi jeli dřív než já, já jsem 

měla vízum dostala za čtyři měsíce, oni odjeli a mezitim jsem tam studovala něco 

biologický a nějaký hornický….že tam potřebuje. A v zimě se nepracuje a tak jsem to řek že 

když je zima, tak já už jedu sem. (A co rodiče?). A neměla jsem momentálně dost peněz, bez 

práce, tak oni museli souhlasit, protože to jiný šance nebylo. Už jsem měla vízum. (…) 

Nesouhlasili. Můj přítel nesouhlasil, protože on byl tady v Čechách…jako…. Já jsem 

rozvedla a mezi tim jsem měla jsem přítele, přítel se věděl, jak je v Čechách. On mě řek, 

že…..hornický studium jako jsem začala studovat, von řikal že nejezdi do Čech, nechtěl, 

no. (…) Já jsem strašně chtěla, bylo to hezký tady, líbí se mi tady.“ (Naraa, 36 let; dvě 

děti) 

„Maminka říkala, že mám dva kluky, dva syna tady už mají a že pohlídá kluky, tak jestli 

chceš, ať jedeš, ať se rozhodne sama.(…) Můj manžel chtěl do Koreje se mnou a já jsem 

chtěla sem, takže jsme se pohádali, on je teďka v Koreji. A já jsem tady.“(Chimgee, 45 let; 

dvě děti) 

Tuya: Já jsem skoro rozhodla sama, ostatní nebyli rádi, já jsem chtěla vědět, jak je 

v cizině, jak je v cizině pracovat. 

A.N.: A co třeba sousedi, přátelé? 
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Tuya: Nejet tam, je to málo peníze, nejeďte tam. Nebyli rádi. 

(Tuya, 45 let; tři děti) 

Překladatelka: Já se ptám – a co řekl tvůj manžel a řiká von nemluvil vůbec se mnou. 

 Saraa: Tatínek řikal – nechceš radši zůstat? Nejezdi jako. Nechtěl. A ostatní říkali fakt 

tady šiješ, umíš šít, tak jestli za ty peníze dostane… za ty práce dostaneš víc peníze, tak 

zkus jako. (Saraa, 46 let; tři děti) 

Byly ale i ženy, které se rozhodly odjet a rodina je podpořila, nebo je dokonce vyslala, 

protože to bylo jediné řešení těžké rodinné situace a nikdo jiný z rodiny odjet nemohl. Bylo 

to především v těch rodinách, kde chyběl otec a rodiče žen byli na migraci staří. Hovoří 

Pulma (43 let; jedno dítě): „Protože jsme měli velký dluh, tak všichni radši byli ticho 

 a čekali na mě, co udělám. Takže to z jedný strany souhlasili jako.(…)Všichni drželi mi 

palce, všichni mi řikali, že ať se tu dluh jako zbaví, že nikdo mi nemoh pomoct, takže drželi 

mi palce.“  

„Můj švagr slyšel do České republiky spoustu lidí jezdí, a že je možnost tady pracovat. (…) 

Všichni jsme se domluvili, všichni jsme souhlasili, že bych já jela.“ (Manta, 38 let; dvě 

děti) 

„Všichni souhlasili, protože nikdo neměl… nemá práce, všichni se mi jako obdivovali, že 

jedu za prací, že ať jedu jakože, proč ne.“ (Treja, 47 let; dvě děti)  
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6 Sociální sítě 

 

Dříve bylo na migranty nahlíženo jako na vykořeněné jedince, kteří jsou pasivními aktéry 

v celém procesu migrace. Postupně se ale výzkumy začaly zaměřovat na mikro-rovinu 

migrace a migranti se ukázali jako aktivně jednající, utvářející transnacionální sociální 

pole, která sbližují jejich nový a původní domov (Glick Schiller, Basch, Szanton Blanc, 

1995). To umožnila především globalizace – možnost rychlého přesunu z místa na místo, 

telekomunikační možnosti a jiné. Zajímavostí je, že i výzkumy z devatenáctého století 

potvrzují snahu migrantů pomocí dopisů a zasílaní peněz udržet kontakt se svým 

domovem. Takové propojení je vnímáno jako výsledek právě aktivního jednání migrantů 

(Glick Schiller, Basch, Szanton Blanc, 1995). 

Přes transnacionální sociální pole migranti komunikují se svým domovem, uskutečňují 

přes ně různé směny předmětů a také realizují politickou a kulturní participaci. V dnešním 

světě stále více lidí žije a utváří svůj život a životní strategie na území více než jednoho 

národního státu, což vede k tomu, že přestává platit, že na jednom místě je pouze jedna 

kultura Szaló, 2007). 

Jsou to především transnacionální sociální sítě, díky kterým mohou lidé migrovat  

a následně se usadit v nové společnosti. Tyto sítě jsou souborem různých vztahů, které 

formují vazby mezi migranty a těmi, kteří zůstali v zemi původu, skrze příbuzenské  

a přátelské vazby a sdílení svého původu. Tím členům komunity otevírají možnosti 

k migraci, neboť se jim zmenšují náklady a ztráty a naopak se zvyšují možnosti zisku. Toto 

spojení skrze sociální sítě poskytuje členům sociální kapitál, který může mít různé podoby 

a může zprostředkovat přístup do různých sfér (Massey, 2005). Mohou ho použít například 

k získání finančního kapitálu nebo přes známé a příbuzné, kteří již nějakou migrační 

zkušenost mají, získat informace a pomoc k tomu, aby oni sami mohli také migrovat. 

V podstatě každý akt migrace vytváří takový sociální kapitál, který dává možnost širokému 

okolí migranta tento kapitál využít a také se zapojit do migračního procesu a to již se 

značnými výhodami a redukovanými ztrátami. Massey (2005) doplňuje, že pro toho, kdo 

odejde jako první do země, kde nemá žádné vazby, je takový akt velmi nákladný, protože 

se nemůže na nikoho obrátit. Další příchozí už to mají o poznání snazší, protože už mají 

vazby na někoho, kdo se v dané společnosti vyzná a má už nějaké kontakty vytvořené. To 

zjednodušuje například získání zaměstnání, přístup ke vzdělání a celkově se migrantovi 
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dostane pomoci při orientaci v novém prostředí (Massey, 2005). To, že se i na mongolské 

ženy obraceli jejich známí a příbuzní dokládá i vyprávění Cegi (39 let, tři děti), zároveň je 

i patrné, že snaha pomoci nemusí mít vždy kladný výsledek: Jedna moje kamarádka chtěla 

za mnou přijít, tak jsem jí taky zařídila a udělala jsem, ale ona potom nepřijela. A potom 

jsem chtěla ještě mou sestru sem vzít a taky jsem zařídila, ale bohužel potom vízum 

nedostala, už to bylo těžší.“ 

Jak říká Aranda (2003) nejdůležitější sociální sítě jsou utvářeny mezi rodinou a přáteli. Ty 

poskytují podporu a péči a uspokojují emocionální potřeby. To, zda takovou podporu získá 

migrant i ve své hostitelské společnosti pak ovlivňuje jeho proces usazení se. Pokud se mu 

takové podpory nedostává, může být tento proces velmi náročný. Dobrou zkušenost má 

Otgonsuren (41 let; dvě děti) 

„Protože oni všichni ví, oni mi pomáhali, můj bratr taky…můj brácha taky, kamarádi mi 

pomohli, všecko, takže jako věděla jsem, jak je tady a to…“  

Tilly (2007) k tomu dodává, že migrace na dlouhé vzdálenosti představuje velké riziko a to 

obzvláště pro ty migranty, kteří nedisponují takovými sítěmi, ve kterých by získali pomoc 

či informace. To stejné riziko omezuje/zrazuje potenciální migranty, kteří nemají přístup 

k těmto sítím, od migrace jako takové. Proto je tak typická takzvaná řetězová migrace – 

tedy že lidé z jednoho místa mají stejné migrační cíle, o čemž svědčí i vyprávění Gerle (27 

let; dvě děti), Tuul (37 let; jedno dítě) a Treji (47 let; dvě děti) 

„(…) takže všichni začali o tom vypravovat, že se lidi jezdí do Čech a že se taky zkusí. 

Hodně odsud do firmy odjeli sem. Takže informace jsem měla.“   

„Tady jako… všichni jako říkali, že v Český republice je lepší, je klidu žije a taky hlavně, 

že je práce.“ (Tuul, 37 let; jedno dítě) 

„Moje maminčiny kamarádky syn… tady pracuje…. teda dcera, dcera tady už pracovala 

dlouho, tak mi zařizovala, že tady jako povolení spoustu… tak nabídla mamince.“ (Treja, 

47 let; dvě děti) 

Je to především proto, že sociální sítě migraci usnadňují a také snižují rizika a náklady 

s migrací spojené. Migrace je vždy nejtěžší pro toho, kdo odchází bez napojení na jakékoli 

sociální sítě (Tilly, 2007).  
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Přes sociální sítě zároveň proudí i různé druhy kapitálu a mají i různý účel. Podrobněji to 

popisuje Tilly (2007), který uvádí, že tyto sítě zpravidla fungují na pravidlech, která 

zavazují své členy k určitým vzorcům chování. Pokud by se takové chování nedodržovalo, 

mohl by být migrant ze sítě i vyloučen. Sítě fungují na principu solidarity a i jisté 

společenské kontroly. Aguilera a Massey (2003:673) říkají, že: „Lidé získávají přístup 

k sociálnímu kapitálu skrze členství v sítích a institucích a převádějí jej v další formy 

kapitálu a tím si udržují pozici ve společnosti.“ Aguilera a Massey (2003) pak ještě 

pokračují, že vzhledem k tomu, že jsou dané jisté normy reciprocity a důvěry, které jsou 

spojeny s příbuzenstvím či přátelstvím, migrant čerpá ze sociálního kapitálu vloženého 

v těchto vztazích a snižuje tak své riziko i výdaje spojené s migrací. 

Tilly (2007) však ještě upozorňuje, že na druhou stranu tyto sítě mohou být i překážkou 

v plné asimilaci členů těchto skupin v cílové zemi a mohou zužovat možnosti svých členů 

na získání práce, bydlení apod. 

Na mém výzkumu je zajímavé, že toto téma rozděluje mé informátorky na dvě skupiny. 

První kategorie žen se totiž rozhodla pro pomoc k migraci využít oficiální cesty nehledě  

na to, že tou dobou, kdy se rozhodly do ČR migrovat, již zde mnoho Mongolů pracovalo. 

Oficiální cestou je v tomto případě agentura, která jim zařídila vízum, cestu, ubytování  

na místě i pracovní povolení a práci. Důvod, který pro toto jednání vidím, je fakt, že až  

na jedinou ženu pocházely tyto informátorky z rurálního prostředí a bydlely v jurtě. 

Domnívám se, že právě fakt, že pocházejí ze stepi, determinuje jejich možnosti navazování 

a rozšiřování sociálních sítí – neměly takové vazby, které by jim dovolily využít pomoc 

někoho, kdo již migrací prošel. Některé ženy využily služeb jednotlivců, byli to však lidé, 

které informátorky většinou neznaly osobně. Byli jim buď doporučeni, nebo se nabídli 

náhodou. „Známý tady už byla nějaká pani, kamarádka a ta už jako dostala vízum a ta sem 

nějaký adresu-kontakt dávala, že kdo o to bude starat. Ale čekala jsem rok (…)Nikdy jsem 

nevěděla přesně přes koho. Přes tu kamarádku někdo za ní, mezi nima, ani nevim, jak to tu 

dělal. (Chimgee, 45 let; dvě děti) 

Nutno říci, že toto řešení s sebou mnohdy přineslo komplikace a zklamání. Ne vždy byli 

tito zprostředkovatelé poctiví a několik žen se dostalo do situace, kdy zprostředkovateli 

zaplatily nemalou částku v dobré víře, že jim zajistí práci v zahraničí a o své peníze 

nenávratně přišly. To samozřejmě velmi ztížilo jejich už tak náročnou situaci, protože 



34 

 

většina z nich si musela na cestu peníze půjčit. Dostaly se tak do ještě větší pasti jako 

Pulma (43 let; jedno dítě): 

„Já jsem chtěla… já jsem chtěla jet do Koreje pracovat, tam taky pracovní povolení u nás 

dostali, dostávali, ale ten člověk mi nic neudělal, sebral mi peníze, tak já jsem dostala k 

situaci hodně dluhů jsem to měla, takže jsem z toho důvodu, abych zaplatila ten dluh, tak 

jsem vzala jako vízum sem. Požádala.“ Pulma pak využila k cestě do České republiky 

pracovní agenturu. 

Sociální sítě, které využívají i migranti, bychom mohli shrnout pod obecný název trust 

network, neboli sítě důvěry (Tilly, 2007). Jsou to takové sítě, kterým lidé svěřují svou 

důvěru ve velmi důležitých věcech. Může sem patřit výchova dětí, náboženské záležitosti 

nebo migrace. Sítě důvěry využívají mongolské ženy například tehdy, když už mají 

v České republice své děti. Jelikož pracují na tři směny, je velmi těžké tento pracovní život 

skloubit s péčí o děti. Proto se mnohdy domluví více žen a o děti se navzájem starají  

a hlídají je. Mluví o tom například Gerle (27 let, dvě děti), která zatím svoje děti v ČR 

nemá, ale zvažuje, že by si je sem ráda vzala. Mít v takovém případě spolehlivé zázemí 

pociťuje jako nutnost: „Já mám taky strach, že na tři směny chodim, dvě děti nechat 

 a chodit se na směnu, to je strašná práce, vidim ty lidi, jak to dělaj, takže musí být 

spolehlivý kamarád nebo přítele nebo někoho musí se mnou být, spolupracovat. Ze školky 

vzít a taky problém.“  

Jiným příkladem je Treja (47 let; dvě děti), která hovoří o tom, jak jí její síť důvěry 

umožnila, aby vůbec mohla odjet pracovat do zahraničí: „… Auto jsem prodala… můj 

brácha pracoval v Koreji, takže von jako… koupil jako s náma jako auto a to auto jsem 

prodala, za ty peníze jsem se dostala… zaplatil tu cestu, všechno.“   

Vztahy v sítích důvěry se řídí určitými pravidly, jak se chovat k členům takové sítě. 

Konflikty často nastávají především mezi starší a mladší generací, kdy ta starší chce udržet  
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mladší členy uvnitř této sítě povinností.
9
 Stejné je to i v otázkách genderu – zaměstnání 

dává ženám jistou míru svobody, a často tak už nechtějí být závislé a povinované, což se 

nelíbí jejich mužům. (Tilly, 2007:5) 

Dalším aspektem sociálních sítí je to, že jsou významně generově diferencované. To tedy 

především znamená, že ženy tvoří jiné sítě než muži a na těchto sítích jsou navíc v migraci 

více závislé. Ženy pak cítí větší potřebu těchto sítí především ve vypjatějších životních 

situacích, například když jsou děti nemocné nebo pokud se jedná o neshody v manželství 

atp. (Aranda, 2003).  

