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Abstrakt 

Práce reaguje na trend filipínské migrace, který je z ekonomických důvodů 

zčásti podporován i filipínskou politikou, především za účelem pracovní příležitosti 

migrantů v zahraničí. Autorka se soustředí na migraci, která není primárně pracovní, ale 

partnerská, zaměřuje se na filipínské ženy, které do České republiky přijíždějí za svými 

manželi. Závěry práce vznikly na základě pěti hloubkových rozhovorů s filipínskými 

migrantkami, v nichž byly identifikovány strategie volby a významné okamžiky 

v konstruovaných narativních obrazech skutečnosti. V procesu migrace byla 

identifikována změna genderové moci, která ale neprobíhala fluidně. Gender je zde 

vnímán jako ukotvený v institucích a ve společenských vztazích, které nejsou závislé na 

prostoru. V tomto konkrétním případě se ukotvenost projevuje v instituci rodiny. 

Rodinné vazby přetrvávají i přes prostorovou vzdálenost. Je zde vnímán rozdíl mezi 

životními příběhy a strategiemi žen, které už měly dříve možnost migrovat do vyspělé 

země a rozšířit si tak svou genderovou moc, a žen, pro které je Česká republika první 

zemí, kam z Filipín odjely a staly se tak ekonomicky a částečně i společensky závislé na 

svém manželovi. 

 

 

 

Abstract 

This thesis reacts to the Philippine migration trend, supported by Philippine 

government for economic reasons, mostly regarding to work opportunities of migrants 

abroad. Author concentrates on primarily non-work related migration but the 



   

partnership related one, with focus on Filipino women, who migrate to Czech republic 

with their husbands. The work is based on 5 in-depth interviews with female Filipino 

migrants, where choice strategies and important moments in constructed narrative 

images of reality were identified. In the process of migration the gender power change 

was identified as non-fluid. Gender is being perceived as anchored in the institutions 

and social relations that are not space-dependant, in this case it manifests in the family. 

Family relations are lasting across spatial distance and so they constitute the feeling of 

migrants that they have to support their family. There is also the difference between 

strategies of women who could migrate into developed country sooner and therefore 

broaden their gender power and those for whom Czech Republic is the first country, 

where they migrated and became financially and also partly socially dependent on their 

husband. 
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Ve své bakalářské práci se budu zabývat reflexí genderových rolí filipínských 

migrantek v česko-filipínských manželstvích v České Republice. Migrace a její vliv je 

v současné době aktuální téma - na našem území a v tomto kontextu zatím 

neprozkoumané.  

 

Filipíny s Českou republikou pojí také soška Pražského Jezulátka (Santo Niño de 

Praga) - poutní ikona filipínských věřících. Příslušníci filipínské menšiny se scházejí 

v klášteře Pražského Jezulátka. Osobně znám jednu mladou ženu z Filipín, nyní 

manželku mého strýce. S její pomocí bych našla jí podobné participantky na výzkumu a 

metodou kvalitativních rozhovorů bych zkoumala, jaký je pro ně život v České 

republice a jak se zde integrují do místní společnosti. Konkrétně mě bude zajímat, 

jakým způsobem si zvykají na nové kulturní a rodinné prostředí a jaký vliv má migrace 

na jejich genderové role. Pokud to půjde, ráda bych kontaktovala ženy ze smíšeného 

manželství s malými dětmi. Mohla bych se tak zaměřit na roli filipínské ženy ve 

smíšeném manželství a na její podíl na výchově dítěte nebo dětí. V tomto kontextu by 

bylo zajímavé zjistit, zda si manželka ponechává tradiční roli, na jakou je zvyklá 

z Filipín (kde jsou genderové role silně diferenciované), nebo je emancipovanější. Toto 

srovnání by mi mělo napovědět, zda se v procesu migrace posiluje genderová moc, což 

je „rozvinutí vlastního sebedefinování genderové role“ (Ezzedine: 2011), sledovaných 

migrantek. Tento jev bych pak považovala za důsledek přijímání kulturních vzorců 

západní společnosti.  

 

Podobným tématem se zabývala Thacel Salazar Parrenas, která se soustředila na 

filipínské imigrantky – pracovnice v domácnosti. Pomocí kvalitativních rozhovorů 

analyzovala individuální zkušenost v procesu migrace a vliv tohoto fenoménu na 

globální trh. Parrenas hovoří o tom, že migrace je proces, při kterém se Filipínky 

dostávají z jednoho typicky patriarchálního prostředí do prostředí jiného, ohraničeného 

rasou a třídou. Tvrdí, že přestože mají ženy, pracující v zahraničí větší podíl na trhu 

práce, stále mají zodpovědnost za reproduktivní činnosti. (Parrenas: 2001 s 78).  
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Domnívám se, že má práce by mohla přispět k výzkumu integrace migrantů z 

rozdílných společností a kulturních prostředí, jehož cílem je mimo jiné předcházet 

pomocí porozumění případným předsudkům a konfliktům. 