Jak poukazuje Aranda (2003) migrace je pro ženy zvláště těžká, pokud migrují sami a svou 

rodinu a děti nechávají v zemi svého původu. Migrace výrazným způsobem omezuje 

možnost péče o rodinu v každodenním kontextu a ženy se tak cítí emocionálně frustrované, 

protože to bývají právě ony, které jsou zodpovědné za péči a reprodukci. 

“Jinými slovy - gender se jeví jako významný zdroj omezení.“ (Aranda, 2003:615) 

 „Já jsem měla strašný okamžiku, že jsem malý děti nechala, někdy začátku jsem vyčítala… 

manžel zemřel, to bylo taky strašné, pohřeb z dálku jako dirigovat a tak, nemohla jsem 

jet..dovolený oni nedali, nemohla jsem tam jet a celý problém… to bylo hrozné..!“ (Manta, 

38 let; 2 děti) 

Oishi vidí sociální legitimitu pro ženskou migraci v několika hluboce zakořeněných 

sociálních faktorech: 1) historický vývoj placeného zaměstnávání žen, 2) začlenění země 

v globální ekonomice, což ústí ve feminizaci pracovní síly, 3) ženská mobilita mezi 

venkovským a městským prostředím a 4) genderová rovnováha, především ve vzdělání. 

(Oishi, 2002:13) 

                                                           
9
 Charles Tilly (2007: 5 a 6) uvádí charakteristiky, které provázejí sítě důvěry. 

1) Mezi širokým množstvím mezilidských sítí, které hrají nějakou roli v migraci, hrají sítě důvěry významnou roli 

v solidaritě mezi lidmi stejného původu a cíle jejich migrační cesty. Členové takovýchto sítí si typicky 

přisvojují dlouhodobá práva a povinnosti, které je k sobě svazují, což znamená, že tyto sítě fungují současně 

jako sítě sociální jistoty a společenské kontroly. 

2) Zvláště z tohoto důvodu mají migrační proudy – spojené s těmito sítěmi -  tendenci koncentrovat se v relativně 

specializovaných ekonomických nebo geografických sociálních segmentech – v porovnání se všemi 

migračními proudy. 

3) Projekt migračních sítí důvěry vytváří a závisí na hranicích, které oddělují členy od zbytku; důsledkem toho je, 

že členství v takové síti zpomaluje asimilaci migrantů v cílovém místě a ztěžuje pozice pro druhou nebo 

pozdější generaci 

4) V dlouhodobém pojetí závisí přežití těchto sítí pro druhé nebo další generace zejména na společenské segregaci 

nebo integraci. Segregované migrační komunity daleko častěji vytvářejí transnacionální sítě důvěry. 

5) Tato segregace, nicméně, obecně brání členům těchto sítí už tak úzkým možnostem získání práce, bydlení, 

socializaci a sociálního zabezpečení. Jestliže tyto možnosti přivedou členy k ziskům, potom budou tyto sítě 

prosperovat. V opačném případě utrpí ztrátu. 
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Předmětem mého výzkumu byl i vznik a fungování sociálních sítí v České republice. 

Zajímalo mne, jak fungují sociální sítě mezi ženami, zda si pomáhají, drží při sobě či 

naopak. Zajímala jsem se o to, na koho se obracejí pro pomoc při řešení problému – zda na 

někoho uvnitř komunity nebo na oficiální instituce, které jsou zaměřené na pomoc 

migrantům. Jak z vyprávění žen vyplynulo, pokud mají nějaký problém, většinou se obrací 

na někoho ze své komunity, kdo již například podobnou situaci zažil a ví, jak ji vyřešit 

nebo se velmi často obrací právě na paní Ojunu, která jim pomáhá v různých životních 

situacích. Jelikož je i paní Ojuna  neformálním zdrojem pomoci, ve strategiích žen 

převažuje tento neinstitucionalizovaný způsob, kterým se snaží těžkosti vyřešit. Myslím si, 

že i jedním z důvodů, proč tomu tak, je jazyková bariéra, která ženám značně omezuje 

možnost volby řešení. Některé ženy docházejí pravidelně na kurzy češtiny, protože její 

znalost hodnotí jako klíčovou pro to, aby se v české společnosti mohly uplatnit. Jazyk 

většina z nich hodnotí jako velmi těžký, jako například Cegi (39 let; tři děti): Gramatika je 

tak strašná, že mně teče hlava, takže to už jako vůbec nerozumim, co tady tu gramatiku 

chce, tak mně se vůbec nechce. Radši jenom hovorový, jen tak takový říct tak my jakžtakž 

se chytáme… Teď už ani nepotřebuju mluvit a mně tlumočí děti. Řikaj všude oni už jako 

tlumočí. (…)Ne. Potřebuju, ale nevim. No já chci tady dýl jako trvalý pobyt získat a chci žít 

dál, takže jako čeština bohužel strašně těžký. Háčka, čárka, všechno má složitý, každý 

slovo má několik význam, životný, neživotný, já už nevim. V Mongolsku jedno slovo, druhý 

slovo a je to dá se mluvit.“ 
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7 Transnacionální mateřství 

 

S tím, jak se stále více žen aktivně zapojuje do migrace, vyvstává mnoho nových situací. 

Jednou z nich je i to, že ženy musí kvůli výdělku opustit své děti, které pak nechávají 

 u prarodičů, s otcem nebo jinou ženskou příbuznou. Jsou nuceny porušit historicky  

a sociálně ustanovenou podobu mateřství a zříci se hluboce zakořeněné víry, že jedině 

biologická matka může své děti řádně vychovat a zajistit jim vše, co potřebují. Takto 

klasicky pojaté mateřství musí nahradit novým vzorcem – takzvaným transnacionálním 

mateřstvím.(Hondagneu-Sotelo, Avila,1997)
 

Jak říká Forcey (2001:157): „Mateřství je sociálně konstruovaný soubor aktivit a vztahů 

podílejících se na výchově a péči o lidi. Je to také hlavní nástroj, skrze který lidé poprvé 

formují své identity a učí se svému místu ve společnosti.“ Transnacionální migrace však 

ruší zaběhnuté řády. Kulturně je určeno, že hlavní rolí ženy je starost o rodinu ve smyslu 

každodenního bytí s dětmi, jejich výchova a starání se o ně. Pro migrující ženy je pak 

velmi obtížné, ne-li nemožné, tato kulturní očekávání naplnit, čímž se dostávají do kolize 

se společností (Spitzer a kol, 2003). Tradiční rozdělení rolí je takové, kdy otec je ten, kdo 

zajišťuje pro rodinu obživu a příjem a matka zodpovídá za péči o rodinu a za výchovu dětí. 

Podle Parreňas (2001) jsou pak transnacionální domácnosti, kde matka přenechá péči  

o rodinu na otci a sama se účastní pracovní migrace, považovány za disfunkční, protože 

nedodržují tradiční rozdělení práce v rámci domácnosti a také se odchylují od tradiční 

socializace dětí v rámci rodiny, která by měla být uskutečňována pod přímým rodičovským 

dohledem, což samozřejmě geografická vzdálenost matek znemožňuje. Takové rozhodnutí 

tedy nemusí být společností dobře přijato a na ženy může být vyvíjen negativní tlak 

(podobnou zkušenost transnacionálních matek popisuje např. Ezzeddine, 2011). 

Hondagneu-Sotelo a Avila (1997) to doplňují tím, že transancionální matky musí čelit 

obecně vžitému faktu, že právě biologické matky musí vychovávat své děti. Tento ideál je 

ve společnosti hojně rozšířen, zároveň je i často porušován, a to nejen v naší době (viz 

chůvy, kojné apod.). Transnacionální matky se musí vypořádat s nově definovaným 

mateřstvím – věří, že stejně dobře naplní svou rolí právě skrze výdělek, který zajistí jejich 

dětem lepší život. Mateřství pro ně není nutně to naplňované tváří v tvář, ale stejně tak 

nevyměňují výdělek za péči o děti. 
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Ženy si zároveň uvědomují bolestnou cenu za transnacionální mateřství, která je pro ně 

velmi vysoká a odráží se především v emočním vypětí, smutku z odloučení, viny, ztráty a 

osamocení, kterému musí čelit v každodenním kontextu uvědomění si, že nemohou být se 

svými dětmi (Parreňas, 2000). Jejich situace je o to těžší, že většina těchto žen pracuje 

v domácnostech, kde poskytuje péči dětem svých zaměstnavatelů, zatímco tu samou péči 

nemohou poskytnout svým dětem. Tento jev se nazývá „vytěsněné mateřství“ a jedná se 

 o sociální důsledek právě transnacionální dělby práce (Parreňas, 2000). Aranda (2003) 

k tomu dodává, že izolaci žen ještě zvyšuje jejich status imigrantek a kulturní menšiny. 

„Poskytování péče se tak stává zdrojem boje, protože je vykonávána v izolaci, která 

zvyšuje emocionální dislokaci ústící z migrace. Místo toho, aby migrace přinášela pozitivní 

status, má pak opačný efekt (…) “ (Aranda, 2003:617). 

Díky globalizaci mohou ženy nejen migrovat, moderní komunikační a dopravní prostředky 

jim umožní i snadnější kontakt s rodinou a dětmi. Transnacionální matky tak mohou využít 

například telefon, internet, rychlé doručování zásilek nebo i snadnou dopravu k tomu, aby 

jim jejich vzdálenost od rodiny pomohly „zkrátit“. Nejlépe to vystihuje Hodagneu-Sotelo  

a Avila  (1997: 558) větou: „I´m here, but I´m there“, což znamená, že fyzické odloučení 

nemusí nutně znamenat to emocionální. Právě moderní technologie umožňují matkám 

denně kontrolovat, co děti dělají, být pro ně dostupné v případě problémů, často dělají  

i prostřednice ve sporech dětí s prarodiči. Matky tak mohou mít pocit, že vlastně neodešly, 

protože stále, i když na dálku, participují na rodinném životě ( Hondagneu-Sotelo, Avila, 

1997). Díky dopravě, která se stala dostupnější i rychlejší, je možné překonat jakékoli 

vzdálenosti za poměrně přijatelnou dobu. To umožňuje migrantkám i cesty domů, když ne 

v pravidelných intervalech, tak například při příležitosti významných událostí v rodině. To 

je další nástroj, který může pomoci ženám vypořádat se s odloučením. Některé migrantky 

záměrně volí i formu tzv.“cirkulační migrace“, a to hlavně v případech, kdy země původu 

a cílová země od sebe nejsou příliš vzdáleny. Umožňuje jim to tak lépe zkoordinovat jak 

reprodukční péči, tak i výdělek. Podobnou strategii volí například ukrajinské migrantky 

v České republice (viz. Ezzeddine, 2011). 

Mé informátorky přijely do České republiky kvůli své rodinné situaci, kterou se rozhodly 

řešit zahraniční pracovní migrací. Musely opustit své děti, které zanechaly  

u svých příbuzných a vydaly se „přes půl světa“, aby dětem zajistily lepší život. Jak se 
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s danou situací vyrovnávají? Jak ji řeší a co zvýznamňují? Odpověď na tyto otázky se 

pokusím nalézt v následující části. 

Když se ženy rozhodovaly k migraci, musely mimo jiné učinit i jedno velmi zásadní 

rozhodnutí. A to – u koho nechají v péči své děti. Protože ve většině rodin nebyl otec, 

zajímalo mne, u koho své děti v Mongolsku nechaly. Kladla jsem si otázku, zda i mé ženy 

budou využívat podobných strategií, které ve svém výzkumu uvádí Sotelo a Avila (1997), 

a to, že většina žen nechává děti se svými rodiči nebo nějakou svou další ženskou 

příbuznou (sestra, teta a pod), pokud není otec, který by se o děti postaral. Například rodiče 

z otcovy strany bývají v příbuzenském výběru až jako jedna z posledních možností. 

Jednání žen jsem v tomto případě kategorizovala na tři skupiny. První skupinou jsou ženy, 

které preferovaly pro péči o děti své příbuzné, ať už to byly rodiče nebo sourozenci. 

Nejvíce žen v této kategorii nechalo děti u svých rodičů. Byly to buď ženy rozvedené, 

svobodné matky nebo ty, které ještě nejsou formálně rozvedené, ale se svými manžely již 

dlouhou dobu nežijí. Tyto ženy tak pravděpodobně neměly jinou volbu než se obrátit na 

svou rodinu.  

Další volbou v této kategorii byly sestry mých informátorek a to v případech, kdy byli 

rodiče již staří a na děti by nestačili. Sestry byly volbou i v případě, že rodiče již nežili. Je 

zajímavé, že ani jedna žena nezmiňovala, že by děti dávala k bratrovi (popřípadě i k otci). 

Nevím, jestli shodou okolností tyto ženy bratry neměly nebo skutečně raději volí své 

ženské příbuzné. Některé ženy i v průběhu let své příbuzné, ke kterým děti daly, ztratily,  

a tak musely situaci rychle řešit. Takovou situaci zažila například Treja (47 let; dvě děti) 

 a další ženy:„Moje maminka je starší, už nemohla, 2007 už jsem dceru vzala. Teď chodí 

do školy, umí česky dobře.“   

„Moje maminka se starala, ale umřela a já stejně musela sem vzít děti, jinak bych je 

nechala v Mongolsku dostudovat, oni jsou velký, s těma jazykový…. Jako měl hodně 

problém ten starší, ale ten mladší docela dobrý. Teď už čte, ten je šikovnej.“ (Chimgee, 45 

let; dvě děti) 

„Sestra se stará. Protože rodiče už nežijou, tak moje starší sestra hlídá.“ (Naraa, 36 let, 

dvě děti) 
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Jako druhou jsem kategorizovala skupinu žen, které si pro péči o děti vybraly příbuzenskou 

stranu manžela. A to buď manžela samotného, nebo jeho rodiče. V jednom případě 

informátorka nechala své děti u švagra a švagrové, protože rodiče z obou stran byli již staří 

a děti jim nemohly být svěřeny. Manželovi svěřovaly děti ženy, které byly vdané  

a manželství bylo plně funkční.  

A například Gerle (27 let; dvě děti) nechala děti u rodičů svého manžela a to z toho 

důvodu, že se stala vdovou ještě před odjezdem do ČR a chtěla tak manželovým rodičům 

nahradit ztrátu syna. 

 „Děti jsou u tchýně a tchána. (…)Můj manžel zemřel a já jsem zůstala jako sama a potom 

jsem přijela sem. (…)Oni ztratili svýho syna, takže prostě nechce jako… pořád chtějí 

pomáhat mně tim stylem, takže děti je zatím u nich.“  

Poslední kategorií jsou ženy, které se rozhodly pro takovou střídavou péči, kdy se o děti 

střídalo více příbuzných (otec, babičky, dědečkové a sourozenci (sestry) žen). V této 

kategorii byly ženy, které během migrace ovdověly, a tak se děti, které byly původně u 

otce, přesunuly k dalším příbuzným. Byly zde však i ženy rozvedené, které se překvapivě 

rozhodly nechat děti buď u manžela nebo jeho příbuzných. Například Acaa (43 let, dvě 

děti) k tomuto rozhodnutí vedlo to, že ona už své rodiče neměla. Rozhodly se tak ale i další 

ženy: 

„U babičky. Dvě holky jsou u babičky, u dědečka od manžela a třetí dcera je u tatínka.“ 

(Muugii, 45 let; tři děti, rozvedená) 

„Tatínek…ať se stará tatínek a babičku jsem měla a všichny měla. (…) Tchýně a tatínek 

starali, blízko bylo naše rodiče, takže obě rodiče se starali.“ (Toya, 36 let; jedno dítě- 

vdova) 

„Rodiče a manžel i sestra, aby všichni podělili. (…) Ano, všichni v jedné vesnici, takže bylo 

blízko. (…)Manžel jako a tu menší dceru babička a sestra a tak všeljak. (Manta, 38 let; dvě 

děti-vdova) 

Z rozhovorů vyplynulo, že mé informátorky raději daly přednost tomu, dát děti ke svým 

příbuzným, pokud v rodině nebyl přítomen otec, který by se o děti mohl postarat. Dle 

mého názoru to může být tím, že jednak ženy věří nejvíce své rodině a jsou tak ochotné 

děti svým příbuzným svěřit více než cizím lidem a pak je také zřejmé, že matka uplatňuje 
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takové výchovné metody, které se naučila ve své rodině, od svých rodičů. Tento 

rodičovský styl je jí tedy blízký a téměř jistě ho bude uplatňovat i u svých dětí. Když tedy 

děti svěří své rodině, ví, že se dětem dostane výchova, která je i jí blízká. Oproti tomu 

rodina manžela může uplatňovat jiné výchovné metody, které se třeba matce nemusí líbit. 

Pokud se jedná o děti z rozvedených rodin, je v Mongolsku zvykem, že muž odejde  

od rodiny, založí si novou rodinu a žena zůstane s dětmi sama. Myslím si, že to je i jedním 

z důvodů, proč rozvedené ženy nenechávají své děti u bývalého manžela. Zkušenost s tím 

má i Saraa (46 let; tři děti): „Já ještě nemám rozvod, tak nevim, asi nic moc. U nás rozvod 

takový, že děti zůstanou u maminky a… manžel se všema za mladou jde. Většinou my 

řekneme, že majetek není důležitý, děti nám je důležitý. Mně se strašně se líbí, že rozvádí se 

tady, ty lidi jako většinou v klidu, většinou třeba ten zákon je tak hezký, že si dítě může ten 

tatínek vzít za 14 dnů k sobě a potom nebo co potřebuju, tak jí musí dát, to je strašně pěkné 

jako. To se obdivuju, to je nádherný.“  

Příbuzní, kteří se o děti starali, měli jako kompenzaci o péči přístup k remitencím, které 

byly posílané nejen pro děti, ale i pro potřeby širší rodiny. 

Jak jsem již zmiňovala výše, některé migrantky, které pocházejí ze země původu, která je 

geograficky blízká cílové zemi migrace, mohou využít cirkulační migraci nebo 

tzv.“migraci na zkoušku“ (Ezzeddine, 2011). Mongolské ženy vzhledem ke geografické 

vzdálenosti Mongolska od České republiky tuto možnost neměly a tak byly, jak se říká, 

„hozeny do vody“ s plnou tíhou situace. Emocionální odloučení od svých rodin pociťovaly 

velmi ostře především v prvních měsících po příjezdu a některé se s opuštěním svých dětí 

smiřovaly opravdu velmi těžko. Na druhou stranu si uvědomovaly, že dostat se do České 

republiky pro ně bylo složité a mnoho tomu obětovaly. Často je cesta stála nemalé finanční 

úspory, popřípadě musely rozprodat svůj majetek. Byly si vědomé toho, že to dělají pro 

svou rodinu a proto, aby se děti měly lépe. Nemohly to po pár týdnech vzdát. To pro ně 

bylo hnacím motorem, aby tuto situaci zvládly a ustály. Některé ženy zmiňovaly, že jim 

tuto těžkou situaci v začátcích pomohla paradoxně vyřešit namáhavá práce v továrně. Bylo 

pro ně velmi těžké si zvyknout na dvanácti hodinové směny a šití potahů, které vyžaduje 

jak zručnost, tak i poměrně fyzickou sílu. Bývaly tedy tak unavené, že se na stesk  

z odloučení nemohly tak moc upínat. Hovoří o tom i Toya (36 let; jedno dítě) a několik 

dalších žen:„Začali jsme vstávat a chodili jsme furt do práce a pak zvykli jsme si. (…) Furt 
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se mi stýskalo. Když jsem přijela sem konečně, spoustu lidí nedostali vízum, tak přece 

nepojedu domů…“  

„Prvně mi nejdřív bylo strašně, děti jsem… jako děti, rodičů, všechno jsem se jako… 

stýskalo… A nechtěla jsem a jsem myslela že… proč jsem tady, radši pojedu pryč, takže za 

ty tři, čtyři měsíce jakžtakž šlo. To když člověk jenom furt jenom pracuje, tak to už je dobrý. 

(…)Brečela jsem někdy, myslela jsem na ní, telefonovala a i zdálo se mi to, je to strašná 

práce.“ (Treja, 47 let; dvě děti) 

„V začátku byla strašné jako že jsem byla sama nebo tak, to bylo hrozný, a teď já mám 

tady oba kluky, už docela jako mi nevadí“ (Chimgee, 45 let; dvě děti) 

„Strašné bylo (smích) a teď dobrý, já jsem se zezačátku myslela, že radši odjedu 

domu…(…) Těžká práce, těžký a tak. (…) Je to strašně těžký, ale ještě že na internetu, dá 

se Skype nebo Yahoo, a telefonuju, tak to strašně usnadňuje.“ (Acaa, 43 let; dvě děti) 

Situace je pro některé o to těžší, že náklady na cestu do Mongolska jsou opravdu velmi 

vysoké, a tak některé ženy nebyly doma za celou dobu, co jsou tady. Cena za letenku  

do Mongolska se pohybuje okolo třiceti tisíc korun, a to je náklad, který si ženy skutečně 

nemohou dovolit jen tak. Tomu nasvědčuje i fakt, že většina žen do České republiky 

přicestovala vlakem, který je nepoměrně levnější. Cesta jím ale trvá týden a tak tuto cestu 

nemohou volit zase kvůli dovolené v práci. Kromě peněž je to právě i dovolená, která 

ženám zabraňuje do Mongolska jet. Pokud už vydají takové peníze na cestu, nechtějí být 

v Mongolsku pouze pár dní, ale chtějí svůj pobyt co nejdéle prodloužit. To se ale ne vždy 

potkává s představou zaměstnavatele. Některé migrantky zažily během svého pobytu 

v České republice i některé velmi vážné rodinné situace (například úmrtí manžela nebo 

rodičů), které pro ně byly velmi těžko překonatelné především i kvůli tomu, že je od rodiny 

dělila taková vzdálenost a cestu domů nemohly uskutečnit. 

Byly ale i ženy, jako například Bogi (39 let; jedno dítě), které tuto situaci řešily opačně – 

místo toho, aby ony jely do Mongolska, pozvaly své děti například na prázdniny do České 

republiky. „Ještě jsem v Mongolsku nebyla. Minulý rok jsem radši pozvala dceru, aby 

viděla tady a jsme cestovaly okolo.“ 

 Myslím si, že dětem chtěly dopřát zážitek vycestovat do jiné země a zároveň si splnily 

touhu být zase na chvíli se svými dětmi. Domnívám se také, že tuto strategii mohou ženy 
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používat i proto, že mnohé z nich plánují si své děti přivézt sem. Snaží se tak děti předem 

seznámit s prostředím, do kterého se mají přestěhovat. 

Situaci odloučení se snažily řešit častým kontaktem se svými dětmi, rodinou i přáteli. 

Zpočátku používaly především předplacené karty a telefonovaly z budky. Takové spojení 

bylo velmi nákladné a nebylo výjimkou, že ženy protelefonovaly za měsíc i kredit na šesti 

kartách (je jasné, že hlavně zpočátku chtějí být migrantky v kontaktu s domovem co 

nejvíce, protože se tak snaží překonat úzkost z odloučení a šok z nového prostředí). Brzy 

ale zjistily, že takové spojení je příliš finančně náročné a že si ho z dlouhodobého hlediska 

nemohou dovolit. Proto byly nuceny kontakt omezit z každodenního volání na volání 

jednou za pár dní. Jako další možnost spojení se pak ukázal internet, který v současné 

chvíli využívá drtivá většina mých informátorek (pokud se jejich rodiny nachází v místě 

internetu dostupném). Hovoří o tom Saraa a Otko: 

„To je malinká město, tak tam internet nefunguje občas, vypadne, takže většinou 

telefonujeme. Mobil tam ale funguje, takže na mobil.“ (Saraa, 46 let; tři děti) 

„Pořád telefonujeme, internetujeme, přes Yahoo voláme. Tehdy internet jsme neměli moc 

 a většinou telefonovali jsme, jakože tady prodávali karty a mezi Mongoly a volali jsme, ted 

už mají všichni internet, skypu volají.“ (Otko, 42 let; dvě děti) 

Zajímalo mě také, co bylo náplní hovorů, které ženy uskutečňovaly. Ve většině případů to 

byly hovory, které se týkaly chodu domácnosti, výchovy dětí, toho jak děti prospívají ve 

škole. Mnohdy nechybělo poučení od matek, aby poslouchaly prarodiče a dobře se učily. O 

hovorech s dětmi hovoří následující ženy: 

„Jaký má počasí, potom škola, co děláte a co babička, co máte dělat, co nemá, co má, 

nemá. Všecko. Poslala jsem odsud spoustu věcí.“ (Treja, 47 let; dvě děti) 

Přes internet voláme. (…) Povídáme o škole, oblečení, peníze a o všechno. (…)Ano, obrací 

se na mě, když má nějaký problémy, vyřešíme spolu. (…)Když je jako..přítele má, tak 

stěžuje, nebo když někdo něco, tak stěžuje, jako všechno řekne. (Bogi, 39 let; jedno dítě) 

„Třeba… jak se má maminka a….normální…..děti……Jak se má, co dělá. Máš svačinu? 

Úkoly? Nebo co, úkoly dělat? Dvě hodiny učit, musíš učit, musíš hodný být, poslouchej 

tetu. Co ještě maminka co se ptá, to se ptám…(Naraa, 36 let; dvě děti) 
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„Skoro každý den voláme, mluvíme.Internet. Přes internet.(…)Oni maj přes Yahoo viděj 

kamerou a tak tam koukaj všichni. Telefonem. Když vidíme přes kameru mluvíme, takže 

týdně na víkendech a normálně na telefon voláme.(…)Dětem furt řikám, aby poslouchali 

rodiče, teda babičku dědečka, řikám.(Gerle, 27 let, dvě děti) 

Například Manta (38 let; dvě děti) musela na dálku řešit i vážné problémy s dcerou, která 

se po smrti otce nechtěla smířit s tím, že je matka v zahraničí, musí bydlet u babičky 

 a bratr, na kterého byla citově navázaná, odešel studovat do Ulanbátaru. „ Strašné. Minulý 

rok jsem měla s dcerou problém, ona chtěla převést sem, ona.. manžel zemřel, potom 

maminka, dcera už nechtěla chodit do školy, dcera teď už konečně nastoupila na školu 

s bráchou, oni se rozdělili sourozence,  starší v Ulanbátaru studoval a malá zůstala, tak to 

bylo špatné. To jsme vyřešily ty problémy a teď už jsou spolu v Ulanbátaru. (…) Problém 

vzniklo, že starší syn jel do Ulanbátaru studovat a dcera zůstala v tych venkově. A když byli 

furt spolu, tak pak byl strašný problém vzniklo. Tento rok jsou spolu v ulanbátaru, takže 

teď lepší. Dceru jsem chtěla vzít sem, ale na vízu něco se nepovolili, takže nemohla jsem 

dceru vzít. Jinak jsem chtěla dceru vzít hned za ty tři roky..před třemi roky…“ 

Moderní technologie přispěly významným způsobem k tomu, že ženy mohou každodenně 

udržovat kontakt s rodinou a mohou vytvářet dojem, jako by neodešly, protože se i nadále 

účastní každodenních starostí i radostí svých dětí. 

Většina mých informátorek přijela do České republiky původně jen na krátkou chvíli, 

vydělat potřebné peníze a vrátit se zpátky. Na otázku jak dlouho plánovaly, že zde 

zůstanou, se odpovědi pohybovaly v rozmezí kolem tří a maximálně do pěti let. Všechny 

ale přiznaly, že tyto jejich plány již dávno neplatí. Během času zjistily, že zde nemají 

takové peníze, jaké si představovaly či jim byly slibovány, když sem odjížděly. Doma mají 

dluhy nebo všechno prodaly a bylo by velmi těžké si tam zařizovat něco nového. Zjistily, 

že tady jsou náklady na život velmi vysoké a ušetřit tak nějaké peníze není snadné. Některé 

už i zvažují, že zde zůstanou. Jsou to především ty ženy, jejichž děti už jsou dospělé  

a samostatné (popřípadě už samostatné brzy budou). Některé ženy si i v průběhu let své 

děti přivezly sem. V takovém případě plánují, že tu zůstanou minimálně tak dlouho, aby tu 

děti mohly dostudovat.  
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7.1 Po sloučení rodiny 

 

Během rozhovorů jsem se zaměřila také na to, jak ženy zvýznamňují kulturní odlišnosti 

výchovy dětí v České republice a v Mongolsku. Ženy reflektovaly, že některé rozdíly byly 

v  české společnosti vnímány jako problém. Například v Mongolsku je zvykem, že se děti 

zapojují do různých domácích prací již od velmi útlého věku. V podstatě už od doby, kdy 

se postaví na nohy a jsou víceméně samostatné, pomáhají v domácnosti. Nosí například 

dřevo, poklízí a dělají další lehčí domácí práce. Čím je dítě starší, tím více úkolů je na ně 

v domácnosti přenášeno. Je to tak normální. Jedna informátorka mi řekla – proč bych se 

honila, když mám tři děti? Na to se rozpoutala debata, jak české matky musí po svých 

dětech všechno uklízet, mají spoustu práce a vůbec si neodpočinou, protože děti jsou 

zvyklé, že se maminka o všechno postará. V Mongolsku to tak nechodí. A když pak 

mongolské děti ve škole řeknou, co všechno doma dělají a s čím pomáhají, jak se nezřídka 

stalo, rodinu pak navštívila sociální pracovnice, aby zjistila, zda se o děti dobře starají. 