 

Výzkumné otázky 

Dochází v rámci migrace a života filipínských migrantek ve smíšeném manželství 

v ČR ke změně genderové role (ve vztahu k životu na Filipínách)? 

 

Posiluje se v procesu migrace žen z Filipín do ČR jejich genderová moc?   

 

Data a metody 

Výzkum plánuji provádět pomocí hloubkových rozhovorů v kombinaci se 

zúčastněným pozorováním. Budu mít účelový vzorek (purposive sample) pěti žen – 

filipínských migrantek, ideálně matek menších dětí, které nemigrovaly primárně za 

prací (ale např. za partnerem). S každou z nich bych uskutečnila cca 2-3 setkání.  

 

S filipínskou migrantkou, jež vyhovuje podmínkám, které jsem si určila, jsem 

v příbuzenském vztahu, navíc jsme stejného věku. Tuto skutečnost považuji za výhodu 

pro můj výzkum.  

 

Filipínské migrantky se mezi sebou znají a vytvářejí sociální sítě. Mají dokonce i 

spolek, který je zřízen při filipínské ambasádě. Zde organizují různá setkání. Myslím si 

proto, že je k hledání dalších spolupracovnic vhodná metoda sněhové koule. 

 

Připravím si okruhy témat s konkrétními příklady otázek. Ty se budou týkat 

rozhodnutí migrovat, zkušenostem s rodinou a genderem v České republice i na 

Filipínách a v neposlední řadě integraci v české společnosti. Několik úvodních dotazů 

budu mít pečlivě připravených. Začnu jednoduššími otázkami, abych odlehčila 

atmosféru a mohla dále pokládat širší dotazy, které rozvedou důležitá témata. 

 

 

 



   

Budu si všímat veškerých okolností rozhovorů a ty si budu zaznamenávat. 

Rozhovory budu nahrávat, ale přepisovat budu jen části, které považuji za důležité – 

části, kde poznám, že si ženy odporují, kde se opakují výroky či rozpory, nebo části  

týkající se (přímo i nepřímo) mé výzkumné otázky. V tomto ohledu pro mne bude 

velice inspirativní kniha Chápající rozhovor od Jean-Clauda Kaufmanna. Podle jeho rad 

si zvláště pečlivě připravím úvodní dotazy a podle metod, které popisuje, budu 

postupovat i při analýze materiálu. 

 

Rozhovory budou vedeny v angličtině, proto se chystám poradit s někým, kdo už 

rozhovory v anglickém jazyce pro svůj výzkum vedl a využíval. Jeho zkušenosti pro mě 

budou přínosné. Literaturu, která by se tématu vedení hloubkových rozhovorů v 

angličtině jako cizím jazyce týkala, jsem bohužel nenašla. 

 

V samotném vedení rozhovorů pro mě je inspirativní následující pasáž, kterou 

bych chtěla využít pro uvědomění si pozice mé osoby, jako výzkumníka: 

 

„Výzkumník si musí uvědomit, že zaujímá výsadní pozorovací pozici: skrze 

osobu, která k němu promlouvá, je v těsném kontaktu se sociální konstrukcí reality (…). 

Rozhovor vlastně funguje jako ozvěna situací, v nichž běžně dochází k budování 

identity (…)“. Podaří-li se nám respondenta plně vtáhnout do rozhovoru, respondent si 

začne uvědomovat některé souvislosti, o nichž dříve nepřemýšlel a bude se je pro nás 

snažit vysvětlovat a vytvářet jednotu své identity. (Kaufmann 2010, s. 49). Kooperací 

výzkumníka a respondenta dochází ke sdílení reality. Tato sdílená skutečnost je 

relativně vzácná a nestálá. „Nelze ji oddělit od neustále probíhajícího interpretačního 

procesu. Právě v něm totiž vzniká, a proto musí být neustále obnovována.  Jak na straně 

vypravěče, tak na straně posluchače existují situačně proměnlivé možnosti jejího 

provedení a přehodnocení. To může vést k oboustranně odlišnému pohledu, a tím k 

falzifikaci příběhu“ (Fischer-Rosenthal, Rosenthal 2001). 

 

 

Po opětovném poslechnutí nahrávek přepíšu některé pasáže (přeložím je do 

češtiny) a napíšu si k nim poznámky. Přepsané pasáže roztřídím a na jejich základě  

 



   

budu vytvářet hypotézy a konspekty. (I zde budu postupovat podle Kaufmanna). 