Stejné je to například i s péčí o novorozence. V Mongolsku je zvykem, že matka kojí dítě 

takřka pořád, protože je důležité, aby bylo dostatečně silné a přežilo kruté zimy, které 

v Mongolsku panují skoro půl roku. Dítě je pak velmi buclaté a „vykrmené“, což čeští 

pediatři berou jako špatnou známku. Moje klíčová informátorka vyprávěla, jak už 

několikrát také byla u případu, kdy takové dítě odebírala sociální správa pro špatné 

zacházení. Nakonec se vše ale podařilo vysvětlit, a tak k odebrání dětí nedošlo. O 

mateřských praktikách hovoří Cegi ( 39 let; tři děti):„Naše děti strašně samostatný. Takže 

já když jsem doma pro nich jako uvařim nebo něco připravim, ale oni skoro všichni dělají 

samy. Práce je těžší, tak odpočívám většinou. Jako pomůžu jim vařit jako, některý složitý 

jídla, to neuměj… Oni ty rýže nebo těstoviny umí samy a takový ty jako něco jinýho tak jim 

pomůžu. Jinak jako… Nebo připravim půlku a oni jsou samostatný. Mamka leží. A skoro 

dvanácti, třinácti letech, to už jako pracuje samo. Všechno jejich práce, už není naše, my si 

jenom dirigujeme. Můj jeden syn říkal – oni do sedmnácti, osmnácti roků (české děti, pozn. 

A. N.) nic nedělají a ty nás furt jenom tady komanduješ a ty nás jako normálně otrokuješ.“ 

Pro sloučení transnacionální rodiny jsem kategorizovala dva důvody. Prvním typem bylo 

to, že se ženy rozhodly po nějaké době přivézt děti k sobě do ČR, protože to již situace 

dovolila. Druhou kategorií byla reunifikace rodiny, která byla umožněna ženám, které 

v průběhu migrace ovdověly nebo jim zemřeli příbuzní, kteří se o děti starali a o děti se tak 
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neměl kdo starat. V případech úmrtí pečovatele je možné dle mezinárodních úmluv příjezd 

dětí uspíšit.  

Ženy se musely vypořádat i s problémy, které nastaly, když se rozhodly, že své děti 

přivezou sem. Ne vždy to totiž proběhlo hladce. Děti, které se rozhodly ženy přivézt, byly 

většinou ve věku puberty, kdy je dítě obzvlášť citlivé na „přesazení“ do jiného prostředí. 

Přijde o přátele, nezná jazyk. Ve škole je to pro něj obzvlášť obtížné, protože se nemůže 

zapojit do výuky a je závislé na pomoci buď učitele nebo spolužáků. Samozřejmě je  

i rozdíl v přístupu učitelů a ne všichni mají čas a chuť se při hodinách individuálně věnovat 

jednomu žákovi. Stalo se tak například, že Tuul (37 let; jedno dítě) se rozhodla vzít dceru 

do České republiky, ale ta se nedokázala s novým prostředím sžít. Nelíbilo se jí ve škole 

 a nepodařilo se jí najít žádné kamarády. Rozhodla se raději odjet zpět do Mongolska. „ 15 

let jí je, byla tady a vrátila se. A vrátila se. Byla tady na podzim 5 měsíců a brečela, vrátila 

se. Ona nechtěla tady být. Chtěla za babičkou.“  

I další ženy popisovaly, že hlavním problémem po příjezdu dětí do České republiky byla 

jejich návštěva školy. Tyto problémy buď časem ustaly, když se děti jazyk naučily,  

u některých však pořád přetrvává, protože dětem učení češtiny příliš nejde. 

„Chtěla jsem být spolu a manžel zemřel. Můj manžel zemřel před třemi roky, tak jsem hned 

vzala syna sem. (…)problém byl, že syn neznal češtinu, to byl první problém a škola máme 

taky problém s češtinou… a jako škola, to bylo první. (…)já chci, aby syn tady vybral 

nějaký obor a tady dostudoval. Do tý doby musím tady být. Záleží na něho.“ (Toya, 36 let; 

jedno dítě) 

„Ten starší syn ale zůstane tam, protože už vysokou školu studuje, dokončuje a toho 

mladšího přivedla sem před dvěma roky. Ale on moc nechce učit, chce pracovat. (…) Jemu 

je 16 roků, sotva byly, takže jsem ho musela dát do školy, takže je jasné, že hned pracovat 

nemůže, ani pracovní povolení by nezískal a jako že se teď učí ale  ted jako vzniká z toho, 

jazyky moc neumí a není ten typ, že to učil, takže chci získat pro syna trvalý pobyt a potom 

jestli chce pracovat, může pracovat. Já jsem ho na tý pubertě chtěla mít aspoň doma…jsem 

ráda, že ho mám tady.(…) on taky chtěl jsem i já jsem. Takže my jsme domluvili, že on 

přijde sem a potom když tady nerozuměli nebo něco bylo těžký tak hned chtěl se vrátit, ale 

já ho zatím neposílám.“ (Otko, 42 let; dvě děti) 
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„Oni taky přijeli poprvé, měli strašně problém, že kluci nechtěli tady už být. A už se 

trošinku jako snažej, protože ten mladší neuměl česky, tak ho dali do jeden třídu níž. A to 

on nechtěl slyšet o tom. A von mladší by spíš radši v Mongolsku, rychlejc studoval a tak  

a tady se… do sedmý třídy dojde. A tam v Mongolsku má být v devátý třídě. Takže von 

ztratil čas a von pořád tvrdí, že v Mongolsku by studoval, ale tam nemá u koho být. Syn 

říká, že tady ten studijní program je strašně pomalej. Hrozně… u nás tam tlačí hrozně 

program máme, nestíhá skoro. Tady je jako spíš hraje a má na blbnutí spoustu času, 

takový únavný, pomalu. Tak nevim, co on… Jsou malý děti, menší děti, oni jsou podstatně 

mladší, kreslí… třeba kreslíte něco, tak oni to kreslí takový malý děti jako. Už mohl jako 

hodně složitých a to nekreslí.“ Chimgee, 45 let; dvě děti)  

Problémy ve škole nebyly jedinými, kvůli kterým se mongolským dětem v České republice 

nelíbilo. Vyvstaly například i takové problémy, které se váží k trávení volného času dětí. 

České děti, na rozdíl od těch mongolských, tráví v současné době více času na počítači  

a u televize než venku. Mongolské děti jsou zase naopak zvyklé, trávit svůj volný čas 

venku. Se svými vrstevníky se tak trochu míjely. Takovou situaci zažily například děti 

Cegi (39 let; tři děti): „Ano, teď už líbí se. V začátku nechtěly tady být, strašně mi říkaly, 

že je hrozně tichý jako, hrozně smutný… Jak můžeš tady bydlet, nic se neděje, nikdo není 

venku. Takže už jako jo, už je to dobrý.“  

Ojuna, která s ženami tyto problémy řeší, vidí problém na obou stranách. Někdy jsou děti 

málo motivované do školy chodit a mezery jsou i ze strany školy v přístupu k dětem. 

 „A měli jsme problém ty větší děti, větší děti takový devátý třída, osmý třídě..teď máme 

v pondělí hned trestní oznámení, že tatínek neposílá syna do školy, nebo on nechce chodit 

do školy. On přijel před rokem, nechce se učit v devátý třídě, takže učitelky se na ně 

stežuje, takže on tim pádem vůbec nechtěl chodit do škole.  

A.N.: A on sem nechtěl? 

Ojuna: On chtěl, ale pak se zjistil, že tady nechce, takže on ted jim dělá naschvál. Tatínek 

má tady jinou, takže je to takový zajímavý… 

A.N.: A maminka je doma? 

Ojuna: Maminka je doma..a myslim, že rozvádí, takže takový máme taky. Takže ten díte 

neví, co má dělat. A nebo některý děti učili se dobře, přijde tady neznají jazyky nebo tak 

 a začnou se hned známkovat, nevšímají a v tý škole je to taky hrozný. Sice berou peníze na 

ty zahraniční..to…a mají se učit češtinu ve škole a maj se na to…takový papír podepíšeme 
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co všechno s nima plánuje jako kolik hodin, konzultace a skutečně s nima nic nedělá. 

Zezačátku dělá, ale já jsem taky naštvaná na ty škole jako…už jako dokonce některý třídy 

jsou mongolský děti dva tři, takže mezi sebou kamarádí, nechcou učit..“ 
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8 Práce 

 

Jelikož účelem pobytu mongolských žen v České republice je především pracovní migrace, 

budu se v následující kapitole věnovat právě práci. Zajímalo mě, jak práci v ČR získaly, 

proč si vybraly právě Českou republiku. Jak koresponduje jejich vzdělání s prací, kterou 

vykonávají tady a jak jsou s prací spokojeny. 

Jak říká Parreňas (2000:564): „Nezávislá ženská migrace odpovídajícím způsobem 

vzrostla s feminizací námezdní práce v globální ekonomice.“ Kofman (1999) ale doplňuje, 

že poměrně dlouhou dobu neměly ženy v některých evropských státech právo pracovat  

a byly tak závislé na svých manželích. Nárůst ženské migrující populace nastal především 

po druhé světové válce a v současné době tvoří ženy majoritu mezinárodních migrantů 

(Oishi, 2002). Je to dáno především tím, že vzrostla potřeba po pracovní síle do odvětví, 

která jsou tradičně ženská. S tím, jak se západní ženy emancipovaly a nastoupily  

do zaměstnání, stoupla potřeba pracovní síly, která by je v domácnostech nahradila. Jak 

zmiňuje Morokvasic (1984: 888) – „Ženy vždy pracují. Nejsou v nebo mimo ekonomickou 

aktivitu, ale na různých úrovních svého životního cyklu jsou buď za svou práci placeny, 

nebo ne.“ Morokvasic (1984) pokračuje, že i nehledě na roli žen v domácnosti, tato není 

považována za pracovní zkušenost, právě proto, že není placená a nepředstavuje tak 

dostatečně atraktivní alternativu společenského uznání. 

V migraci hraje podstatnou roli gender a ovlivňuje podmínky a možnosti migrace žen. 

Podle některých mají i ekonomické faktory generově zaměřený dopad – na makro úrovni 

může ovlivňovat ekonomické role žen a mužů a může tak působit na mezinárodní migrace 

žen v poměru k mužům. Stejně tak může být genderově orientovaná poptávka po pracovní 

síle v přijímající společnosti (Boyd, Grieco, 2003). Mnohdy je genderově zaměřená  

i migrační politika samotných vysílajících států, kdy například stát podporuje pracovní 

migraci mužů, ale už ne žen. Obecně lze říci, že migrační politika je více restriktivní pro 

ženy než pro muže – mnoho zemí uplatňuje restrikce založené na věku, destinaci  

a zaměstnání žen (Oishi, 2002). Pracovní migraci ovlivňují i podmínky a pravidla 

nastavená v přijímající společnosti. Často se stává, že je ženám rovnou přiřazen status 

„závislé“ například na manželovi, a to nehledě na jejich nezávislosti. Takovýto status 

zároveň ženy zařazuje do rodinné role a nikoli do role toho, kdo je připraven pro pracovní 

trh. Dalším faktorem, který ženám stěžuje pracovní migraci, je tradiční rozdělení rolí  
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ve společnosti, což může ovlivňovat typ zaměstnání, na které jsou ženy najímány (rozuměj 

do tradičně ženských). To, jak se muž či žena zapojí do společnosti, významně záleží  

na třech faktorech – na vstupním statusu, na možnostech začlenění na pracovním trhu a na 

dopadu migrace na status ženy či muže (Boyd, Grieco, 2003). 

Parreňas (2000) k tomu dodává, že transnacionální dělba práce je utvářena jak globálním 

kapitalismem, tak genderovou nerovnováhou jak v přijímací, tak ve vysílající společnosti. 

„Mezinárodní transfer péče vypovídá o sociálním, politickém a ekonomickém vztahu mezi 

ženami na globálním pracovním trhu. Dělba práce je strukturálním vztahem založeném na 

třídě, rase, genderu a (národnostním) občanství žen.“ (Parreňas, 2000: 570) 

Tento názor doplňuje i Oishi (2002:13), která tvrdí, že mezinárodní ženská migrace je 

zakořeněná v socioekonomických faktorech jako například v historickém odkazu ženské 

placené práce, začlenění země v globální ekonomice, které ústí ve feminizaci pracovní síly, 

ženská rurálně – urbánní mobilita a genderová rovnost, a to především ve vzdělání. 

Postavení žen je formována na různých úrovních. To, jak je pozice žen migrantek 

ovlivněna sociální, politickou a ekonomickou strategií státu, popisuje Brettell (2000)  

a další autoři v tzv. teorii „trojí neviditelnosti“, která je založena na faktu, že migrantky 

jsou na pracovních trzích neviditelné z hlediska třech faktorů – etnicity, třídy a genderu. 

Důsledkem toho je, že ženy migrantky jsou pak často pracovně segmentovány do určitých 

pracovních odvětví. Hovoří o tom i Pedraza (1991: 314) : „Stejně jako muži, jsou  

i migrantské ženy koncentrovány v určitých zaměstnáních, ale mají daleko menší spektrum 

volby. Ačkoli ženy migrantky můžeme najít v některých společnostech i dělat těžkou práci 

na stavbách, většina z nich se sdružuje pouze v několika typech zaměstnání. Stávají se 

pomocnicemi v domácnostech, pracují pro textilní průmysl, věnují se rodinným podnikům 

nebo, poměrně krátkou dobu, pracují ve vysoce kvalifikovaných profesích jako je 

ošetřovatelství.“ Takový typ zaměstnání vychází z tradičních ženských dovedností, ale 

bohužel často nereflektuje například vzdělání žen, jejich zkušenosti a praxi z profesí, které 

vykonávaly v zemi svého původu. Často jsou i méně placeny než jejich mužské protějšky. 

Na druhou stranu přináší ženám migrace i jisté výhody, protože přístup k penězům jim 

dává ekonomickou nezávislost a možnost bojovat tak za svou emancipaci a zbavit se 

statusu utlačované (Morokvasic, 1984). „(…) migrace a začlenění žen do placeného 

zaměstnání přináší jak zisky, tak i ztráty: může to zvýšit jejich vykořisťování, ale zároveň 

mohou ženy získat nezávislost, respekt a možná povědomí o tom, že jejich podmínky nejsou 
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předurčené, ale že se mohou změnit.“ (Morokvasic, 1984: 893) Jak doplňují Boyd a Grieco 

(2003) migrace může zvyšovat ženám sociální mobilitu, ekonomickou nezávislost  

a přinášet relativní autonomii. To s sebou může přinést i nové rozdělení rolí v rámci 

domácnosti a umožnit ženám získat větší autoritu a kontrolu nad rozhodnutími, která 

domácnost činí. Další neméně podstatnou změnu může přinést i do vztahu ženy  

k manželovi a dětem. Neekonomických důvodů k migraci však může být více – například 

neochota podvolit se rigidně nastavených pohlavně definovaných rolí, nefungující 

manželství či fyzické násilí (Morokvasic, 1984). Motivace žen k migraci je různá. 

Svobodné ženy mohou chtít migrací zvýšit svou možnost získat manžela, vdané ženy často 

migrují proto, aby zajistily lepší život svým dětem, zlepšily rodinný rozpočet (Oishi, 

2002). 

Jak zmiňovaly mé informátorky, získat pracovní povolení do České republiky, bylo v době 

jejich žádosti mnohdy snadnější (a rozhodně levnější) než do Koreje. V době prudkého 

rozvoje trhu v ČR vzrostla poptávka po zahraniční pracovní síle. V reflexi na tento stav 

vzniklo mnoho zprostředkovatelských agentur, které migranty lákaly na snové výdělky. 

Jak jsem se dozvěděla, většinou za tím stáli lidé s nějakou migrační zkušeností v ČR 

(mnohdy i ti, kteří byli z ČR vyhoštěni) nebo trvale usazení jedinci. Masivní nábor, který 

v Mongolsku probíhal, zapříčinil, že právě v roce 2008, kdy přijely i některé mé 

informátorky, se počet Mongolů u nás pohyboval až někde okolo čtrnácti tisíc, což bylo 

nejvíce v novodobé historii České republiky
10

. 

S pracovními agenturami, které najímaly Mongoly na práci v ČR, byl však v mnoha 

případech problém. Jak bylo reflektováno i v několika studiích na pracovní migraci 

Mongolů do ČR (viz. Jelínková (2008) a další) jednalo se buď přímo o to, že si 

zprostředkovatel vzal od žadatelů částky za zprostředkování a pobyt nezařídil, popřípadě 

sliby, které byly na začátku vyřčeny, se po příjezdu neuskutečnily (například o výši 

vydělaných peněz, sociálním statusu apod.). Jak upozorňuje Jelínková (2008) nástrah je 

poměrně dost a zaměstnavatelé a různí zprostředkovatelé využívali malé informovanosti 

Mongolů a také neznalost češtiny. 

                                                           
10

 Agentury byly různého charakteru, byly buď mongolské  nebo české, měly formální či neformální status a 

zprostředkovávaly i různý rozsah služeb.  Fungovoval zde i tzv klientský systém, tedy systém prostředníků, mnohdy na 

úrovni mafiánských praktik. Více o tomto tématu píše Jelínková  (2011). 
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Zkušenost s tím, že po zaplacení poplatku jim nikdo práci nezprostředkoval, reflektovalo 

 i několik mých žen. Bohužel taková situace je pro migrantky většinou velmi obtížná. 

Poplatek za zprostředkování práce nebyl u mých žen zrovna malý (v průměru se pohyboval 

mezi třinácti sty a dvěma tisíci amerických dolarů), mnohé se kvůli tomu zadlužily či 

prodaly, co mohly, aby měly na zaplacení. Některé z nich se tak dostaly do velké dluhové 

pasti, kterou splácely ještě dlouhou dobu. Hovoří Tuul a další ženy: 

A.N.: A ještě se zeptám na ten poplatek, to jste měla našetřené? 

Tuul: No, ano, já jsem půjčila (…) z banky. 

A.N.: A už jste to splatila? 

Tuul: Ano, už zaplatila. 

A.N.: A jak dlouho to trvalo, než jste to zaplatila? 

Tuul: Rok a půl. 

(Tuul, 37 let, jedno dítě) 

 

Gerle: Ano, zaplatila jsem. Tisíc osmset euro, to bylo strašné. Já jsem zaplatila hrozně moc 

peněz, protože… strašně problém bylo vízum dostat.  

A.N.: A měla jste našetřeno, nebo…..? 

Gerle: Půjčila jsem si. (…)Půlku celá… rodiče, rodina a půlku půjčka z banky. 

A.N.: Mhm. Za jak dlouho jste to splatila? 

Gerle: Za půl roku jsem si zaplatila.  

(Gerle, 27 let; dvě děti) 

„Já jsem něco měla peníze, takže tohle jsem, všechno co jsem měla, dala. Já jsem tam jako 

business dělala, takže něco jsem měla. Šetřila jsem na to.“ (Tuya, 45 let; tři děti) 

Přes tuto zkušenost je zajímavé, že právě při migraci do České republiky, byli 

zprostředkovatelé (ať již osoby či agentury) využíváni zdaleka nejvíce (Status and 

Consequence of Mongolian Citizen working abroad, 2005).
11

 Myslím si, že je to dáno tím, 

                                                           
11 Ženy, které přijely přes agenturu, uvedly, že měly od agentury zajištěné jak ubytování tady v České republice, tak i 

zaměstnání. Některé agentury ubytovávají své klienty na různých ubytovnách, jsou ale i agentury, které mají své vlastní 

byty, které Mongolům pronajímají. Ti tam pak většinou bydlí po více lidech, často jedna rodina v jednom pokoji a 

v druhém pokoji další. Pokud jsou to jednotlivci, bydlí na jednom pokoji dohromady i naprosto cizí lidé. Podmínky 

bývají opravdu stísněné a kvalita bydlení nízká. Ti, se kterými jsem o tom mluvila, si při hovoru o bydlení posteskli. I 

když z Mongolska nejsou zvyklí na nějaké luxusní bydlení, tak přeci jen má každý svůj určitý soukromý prostor a má 

svou svobodu. Většina jurt je na desítky kilometrů vzdálená jakýmkoli sousedům. Mnoho z nich by zde ráda měla vlastní 

bydlení, ale dle svých slov na to nemají peníze. 
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že agentura zařídí vše od povolení k pobytu, ubytování i práci a žadatelé o práci se tak 

nemusí vůbec o nic starat. Pouze dodají potřebně dokumenty. 

Svých informátorek jsem se ptala na rozhodnutí, které je vedlo k tomu, že si jako cílovou 

zemi vybraly právě Českou republiku. Odpovědi, kterých se mi dostalo, měly víceméně 

stejný charakter. V době, kdy se ženy rozhodovaly pro migraci, dávala pracovní víza 

povětšinou jen Česká republika. Ženy také často zmiňovaly, že jejich preferencí (pokud 

nějakou měly) byla Korea, protože tam mnoho Mongolů také již pracovalo, takže věděly, 

jaké jsou podmínky. Několik žen chtělo do České republiky také proto, že už tu měly 

někoho, koho znaly a kdo zde také pracoval
12

.    

Mé informátorky také často zmiňovaly, že migrovaly především proto, že povětšinou jsou 

hlavními živitelkami své rodiny. Pouze tři ženy z mého vzorku jsou vdané. Některé další 

ženy jsou sice ještě formálně vdané, ale se svým manželem již dlouhé roky nežijí. Tíha 

starat se o rodinu tak zůstala na nich. V době, kdy se k migraci rozhodly, byla 

v Mongolsku krize a bylo velmi těžké sehnat práci. Hledaly tedy řešení, které by mohlo 

zlepšit jejich životní situaci. Vypráví o tom Treja (47 let; dvě děti) a další: „V Mongolsku 

bylo málo práce a začal byznys být hlavní, takže prostě práce už bylo málo a začala jsem  

i prodávat různý… jako podnikala jsem různý takový na prodej nebo něco a pak jsem 

slyšela, že tady bude hodně práce, tak jsem jela kvůli práci.“  

„2009 bylo těžký, v Mongolsku krize bylo málo peníze, práce ne moc, takže jsme se chtěli 

vydělávat peníze.“ (Miga, 31 let; jedno dítě) 

„Tehdy v Mongolsku bylo peníze málo, málo jako peníze, málo práce…málo práce, ale já 

měla práce, ale málo peněz jako. Kvůle tomu, aby mohli životní úroveň zvedlo(…) Ano, 

tehdy jsem byla rozvedená s jednou dcerou.(…) Když jsem pracovala, tak to jakž takž 

stačilo, ale já jsem chtěla vydělávat více.“ (Bogi, 39 let; jedno dítě, nyní těhotná 

s mongolským přítelem, se kterým se seznámila v ČR) 

„Ano. Byla krize, takže lidi nedělali svojí původní práci, ale různě obchodovali, takže i já 

jsem obchodovala. (…) Přijela jsem kvůli finanční krizi, v Mongolsku bylo málo práce, 

                                                                                                                                                                                
 
12 do Koreje byly poplatky za zprostředkování nepoměrně vyšší, tak i když by ženy daly Koree přednost, nemohly si tak 

vysoké poplatky dovolit. 
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peníze bylo málo, takže myslela jsem, že když v Evropský Unii začnu pracovat, takže 

vydělávat budu hodně peníze, budu poslat domu. Manželovi posílám doteď peníze, myslela, 

že jenom chvilku budu pracovat, pak se vrátím. (…) Když jsem odjela 2007, bylo 

v Mongolsku krize, že nebylo práce, špatně bylo. Já jsem… potom se pokračovala krize 

tady a nemohla jsem vzít manžela.“ (Otko, 42 let; dvě děti) 

Některé ženy zmiňovaly, že nemohly najít práci i vzhledem k svému věku nebo vzdělání. 

V Mongolsku byl prý v té době trend zaměstnávat hlavně mladé lidi
13

. Nehledě na vzdělání 

často pracovali i na nekvalifikovaných pozicích.„V Mongolsku byly spoustu po tý revoluci 

spousty čínský továrny otvíraly. Tam šili. Ale potom se to zavíraly. A většinou potom tam 

jako ty mladí lidi berou, matky v 35ti už jsme byly starý, takže tam nemá zájem o nás, jako 

nebyla práce. A tady se braly právě šičky, měli zájem, tak jsem se jela sem. (…)Teď tady 

máme mnohem lepší, já tam bych neměla práce třeba v Mongolsku. Já tady mám práce, 

tady je jedno, jestli je starý nebo ne ten člověk, pracovat schopný, já když umim šít, šiju  

a pracuje, takže nemám problém. To je tady pěkný. Protože já do Mongolska pracovat  

a nenajdu práce. Tak to je špatná. Skutečně v Mongolsku pro mě nenajde ani uklízečku. 

Tam jsou samý hezký holky, hezký lidi, všichni studujou vysoký školy a potom uklízej 

třeba.“ (Chimgee, 45 let; dvě děti)  

„V Mongolsku strašně stresující, jestli mám práci, jestli budu mít peníze, furt na to musím 

myslet, jak bude zítra, jak dneska, to je strašně stresující a nevím, co se kdy stane. A tady 

já mam klid, jakože klidný život. Já vím, ze zítra mam práce, a když mam práce, mam 

peníze. Nejde setřít peníze, to je jen akorát na zivotbyto. Ale žiju dobře. (…)Tady je klid, 

každý má svoje, život, jako tak. Jakože všechno jako jasný. Jakože každý má svůj život a je 

v klidu“ ( Tuya, 45 let; tři děti) 

Nezaměstnanost v Mongolsku byla velkým problémem již před krizí. Mnoho lidí, tak bylo 

rádo, že našlo alespoň nějaké zaměstnání. Myslím, že to přispívá i k faktu, že si ženy 

nestěžovaly na rozpor ve svém vzdělání a ve vykonávaném zaměstnání v České republice, 

ale předmětem jejich stížností byly především další okolnosti jejich zaměstnání (viz dále). 

 

 

                                                           
13 35% mongolské populace tvoří lidé do 35 let 
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8.1 Kvalifikovaná nebo nekvalifikovaná? 

 

V mém výzkumu mne zajímalo, jaké je vzdělání migrantek, se kterými jsem mluvila. Podle 

studie Status and Consequences of  Mongolian Citizens Working Abroad (2005) k nám 

přichází nejvíce migrantů s ukončeným středoškolským vzděláním. Tak jako nemigrují 

lidé z těch úplně nejchudších zemí, protože k tomu nemají například dostatek finančních 

prostředků, tak také většinou nemigruje ta část obyvatelstva, která nemá přístup  

ke vzdělání. Migrace je vcelku obtížná záležitost, která vyžaduje jistou orientaci 

v problematice a schopnost si poradit. Takové jednání musí být tedy podepřeno nějakým 

vzděláním a jistým sociálním kapitálem a také schopností sehnat na cestu potřebné peníze. 

Proto většinou migrují lidé se středním nebo i vysokoškolským vzděláním. 

Tato strategie vyplynula i z rozhovorů s mými informátorkami. Všechny mají vystudovánu 

minimálně střední školu a některé z nich vystudovaly i vysokou školu. Zajímavé je, že 

velmi málo z nich se po škole věnovalo zaměstnání, které vystudovaly. I ženy 

s vysokoškolským vzděláním se povětšinou svému oboru nevěnovaly.
14

 

Většina z nich vykonávala v Mongolsku práci, která vyžaduje určitou kvalifikaci, i když ne 

nijak zásadně odbornou (živily se obchodem, pomáhaly na stavbě a podobně). Tady 

vykonávají všechny práci jako šičky v jedné severočeské firmě, která se zabývá šitím 

potahů do aut. Je to fyzicky těžká a namáhavá práce, kde pracují na tři směny.  

Kromě Saraa (46 let; 3 děti), Gerle (27 let; dvě děti) a Chimgee (45 let; dvě děti), které se 

již před odjezdem živily šitím převážně tradičního mongolského oblečení, ostatní ženy šít 

neuměly a musely se to naučit až tady. Říkaly, že to bylo pro ně velmi těžké  

a namáhavé. Několik žen, jako například Chimgee (45 let, dvě děti), si stěžovalo  

na zdravotní problémy, které z práce měly (pracují dvanáct hodin denně ve stoje).  

                                                           
14 Příkladem může být vyprávění Otgonsuren 

 A.N.: Jaké je vaše vzdělání? 

Otgonsuren: Vzdělání… Jsem studovala v Rusku vysokou školu, právnička. V Rusku ne, v Mongolsku. 

A.N.: Takže jste pracovala jako právník? 

Otgonsuren: Ne, studovala a nikdy nepracovala. 

A.N.: A co jste dělala za práci? 

Otgonsuren: Tak různý práce, učitelka, byla učitelka, kuchařka, tak… masérka… byly hodně různý práce. 

A.N.: A proč ne právník, když jste to studovala? 

Otgonsuren: Protože moje holčička malá byla. Děti byly malý. Já jsem už byla těhotná, tak jsem dostudovala a pak jsem 

byla na mateřskou dovolenou furt a pak jsem se nechytila.(Otgonsuren, 41 let, dvě děti) 

 



56 

 

I Amraa (39 let; dvě děti) nebo Otko (42 let; dvě děti) si stěžovaly, že práce je skutečně 

velmi namáhavá a vyčerpávající. 

„Já nevim, aby záda měli, že aby neohnula záda, ale stejně to dělaj furt. Já taky nevim, já 

jsem taky řikala, že mě bolí nohy, já chci… proč nemůžu sedět. A oni řikaj, že… oni 

německý technologie, to je pro člověka kvůli zdravotních hlediska je správně. Ty malinký 

agentury, ty který tu mají ty průmysly nebo takhle, ty soukromý, tak to jsou strašný ještě 

hůř než tady. Málo peněz, víc šije a ty seděli a tam je samé hodiny, nehodiny, to je jedno.  

A přesčas pracuje a potom stejně nezaplatí. Takže to máme zaplacený tady. Dva roky jsem 

tam pracovala a potom mě bolelo jako tady pata, potom jsem byla v nemocnici, jako 

ortoped řek, abych marodila.“ (Chimgee, 45 let, dvě děti) 

„Já jsem ze začátku nebyla tady, já jsem pracovala na počítači, továrna kde vyráběli 

počítačový věci. To bylo lepší než šít. 12 hodin je strašná doba, bolelo mě vždycky nohy  

a ten plán je vysokej. Musela jsem dělat.. (…) Teď jako poslední tři roky šiju, je to těžká 

práce…težký práci je..dřinec…cizinka jsem je to vidět. Některý lidi jsou hodný, dobře,  

některý… Češi uzavřené…Češi na nás jsou uzavřené.“ (Otko, 42 let; dvě děti)                                                                                                     

„Chodim do práce, přijdu, většinou spím, strašně těžká práce, musím odpočívat. Bolí mi 

všechno, většinou spím, V Praze to byla lehká práce, tady je těžká. (…) Tady strašně 

člověka tlačí, tlačí a jakože myslím zaplacený málo.“ (Amraa, 39 let; dvě děti) 

Některé z mých informátorek si ještě v době, kdy nejsou v továrně, přivydělávají tím, že 

pomáhají v penzionu, který náleží majiteli jejich ubytovny. Pomáhají v kuchyni, uklízí 

pokoje a jsou k ruce jako pomocný personál penzionu. To je jedna z velmi typických 

ženských strategií v migraci – protože přijely vydělávat peníze, opustily své děti, berou si 

mnohdy i několik zaměstnání, aby ospravedlnily sobě i svému okolí svůj odjezd do 

zahraničí (viz. Ezzeddine, 2011). 

 

8.2  Pracovní podmínky 

 

Mimo jiné mě také zajímalo, jak se v práci cítí, zda jsou tam spokojeny. Ženám se na toto 

téma viditelně špatně mluvilo, nicméně některé cítí, že vztahy na pracovišti nejsou zrovna 

takové, jaké by měly být. Druhým dechem však dodávají, že v továrně, ve které pracují 



57 

 

nyní, je to ještě dobré, když to porovnají s předchozími pracovními zkušenostmi. 

Samozřejmě vnímání pracovních podmínek či diskriminace je subjektivní. Některé ženy 

byly naopak spokojené, protože mají práci, která jim umožňuje zlepšit rodinnou situaci. 

Má práce se primárně nezabývá pracovními podmínkami mých migrantek, takže můj 

výzkum v tomto tématu nešel do hloubky. Rozhodla jsem se zařadit i tyto zcela subjektivní 

výpovědi, přestože nebylo možné ověřit, zda je práce žen v souladu se Zákoníkem práce, 

protože jsem neměla přístup na jejich pracoviště a nemohla jsem mluvit s druhou stranou. 

V tomto případě jsem tedy charakterizovala dva typy žen. První skupina cítila, že není 

spokojená s pracovními podmínkami a domnívala se, že se s nimi nezachází jako 

s českými pracovnicemi. Druhá skupina žen sice povětšinou přiznávala, že je práce těžká, 

ale jsou spokojené, že zde práci mají a mohou tak podporovat svou rodinu. 

Saraa patří do první skupiny žen, myslí si, že v práci nepanují rovné podmínky  

pro všechny pracovníky. „V začátku mě to… že jako… i teď vidim práce že je 

diskriminace. Že s náma oni ani nechtěj mluvit, podstatně víc pracuju, oni jsou prostě 

jako… že jsme jako… jako pro nich... (…) tady se nepomáhá s ničim. Práci vůbec ne. 

Musím strašně bojovat, aby já musim sama snažit, sama učit a sama jako chtít, jinak 

člověka snaží se… jako jakmile jednu chybu nebo tak snaží ho tlačit dolu.“ (Saraa, 46 let; 

tři děti) 

Chimgee je naopak spokojená, má pocit, že je v práci všechno v pořádku a s ostatními 

včetně nadřízených dobře vychází. Vnímání pracovních podmínek je velice subjektivní 

záležitostí, kterou ovlivňuje mimo jiné i prožitá zkušenost z předešlých zaměstnání apod. 

Svou roli může hrát i délka pobytu.  

„Lidi jsou různé, já jsem s lidma, co se pracuje spolu a rozumíme, pomáháme, mistrová je 

na mě hodná, takže vona nás bere uplně stejně jestli Češka nebo Mongolka, to je uplně 

jedno, tak vona je dobrá. Takže… Češka. Ostatní si stěžujou, různý věci se děje, to jsem 

slyšela, že Mongolové taky víc pracovat musí a Češi ne a tak… My máme dobrou 

mistrovou.“ (Chimgee, 45 let; dvě děti) 

Jako hlavní nedostatek ženy vidí, že neumí dostatečně nebo skoro vůbec češtinu, a proto 

mnohdy nevědí, co přesně se po nich chce, případně když nastane nějaký problém, neumí 

se účinně bránit. Na pracovišti je sice k dispozici tlumočník, ale dle jejich slov jim není 

příjemné se na něho neustále obracet a tak někdy nad vším raději mávnou rukou. Říkají, že 
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ani není tak problém s vedením, jako spíše s českými spolupracovnicemi, které jim dávají 

najevo svou pozicionalitu. Mají pocit, že pracují daleko více než čeští zaměstnanci, ale že 

za to nejsou náležitě ohodnocené.  

„Ano. Nahoře ne. Oni o tom ani nebudou vědět. Nahoře nic nevidí, ono to funguje, že jako 

výkony mají, splňuje, má zájem všechno jak to má být, skutečně tam ty šest lidí, ještě jedna 

mistrová a to jsou všichni vidí, ale nechtěj vědět. Někdy lepší neumět česky...já to vim, jako 

mně je to jedno, já nadávám mongolsky. Kdybych ale rozuměla, tak bych něco řekla prostě 

a to bych se zbytečně pohádala a já říkám – udělám to…. Teď jako půlku rozumí, potom 

mně naštve, začne mi řikat a tak, možno lepší, a oni myslí, že my taky nerozumíme, nic 

neumí, takže nadává různý, když říká normálně, taky rozumíme.“ (Saraa, 46 let, tři děti) 

Studie, které se zabývaly pracovními podmínkami Mongolů v České republice, dokládají, 

že mongolští pracovníci jsou/byli poměrně často diskriminováni (viz. Jelínková, 2008). 
15

 

 Mezi mými migrantkami jsou i ženy, které se za dobu svého pobytu tady rozhodly, že 

v České republice zkusí ještě nějakou dobu žít. V takovém případě by rády svou nynější 

situaci změnily. Chtěly by si například najít jiné bydlení a často i jinou práci. Většinou 

však jejich plány nemají nějakou konkrétnější představu. Pouze několik žen má jasnější 

představu o pokračování své budoucnosti v ČR. Musíme vzít v potaz, že takové plány se 

velmi těžko budují. Informátorky mají jen omezenou znalost českého jazyka  

a povětšinou se pohybují v uzavřené komunitě ostatních Mongolů. Jejich povědomí o tom, 

jaké jsou jejich další možnosti, je tak značně omezené. Dalším atributem, který je nutný 

k nějaké změně jsou povětšinou i finance, a i to může být pro některé ženy překážkou.  

 

 

 

 

                                                           
15 Například Jelínková (2008) popisuje praktiky majitele ubytovny, který pracovníkům odebral pasy a držel je na 

ubytovně, kterou mohli opustit pouze jednou měsíčně. Nebyly zde odpovídající hygienické ani ubytovací podmínky a 

obyvatele ubytovny udržoval v neustálém strachu. Využíval toho, že neumí česky a nemají ani základní orientaci 

v pracovním a právních podmínkách ČR. 
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9 Remitence 

 

Nejčastějším důvodem odchodu mých informátorek za prací bylo především vydělání 

peněz na zlepšení rodinné situace. V této kapitole se chci tedy zaměřit na to, jaký význam 

mají remitence pro rodiny migrantů a zaměřím se i na proudění předmětů oběma směry. 

Remitence jsou fenoménem, který k moderní migraci neodmyslitelně patří. Jsou to peníze 

a často i předměty, které migranti posílají svým příbuzným a blízkým do země svého 

původu. Tento jev je na to, jak obrovský má potenciál, ještě relativně nedostatečně 

zmapován Rejšková a kol, 2009). Zvláště v České republice je výzkumů remitencí velmi 

málo a pozornost poutá až v posledních letech (Tollarová, Leontiyeva). Badatelé se začali 

remitencím více věnovat zhruba v polovině 80. let minulého století. Bylo to dáno zejména 

tím, že při zvyšující se globální nerovnosti mezi jednotlivými regiony, stoupl význam 

remitencí především pro Třetí svět (Jones, 1998).  Objem remitencí posílaný do 

rozvojových zemí značně převyšuje objem rozvojové pomoci, která je do těchto regionů 

posílána, a to se jedná pouze o peníze, které jdou oficiální cestou a je tak možné je 

zmapovat. Odhaduje se, že přibližně stejný objem peněz se převede neoficiálními kanály. 

Navíc tyto peníze jdou rovnou do rukou konkrétních rodin, nikoli do rukou místních 

organizací či činitelů (Rejšková a kol, 2009). Carling (2005) k tomu dodává, že migrace se 

v mnoha případech netýká těch úplně nejchudších zemí a také zemí, které mají dlouhodobě 

vysoký příjem. Nejvíce migrantů pochází ze zemí se středními příjmy. Jakmile vzroste 

ekonomický rozvoj v chudých zemích, emigrace stoupá, protože se naskytují šance k její 

realizaci. Pokud naopak zažívá rozvoj bohatá země, emigrace z ní ustává a takové země se 

pak stávají cílovou zemí.  

Keely a Tran (1989) poukazují i na to, že remitence nemusí mít vždy jen pozitivní dopady. 

Argumenty proti přínosu remitencí poukazují na jejich nestabilitu – jsou závislé na mnoha 

faktorech jako je potřeba pracovní síly, pokles mezd a remitence rovněž klesají, když se 

pracovní migranti rozhodnou v cílové zemi usadit a přivézt celou rodinu. Zastánci 

negativního pohledu na remitence taktéž tvrdí, že místo, aby podporovaly ekonomický 

růst, způsobují naopak ekonomickou nestabilitu. Lidé, kteří remitence přijímají, jsou každý 

zvlášť samostatnou jednotkou, která má tu moc rozhodnout o jejich účelu. A jelikož 

v rozvojových zemích často chybí nějaké institucionalizované struktury a mechanismy pro 

investici, investováním do nichž by se ekonomický potenciál země zvyšoval, lidé “ 
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investují do spotřebního zboží, které má v sobě vysoký podíl dovozu, což má pak ve větším 

důsledku vliv na nárůst mezd, které pak zvyšují inflaci.“ ( Keely, Tran, 1989: 502). Keely  

a Tran (1989) dále dodávají, že zastánci negativní teorie kritizují prohlubování závislosti  

a podrývání ekonomického růstu, což pak ještě více prohlubuje propast mezi rozvinutými  

a rozvojovými zeměmi. 

 Daleko více lidí se přiklání k pozitivnímu dopadu remitencí. Zastánci tohoto směru 

poukazují, že remitence jednoznačně slouží rodinám migrantů a podporují jejich lepší 

životní úroveň. Navíc při dobré místní politice se dají zužitkovat zkušenosti a dovednosti, 

které si migrant při návratu domů přiveze.
16

 
 

Liší se i způsoby zasílání remitencí do cílové země. Migranti často mezi sebou své 

zkušenosti s posíláním peněz sdílejí, a proto mnohdy peníze zasílají stejným způsobem. 

Často se stává, že migranti, kteří jsou v zemi pouze dočasně, za sebe nechají posílat peníze 

někoho jiného, například zaměstnavatele nebo agenturu. Takové posílání však v sobě 

ukrývá jistá rizika, protože migrant se většinou v situaci neorientuje a nemůže si 

zkontrolovat, zda vše proběhlo v pořádku (Rejšková a kol, 2009:22).
17

 

Když jsem se mongolských žen ptala na zasílání remitencí, zajímalo mne, zda se jim vůbec 

                                                           
16 Přínos remitencí se podle Carlinga (2005:36) dělí na několik možností. Transfery peněz mívají okamžitý přínos pro 

členy rodiny, kteří remitence utratí za naléhavé potřeby, a aby snížili svou chudobu. Pokud se jim z toho něco podaří 

ušetřit, mohou mít remitence tzv. budoucí užitek. Což znamená, že takové remitence mohou jít na vzdělání, na stavbu 

domu nebo na úspory do banky. Další síla peněz tkví v tom, že mohou pomoci místnímu rozvoji, což jsou tzv. druhotné 

výhody. Remitence se utratí za lokálně vyrobené produkty nebo umožní zaměstnat místní i třeba mnohdy nekvalifikované 

pracovníky. A nebo – pokud se dlouhodobě investují, není budoucí živobytí závislé na remitencích, které by teprve 

přišly. Kolektivní investice do rozvojových projektů sice nevrátí investice jednotlivcům, za to pomohou rozvoji 

komunity. 

Dalším možným dělením remitencí je podle Carlinga (2005:13) jejich účel. Mohou to být osobní vklady nebo investice – 

to jsou převody peněz pro osobní použití nebo pro uložení v bance v zemi svého původu. O jejich použití rozhoduje 

migrant sám. Druhým typem jsou transfery peněz pro rodinu. Tyto peníze většinou migranti posílají pravidelně nebo u 

příležitosti různých svátků a oslav. O způsobu jejich použití pak rozhodují příjemci, mnohdy však posílající také 

ovlivňuje účel, na který se peníze použijí. 

Třetím typem je Dárcovství pro charitu, tyto peníze jsou použity pro charitativní účely. 

Dalším typem je Kolektivní investice do rozvoje. Jsou to transfery zasílané organizacemi migrantů, které směřují do 

rozvoje komunit v zemi původu. 

Pátým typem jsou Daně. Patří sem různé povinné odvody pro veřejné instituce v zemi původu, jako jsou školy či 

nemocnice. Migranti je platí za své blízké. 

Posledním typem jsou Transfery peněz sloužící k sociálnímu zabezpečení. To jsou peníze od oficiálních institucí 

například na penzi atp., ze zemí, kde migrant pracoval a vznikl mu tak nárok na takové platby. Ale nejsou to mnohdy jen 

peníze, ale také věci, které proudí do zemí původu. Většinou se jedná o věci, které jsou v zemi migranta nedostupné nebo 

příliš drahé. Často se těmito předměty zvyšuje prestiž rodiny a na první pohled se pak pozná, že je v rodině někdo, kdo 

pracuje v zahraničí. Ale předměty neproudí jen jedním směrem. I rodiny zase na oplátku posílají migrantům věci 

z domova. Jsou to většinou věci, které migrantovi připomínají domov. Velmi často se jedná o jídlo, na které je z domova 

zvyklý, a které mu v nové zemi chybí, a nebo také tradiční medicína, která není jinak dostupná. 

 
17 V dnešní době existuje mnoho možností, jak peníze posílat. Jednoduše se dělí na elektronické zasílání peněz, poštovní 

převod a neformální způsoby doručení peněz. K neformálním způsobům patří například posílání přes kurýra, tedy přes 

osobu, která jede do cílové země nebo se do zemí, které jsou dosažitelné například autobusem, posílají peníze po řidiči. 
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daří nějaké remitence posílat a snažila jsem se i zjistit, jak velkou částku to z jejich příjmu 

činí. Na tuto otázku se mi však povětšinou nepodařilo zjistit odpověď buď vůbec, nebo jen 

velmi nejasnou. Bylo vidět, že o této věci informátorky hovořily velmi nerady. Lidé 

obecně neradi o svých penězích mluví, natož s někým cizím. Ještě obtížnější je to v situaci, 

kdy mají migrantky pocit, že jsou již v celkem nepříjemné situaci ohledně své práce  

a případné diskriminace v ní, takže jsou na sdělování takových informací skoupé. I na 

mých ženách byla mnohdy vidět neochota se o zasílaných penězích bavit. 

U téměř všech mých informátorek byla odpověď na otázku – jak hodnotíte přínos vašich 

peněz pro rodinu – zhodnocena jako klíčová pomoc, bez které by se rodina bývala 

neobešla. A to většinou buď po celou dobu pobytu žen v České republice, nebo 

přinejmenším alespoň nějakou dobu.  

Některé mé informátorky uvedly, že pomoc byla klíčová především ze začátku. V průběhu 

pobytu se u některých změnila rodinná situace – buď tak, že přivedly své děti sem a tudíž 

do Mongolska už peníze buď neposílají vůbec nebo jen symbolické částky či dary  

u příležitosti společných svátků či narozenin členů domácnosti, nebo se některé děti již 

postavily na vlastní nohy a pomoc jejich matek se tak omezila na mladší sourozence. Ženy 

o tom hovoří následovně: 

„To bylo jenom dětem posílala, mamince. Maminka umřela, teď kluky mám tady, takže já 

neposílám teď peníze.(…) Ano. Já jsem tam měla děti, maminku, mamince dávala, taky 

bratři, takže maminka podstatně měla docela dobře.“ (Chimgee, 45 let; dvě děti). Chimgee 

navíc rodině splácela dluh, protože si od nich půjčila peníze na cestu do České republiky. 

„Jo, určitě. Určitě pomáhám. Rodiče mají svátky, takže jako docela jde, oni nepotřebují 

tolik, jako já spíš pro sebe a pro dceru.“ (Tuul, 37 let; jedno dítě) 

„Já jsem posílala nějaký peníze jenom kvůli dětem a oni už od nás nepotřebují peníze, oni 

už mají dobře.“ (Toya, 36 let, jedno dítě – už v ČR) 

„Je hlavní dostudovala jedna školu, druhá se dostala..kdyby jsem byla v Mongolsku, tak 

bych děti nedostudovala školu, na to bysme neměli.“ (Acaa, 43 let, dvě děti) 

 Některé ženy porovnávaly i měnící se ekonomickou situaci v obou zemích. Stěžovaly si, 

že jejich výdělky již nejsou tak velké jak bývaly i vzhledem ke stále posilující mongolské 

ekonomice a ruku v ruce s tím jdoucím zdražováním. Hovoří o tom například Otko  
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a Toya: „Ted asi těžko, teď málo vydělávám, v začátku byly velký peníze, to bylo 

rozhodující. Naše peníze, co tady ušetřím je míň, jako míň vydělává, víc zdražuje, už jako 

v Mongolsku míň věcí se koupí. I tady je moc drahý, zdražuje.“ (Otko, 42 let; dvě děti) 

Nic…začátku byla česká republika zajímavá, že bylo peníze bylo zajímavá a dneska už 

myslim, že dneska už vůbec nic ničim není dobrý tady. (…) Dřív jsme vydělali více peníze  

a věci bylo u vás levnej, a u nás bylo dráž. A u nás je teď změna, že lidi tam berou víc 

peníze než my, takže vždycky jsem posílala něco.“ (Toya, 36 let; jedno dítě) 

Co se týče posílání vydělaných peněz, uplatňují mé informátorky několik možných 

způsobů zasílání remitencí. Často se stává, že pokud jsou migranti v cílové zemi pouze 

dočasně, mnohdy za sebe nechávají posílat peníze někoho jiného, protože se v systému 

neorientují. Tento způsob uplatňují i mé ženy, které využívají pomoci paní Ojuny. Protože 

pracují ve stejné továrně, připadá jim výplatní den na stejný termín. Potom se nejbližší 

víkend sejdou u paní Ojuny doma a probíhá elektronické zasílání peněz do Mongolska. 

Peníze se uloží a každá transakce má přidělený určitý kód, na který si mohou příbuzní 

migrantky peníze v Mongolsku vyzvednout. 

„Já právě posílám jim to. Já dělám jim právě že… ona byla předtim ukrajinská banka  

a teď je jiná a ona je… uloží se tady peníze, oni mají v Mongolsku pobočku a rovnou tam 

kód dostanou a příkazy a rovnou vezmou. Oni mají každý svůj průkazky. Ona totiž 

začalo…předtim… Když předtim to jsou jenom teď poslední dva tři roky, tahle banka 

existuje a předtim oni spoustu lidí jezdili sem, tak potřebovali peníze, takže poslat po 

někom. Teď nemusí. To je dobrý teď jako.“ (Ojun) 

Toto však funguje jen něco málo přes dva roky, takže předtím se peníze různě posílaly přes 

migranty, kteří se vraceli domů. I mně některé ženy přiznaly, že tak občas ještě peníze 

posílají, zvlášť když jede domů nějaký jejich soused či příbuzný a doveze tak peníze přímo 

rodině. 

„Jenom pro sebe něco, co nejmíň nechat a ostatní vždycky jsem poslala.(…) Většinou přes 

lidi kdo přijede, kdo přijede, tam potřebuje vyměnit a tak. Strašný, šílený bylo.“  

(Cegi, 39 let; tři děti) 

„Oni pro Mongoly existuje banka taky a nebo když někdo pojede, taky pošlu po někom.“ 

(Pulma, 43 let; jedno dítě) 
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V mém výzkumu se výrazně projevilo, že mé informátorky používají typické strategie pro 

použití remitencí, a to takové, že remitence jsou z velké části investovány do sociálního 

kapitálu pro děti migrantek. To znamená, že nejčastěji se, kromě základních potřeb výživy 

apod., používají na vzdělání dětí. Migrantky doufají, že se tím situace jejich dětí zlepší, že 

se budou mít lépe než ony. Realita však bývá často odlišná. Díky nezaměstnanosti  

a nakonec i horší zaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných lidí v některých regionech, se 

děti dostávají do podobné smyčky jako jejich matky. Ve výpovědích bylo jasně patrné, že 

studium dětí (jak současné, tak i plánované, například u mladších sourozenců) je tím 

důvodem, proč ženy tady svůj pobyt neustále prodlužují. 

„Čtyři roky (původní plánovaná délka pobytu, pozn. A.N.), já jsem se první chtěla, aby 

dcera chodila vysokou školu, bohužel se mi dokončila a druhá dcera je na vysokou školu, 

tak musim zase další 4 roky (smích).“ (Acaa, 43 let; dvě děti) 

„O sebe vůbec nepřemýšlím, já chci, aby děti nedopadly jako já, takže chci, aby vydělávaly 

a studovaly, aby byly samostatný, pracoval potom. To je můj hlavní cíl…“ (Cegi, 39 let,  

tři děti) 

„Kapesný, a pak je školné platím a jedna už je zubařka, už je dostudovaná, minulý rok tady 

byla a ta druhá je končí. A teď ta ten třetí je ekonomiku nastoupila, ona nechtěla přijít, 

nejdřív ano, a pak už ne, takže teď musím malou.“ (Muugii, 45 let; tři děti) 

O zasílaných penězích bylo velmi těžké se bavit. Bylo vidět, že ženy jsou v tomto tématu 

hodně uzavřené a například otázkám na výši zasílané částky se snažily vyhnout. Zasílané 

částky se samozřejmě liší podle možností jednotlivce a také podle potřeb rodiny. Podařilo 

se mi zjistit, že ženy zasílají až 80% ze svého příjmu. Některé informátorky peníze posílají 

každý měsíc, jiné šetří a posílají větší obnosy například jednou za tři měsíce.  

Ve výpovědích hodně zaznívalo, že si pro sebe ponechávají jen to úplně nejnutnější, aby 

tady měly na ubytování a stravu a zbytek posílají svým rodinám. 

 

9.1 Zasílání věcí 

 

Remitence samozřejmě nemají jen podobu peněz, ale je to vše, kam se promítají výdělky 

z migrace. Kromě peněz je další nejčastější podobou remitencí zasílání různých věcí a darů 
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a to jak od migrantů do země původu, tak i opačně – od rodin pro migranty. Tyto předměty 

v sobě často mají i symbolickou hodnotu, jak to dokazuje například studie Kate Gardner 

(1993), kde uvádí, že předměty, které proudí od migrantů, symbolizují cizinu, tedy lepší 

status, jistou moc a mají ekonomický a politický význam. Oproti tomu předměty zasílané 

migrantům z domova, mají až spirituální hodnotu, jsou spojeny s kořeny migranta  

a mnohdy se používají třeba i k léčení.  

Mongolské ženy, se kterými jsem mluvila, posílaly věci především v začátcích svého 

pobytu v České republice. Některé z nich reflektovaly, že často posílaly věci, které byly 

zbytné či se nehodily, a tak postupem času přestaly balíčky posílat a nyní již posílají domů 

jen peníze. Na rozdíl od jiných výzkumů (Ezzeddine, 2011; Gardner, 1993) jsem 

nevysledovala, že by ženy dávaly posílaným předmětům nějakou větší vážnost či 

významnost nebo že by představovaly určitou symboliku. Zasílané komodity braly čistě 

jen jako věci běžné spotřeby a konzumu. 

Některé ženy posílaly oblečení, popřípadě kosmetiku, ale pouze párkrát za dobu svého 

pobytu. Většinou to byly ženy, které měly starší, odrostlejší dcery, které si matkám říkaly  

o konkrétní věci, protože už v České republice byly například na prázdninách a vědí, co se 

tady prodává. To, co ženy často zmiňovaly jako zasílanou komoditu, byly české boty, které 

jsou v očích žen velmi kvalitní. U bot jako jediných jsem cítila, že tato komodita je 

považována za důležitou až elementární věc, kterou mohou své rodině přilepšit. Dokládá to 

vyprávění několika žen: 

„Většinou jí koupim oblečení nebo něco, krém a to všechno posílám (…) já už vím, co ona 

chce a co se povídá, zkrátka co potřebuje. Minulý rok už tady byla, takže ví co je a rovnou 

řekne“ (Bogi, 39 let; jedno dítě) 

 „Oblečení, parádu, když potkám něco levnýho..sleva, sleva (smích)…sleva, sleva…akce, 

akce, akce (smích) (…) oblečení…a boty jsou důležitý, boty chtěj posílat..nahoře se dá 

něco, ale boty jo.“ (Acaa, 43 let; 2 děti) 

„Jo posílám, ze začátku se posílaly hodně věcí, teď už neposílám. Boty jsou tady kvalitní, 

tak posíláme boty, nebo co potřebuje.“ (Otko, 42 let; dvě děti) 

 Ženy často posílaly balíčky i u příležitosti nějakých významných událostí v rodině, 

například pokud měl někdo narozeniny nebo se slavil nějaký mongolský svátek. 
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V takovém případě zasílaly spíše potraviny a alkohol, ženy s malými dětmi často posílaly 

bonbony, aby udělaly dětem radost. Dělala to tak například Tuya (45 let; tři děti):„Boty, 

bonbony, i piti, nějaké flašku tam dám a tak dále, český bonbony. (…) Když někdo má 

narozeniny, když někdo má Vánoce, nebo je svátek, tak nějak výjimečných.“  

Příčin, proč mongolské ženy zasílaly spíše peníze než předměty, vidím více.  Především 

některé říkaly, že zasílání balíčků bylo pro ně velmi náročné a nesrozumitelné, jako Treja 

(47 let; dvě děti): „V začátku jsem neuměla ani poslat, kde, jak balíček, nic jsem nevěděla, 

tak radši jsem poslala peníze. Potom tady je v Praze… nějaká pani začala posílat balíček 

vlakem, tak jsme tam dávali jako balík a to bylo strašně dlouho, když…. Skoro dva měsíce 

nebo tři měsíce potom dostávala….Většinou oblečení a různý, co by mohlo být někomu a 

potom stejně oni rostou, tak…a nebo se…. na ty Vánoce, tak mamce taky něco, blbosti 

různých a co je… Takový blbosti samý.“  

Další příčinu v omezeném proudění komodit vidím i cenu za posílané věci (tedy  

za poštovné), které bylo pro mongolské ženy drahé. Navíc je v Mongolsku spousta věcí 

z Číny, od oblečení přes další komodity a jsou tam levnější než u nás. Pro ženy tak bylo 

snazší posílat peníze a v Mongolsku si za to rodina koupila, co potřebovala a s menšími 

náklady. Cesta balíčků je také velmi dlouhá. Několik žen dokonce neposlalo do Mongolska 

kromě peněz vůbec nic. O této skutečnosti mluví Otgonsuren (41 let; 2 děti): „Tak… lepší 

boty, hezký boty a nějaký oblečení a pro děti něco, blbosti. Bonbony nebo tak. Co napadne. 

(…) Třeba minulý rok posílala velký balíček a teďko ještě asi v květnu nebo červnu ještě 

posílá. Na den dětí. Všechno maj levnej, to se nevyplatí posílat. Já jsem jedenkrát poslala  

a stačilo to, tam maj skoro všechno levnej, takže nemá cenu.“  

 „No přítel taky mi pomáhá, finančně…boty jsem poslala, strašně krásný..strašně dlouho 

trvá.. samý problémy..já jediná mám tady smůlu, když pošlu něco, tak můj balíček trvá půl 

roku..a pak už to malý (smích).“ (Manta, 38 let; dvě děti) 

Čas od času posílala i rodina migrantům nějaké věci z domova. Byly to především 

potraviny jako mongolský čaj, sušené maso nebo tvarohy. O zasílání věcí z domova 

mluvily pouze dvě informátorky, proto si myslím, že toto proudění komodit je pouze 

omezené. 
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V následující části se budu věnovat přiblížení domova skrze chutě, na které je člověk 

zvyklý. 

„Sdílení jídla je zásadní částí příbuzenských a přátelských sítí ve všech společnostech. 

Rozsah pozvání ke sdílení jídla s dalšími jedinci je znakem toho, za jak blízkého přítele či 

příbuzného je člověk považován.“  (Lupton, 1996:37) 

Jídlo je důležitým pojítkem sociálních a emocionálních vztahů. Je jedním z prvních vjemů, 

co utváří vztah k rodině a co nás provází po celý život. U jídla se odehrává socializace 

malých dětí, které se učí základním sociálním dovednostem a zároveň se s pochopením 

zákonitostí, které se k jídlu vztahují, stávají členy rodiny. Jídlo je také symbolem 

emocionální péče, který poskytují ženy svým rodinám, je individualizovaným darem, které 

dávají matky a manželky členům své rodiny. Jídlo je také schopno evokovat vzpomínky  

a neseme si s ním i jakýsi odkaz naší minulosti (Lupton, 1996). 

I s některými mými informátorkami jsme se na téma jídlo bavily. Zajímalo mě, zda si také 

přibližují domov pomocí známých chutí, zda jídlo vaří a jedí samy nebo se scházejí a vaří  

a jedí společně. Chtěla jsem se také dozvědět, zda jídlo cítí jako nějakou výjimečnou věc  

a zda a jakým způsobem ji zvýznamňují.  

Musím podotknout, že se můj výzkum primárně nezabýval tím, jak ženy jídlo 

zvýznamňují. O jídle jsem tak nemluvila se všemi svými informátorkami, ale toto téma 

vyplynulo v rozhovoru pouze s několika ženami. Z rozhovorů s ženami vyvstaly celkem 

dvě kategorie příležitostí, při které se vaří mongolské jídlo. První kategorií je všednodenní 

vaření, kdy ženy vaří buď pro sebe, nebo pro děti, které mají už v České republice. Takové 

jídlo má charakter všednodennosti, je každodenním nutným rituálem. Ne vždy v takovém 

případě je rodina pohromadě, protože ženy pracují na tři směny. Proto občas uvaří jídlo, 

které si pak děti snědí v době jejich nepřítomnosti. Do této kategorie jsem zařadila i takové 

jídlo, které si mongolské ženy vaří každý den, ale participuje na tom více žen – dávají 

dohromady suroviny a podílejí se i na procesu vaření (popřípadě se u něj střídají).  

To ženám slouží především ke snížení nákladů na pořízení jídla a ušetří jim i čas – 

nemusejí pokaždé vařit samy. O této strategii hovoří Toya (36 let; jedno dítě): Spolu jsme 

nakupovaly, uvařily, a kecaly jsme spolu. To je celý. Hotel platil z výplaty, takže o to jsme 

nestaraly. Každý jsme koupily svoje, ale každý někdo uvařil, tak to bylo dobrý.“ 

Z rozhovorů mi přišlo, že jídlu, které je konzumováno přes týden, ženy nepřikládají žádný 
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zvláštní význam, i když se vaří spíše mongolská jídla (to je také dáno tím, že česká jídla 

neznají a pokud některé neumí česky, nemohou si najít recepty). 

Z mého pohledu je to proto, že jídlo v takovém případě slouží pouze k uspokojení základní 

potřeby – nasytit člověka, protože na víc ženy nemají čas ani sílu. V rozhovorech se 

opakovalo, že když přijdou z práce, udělají jen to nejnutnější v domácnosti a snaží se 

odpočívat, protože (zvláště po nočních směnách) jsou hodně unavené. 

 Jiné je to s druhou kategorií a to je jídlo, které se vaří u příležitosti mongolských svátků. 

Takové jídlo má sváteční charakter, je doprovázeno i dalšími tradicemi, které se váží 

k danému svátku, nosí se sváteční oblečení. Jídlo je také v mongolské kultuře považováno 

za dar a obětinu. Dává se tedy na oltáře a při mších se věnuje budhistickým mnichům. 

Alespoň něco malého vždy dostanete při návštěvě od hostitele. V takovém případě je 

považováno za urážku nabízené jídlo odmítnout. O mongolských tradicích hovoří Cegi (39 

let; tři děti): „Všechno seženu, my máme tady obchod takovej. Sushi bar je tady. 

Maso…….v masokombinátě pracujou Mongolové, oni autem nám vozí masa hovězí z toho 

rovnou z toho masokombinátu, cena je levnější než v obchodě, takže my objednáme kolik 

čeho, tak máme měsíčně maso je už… Koupim od nich, porcujeme a… (takže potom 

těstoviny udělají sami, rejže a tak). Rovnou domu to vozí. Maso, mouka a… (…) Určitě. 

No, určitě mongolský tradice to snažíme udržovat. Dodržuje. Mongolský Vánoce děláme 

mezi sebou a oblečeme se národní oblečení, takže… Jak to má být, tak to uděláme… Jasně 

že nemaj ty mongolský ty věci………..to je takovej jako másla, smetanový…. tak tady není, 

takže nahradíme máslo a různý smícháno a tak. Nemáme beraní ocásek, to nevadí. Ten 

nejsou, nevadí… (…)Ne. Jinej. Maso je jinej, takže je tady uplně jiný chuť. Jako my 

nahrazujeme, ale je jinej.“ 

Pokud se ženy snaží vařit česká jídla, je to většinou kvůli přání jejich dětí. Hovoří o tom 

Chimgee (45 let; dvě děti): „Furt vařim mongolský jídla, český neumim. Syn strašně má 

zájem o knedlíku a jako aby je vařila, já jsem jednou zkusila, to nebylo vono. Prej ve vodě, 

tak jsem nechala ve vodě a na páře taky to nešlo, takže prostě špatné. Oni mají zájem jako 

vařit něco, takže já poskytnem nějak.“ 

„Většinou vaříme mongolský. Ty český máme v práci a ve škole. Ano. Český jídla máme  

v práci a ve škole. Vaříme mongolský. Moje dcera jako kamarádila s českýma dětma, takže 

když vždycky něco se snažila vařit, něco se někde koukla, takže se… v Havlíčkově Brodu  
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a potom se něco dělala jako český různé. My jako chtěli bysme se český věci naučit, ale 

nevím ani kde.“ (Cegi, 39 let; tři děti) 
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10 Volný čas 

 

Specifickou kategorií v migraci je trávení volného času. Pro migrantky je to často velmi 

nákladné, a tak si nějaké speciální volnočasové aktivity nemohou dovolit. Mnohdy je zde  

i psychologická bariéra užít si volný čas a investovat do sebe těžko získané finance. Ony 

přece přijely za prací, aby se jejich děti měly lépe. Místo volného času tak některé 

migrantky volí raději druhou práci, aby si pro sebe a okolí ospravedlnily to, že „opustily 

své děti“. 

Pouze několik žen uvedlo, že ve volných chvílích chodí například do bazénu (v tom vidím 

především nutnost než požitek, protože ženy vykonávají fyzicky náročnou práci, při které 

musí stát a plavání je relaxací, která jim dopomáhá k úlevě), navíc v hodinách, kdy je 

vstupné výrazně levnější. Několik mých informátorek také zmínilo, že si za tu dobu, co 

jsou tady, udělaly pár výletu, například do Prahy na nákupy, ale to bývá spíše výjimečnou 

událostí. 

Velká část mých žen uváděla, že svůj volný čas tráví v rámci ubytovny a to především 

odpočinkem. Jak jsem již zmiňovala, pracují na tři směny a ženy se mi svěřovaly, že pokud 

mají noční, velmi je to vyčerpá a tak své volno spíše jen prospí. Co je ale hlavním 

tématem, který spojuje všechny ženy, a řekla bych, že je také hlavní náplní volného času 

mongolských migrantek – je internet. Ženy uváděly, že v každé volné chvíli sedí u počítače 

a dívají se, co je nového v Mongolsku, popřípadě – pokud tomu časový posun dovolí, snaží 

se spojit se svou rodinou a přáteli, telefonují, nebo chatují. Z toho je hodně vidět, jak moc 

se snaží neztratit kontakt s Mongolskem a s lidmi, kteří jsou jim blízcí. Tímto způsobem se 

snaží překonat samotu a odloučení. O trávení volného času hovoří Treja (47 let; dvě děti) 

 a další ženy: „Většinou jsme doma, pouštíme televizi, na internetu, oni jsou na víkendy 

většinou na internetu. Víkend… oni mají taky volno, tak zavolat, psát…Teď je nejlepší čas, 

teď v tom Mongolsku už je večer.“ 

„Snídani, uvařim si něco, internet rychle napojim, kouknu se kamarád kdo je online, 

koukne se na televizi. Noční jsou strašný, po nočních člověk jenom spí. Ani něco uvařit 

jsem neschopná, to je nám… fakt noční hnusná. Ty noční nás opravdu strašně unavují, to 

je hrozná. To nevím ani, jestli noc, den, noc, den, nespím, spím, vstanu, jdu a takže… to 

nejhorší.“ (Saraa, 46 let; tři děti) 
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„Z práce přijdu, v počítači koukám, internet, uvaříme, najím se, spím a dokola.“ (Tuya, 45 

let; tři děti) 

„Nemám skoro volný čas, nestačí mi to, nemám čas, no. Na týden připravím jídlo, 

připravim všechno, oblečení a tak. Žehlim, prát a všechno…“ (Pulma, 43 let; jedno dítě) 

Moderní technologie, které ženy hojně využívají, jim zásadním způsobem pomáhají udržet 

si vztahy s domovem na co nejužší úrovni. Stále tak mohou být matkami, které jsou pro 

své děti neustále k dispozici. 
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11 Závěr 

 

V rámci svého výzkumu jsem měla možnost setkat se s mongolskými ženami, které pojil 

podobný příběh. Vypravily se za prací mnoho tisíc kilometrů od svého domova, aby 

zajistily svým dětem lepší budoucnost. Tyto příběhy mne zaujaly a chtěla jsem se o nich 

dozvědět více.  

Situace, která u těchto žen přinesla nutnost migrovat, však začala mnohem dříve.  

V 90. letech minulého století nastal přechod mongolské společnosti na tržní ekonomiku. 

Tato doba přinesla mnohým Mongolům ztrátu práce a sociální nejistotu. Situace 

významným způsobem zvýšila socio-patologické jevy, jako je nadužívání alkoholu, 

domácí násilí a rozpady rodin. Mnoho žen zůstalo samo na vedení domácnosti a staly se 

tak velmi zranitelnými. Příjmy jednoho dospělého v Mongolsku na chod domácnosti 

nestačí, a proto byla jediným východiskem z chudoby migrace (Mongolia – Country 

Gender Assesment, 2005). 

Ženy, se kterými jsem mluvila, byly hlavními živitelkami svých rodina a to nehledě na to, 

zda byl v rodině přítomen mužský protějšek (funkční manželství však měla jen mizivá část 

žen). Chtěly zajistit svým dětem lepší budoucnost, dopřát jim vzdělání, ale v Mongolsku 

tou dobou byl nedostatek pracovních příležitostí. Byly tak nuceny se vypravit za prací  

do zahraničí. Všechny využily svých sociálních sítí, většinou v rámci rodiny, popřípadě 

blízkých přátel, aby migraci mohly uskutečnit. Peníze na cestu mnoho z nich získalo 

půjčkou od příbuzných, kterou potom dlouhou dobu po příjezdu do ČR splácely. Shodně se 

strategiemi, o kterých hovoří Sotelo a Avila (1997) děti nechaly z velké části u svých 

příbuzných, u rodičů, nebo sester. Ženy, které měly funkční manželství, nechaly děti u 

svých manželů, popřípadě nastavily střídavou péči mezi několika členy rodiny. 

Nejvíce migrantek využilo možnosti pracovních agentur a nechaly si práci v České 

republice zprostředkovat. Pro migrantky je tento způsob pohodlný, protože se agentura 

postará o vyřízení veškerých formalit. Na druhou stranu měly mé migrantky i zkušenosti 

s nepoctivými zprostředkovateli, kteří je uvrhli do ještě větší dluhové pasti, neboť od nich 

inkasovali peníze a cestu jim nezprostředkovali (podobné téma rozebírá také Jelínková 

(2008).  

V současné chvíli všechny mé participantky pracují v severočeské továrně, kde šijí potahy 
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do aut. Je to poměrně fyzicky náročná práce, kterou vykonávají ve stoje na tři směny po 

dvanácti hodinách. Některé pak mají ještě další zaměstnání. Jsou to především ty ženy, 

které bydlí na ubytovně, ke které náleží ještě hotel. Ve volných chvílích tam pracují jako 

pokojské a pomáhají v kuchyni.  Z vyprávění vyplývalo, že se snaží udělat vše proto, aby 

svým dětem zajistily lepší živobytí a ani ve volném čase nemyslí na sebe.  Finance, které 

tady vydělávají, se mnohdy liší od představ, se kterými se do České republiky vypravily. 

Mnohé si představovaly, že vyjedou za prací jen na krátkou dobu, která ale bude stačit 

k tomu, že svou rodinu zabezpečí. Tyto představy se však po příjezdu rozplynuly a ženy 

zjistily, že se jejich nepřítomnost doma bude muset protáhnout. Minimálně zpočátku 

migrace, byl přínos remitencí pro rodiny migrantek klíčovou pomocí. Během let se situace 

některých žen změnila a peníze nebyly pro rodiny v Mongolsku zásadním příjmem, ale 

sloužily na zvýšení životní úrovně. Některé ženy si přivezly své děti sem, a proto již 

zasílání remitencí není potřeba. 

Ženy, které mají děti u sebe, plánují, že tu s dětmi zůstanou minimálně do té doby, než děti 

vystudují. Je mezi nimi i několik žen, které sem již jely se záměrem, začít zde s rodinou 

nový život. Můj názor je, že většina těchto žen již v České republice zůstane natrvalo, 

protože vazby, které si tu za léta tvoří, již začínají být silnější než ty, které mají 

v Mongolsku. 

Mé participantky se alespoň ze začátku musely vyrovnat s tím, že nemohou být každý den 

se svými dětmi. Mají velkou nevýhodu v tom, že kvůli velké vzdálenosti Mongolska  

od České republiky a vysoké ceně za dopravu, nemohou uskutečňovat tzv. cirkulační 

migraci nebo se alespoň čas od času podívat za svými dětmi. Velká část žen ještě za dobu 

svého pobytu v Mongolsku nebyla a u některých je to třeba i šest let…Své mateřství tak 

uskutečňují skrze moderní technologie, především internet anebo telefon a snaží se být se 

svými dětmi v co nejužším kontaktu. Na dálku jim pomáhají s úkoly, zkouší je z básniček  

a nabádají je, aby poslouchaly prarodiče. Není to pro ně jednoduché, ale mají jasný cíl, 

proč to dělají. Myslím, že vytčený cíl jim pomáhá k tomu, aby současnou situaci 

překonaly. 

Vzhledem k nejasným pracovním podmínkám, které z rozhovorů vyplynuly, si myslím, že 

by bylo zajímavé se do budoucna zaměřit i na tuto problematiku a provést například 

zúčastněné pozorování v továrně, kde ženy pracují. S ohledem na výzkumy Morokvasic 

(1990), která zkoumala postavení žen v textilních továrnách a tomu, že mé informátorky 
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naplňují teorii triple invisibility a jsou tak ohroženou skupinou na pracovním trhu, 

předpokládám, že by toto téma mohlo přinést další vhled do života mongolských žen 

v České republice 
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