Při vytváření hypotéz se budu snažit pečlivě zaznamenávat myšlenky, které mě k tezi 

vedou, abych je pak uměla „souvisle převyprávět, jako svého druhu argumentační 

naraci“ (Kaufmann 2010, s. 109). Své hypotézy následně srovnám s hypotézami v 

literatuře (především s hypotézou Parrenas, že se v procesu migrace za prací mění 

genderová moc). V literatuře si budu rovněž všímat argumentů a konstrukce 

teoretického modelu. Bude mě zajímat, zda vytváření modelu na základě analýzy bude 

mít v mém případě stejný směr, nebo se v některé fázi oddělí. „Reflexe ovšem nesmí 

zůstat na úrovni hledání analogií. Analogie sama o sobě je neplodná a nesprávná 

přirovnání mohou být zmatečná. Naproti tomu odbočka přes jiný kontext, ve kterém 

existuje podobný koncept definovaný jiným způsobem, poskytuje nový pohled, ostřejší 

a obohacený, na vlastní terén.“ (Kaufmann: 2010, s. 109). Budu se tedy snažit, abych při 

konfrontaci s literaturou nehledala analogie, ale ony „odbočky“. 

 

Literatura mi pomůže výzkum zarámovat.  

 

Očekávaná zjištění a interpretace 

 

Protože je objem migrace z Filipín jedním z celosvětově největších, byla 

filipínským migrantům věnována už značná pozornost. A to především těm, kteří 

odjíždějí z pracovních (a tedy i finančních) důvodů. Filipíny odliv svých občanů za 

prací do zahraničí částečně podporují, protože remitence, které jsou poté do státu 

posílány, jsou jedním z jeho hlavních hospodářských zdrojů (v roce 2005 a 2006 více 

než 5x přesáhly FDI – přímé zahraniční investice). (Stojanov: 2007 via WORLD 

BANK, 2007c: 43).  

 

„Feministické sociální vědkyně, zabývající se migrací, si všimly, že gender 

určuje a tvaruje migrační proudy“ (Parrenas: 2001 via Hondagneu-Sotelo: 1994; 

Pedraza: 1991). S genderem se různí rovněž sociální prostor a sítě, které muži a ženy 

vytvářejí a samozřejmě také pracovní odvětví, kterému se v nové zemi věnují. 

(Parrenas: 2001). Filipínské ženy (a migrantky ze zemí třetího světa obecně) velice 

často míří do oblastí, kde je poptávka po pracích v domácnosti a péči o děti či o seniory. 

 



   

 „Literatura o ženské migraci také vysvětluje rekonstrukci genderu 

prostřednictvím migračního procesu. Především migrace, která zahrnuje pohyb „z 

jednoho systému genderové stratifikace do druhého“ (Zlotnick, 1990), reorganizuje 

pozici žen na trhu práce a v domácnosti. V přijímací zemi zažívá žena migrantka díky 

svému vyššímu podílu na příjmu domácnosti a větší participaci na veřejném životě 

určitý stupeň genderového osvobození (Hondagneu-Sotelo, 1994; Kibria, 1993). 

(Parrenas: 2001). 

 

Svým výzkumem se budu snažit zjistit, zda se podobná změna genderu 

(genderové moci) objevuje i u migrace, která není primárně pracovní. Ženy, které budou 

spolupracovat na mém výzkumu, budou součástí místní rodiny (konkrétně smíšeného 

manželství s Čechem) a někdy nebudou ani samy vydělávat. Pokud bych konfrontací 

získaných dat a literatury zjistila, že se zde objevují podobné tendence, vyvodila bych 

z toho závěr, že rekonstrukce genderu neprobíhá jen v procesu pracovní migrace, při 

které ženy získávají větší podíl na financování své filipínské domácnosti. Pokud bych si 

všimla tendencí jiných, snažila bych se tento rozdíl popsat, a pokud by to bylo možné, i 

vysvětlit. 
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Úvod 

Objem migrace z Filipín je jedním z celosvětově největších (CARLOS 2002). 

Proto byla filipínským migrantům věnována už značná pozornost, především pak těm, 

kteří odjíždějí z pracovních (a tedy i ekonomických důvodů). Filipíny odliv svých 

občanů za prací do zahraničí částečně podporují, protože remitence, které jsou poté do 

státu posílány, jsou jedním z jeho hlavních hospodářských zdrojů (v roce 2005 a 2006 

více než 5x přesáhly FDI – přímé zahraniční investice) (STOJANOV 2008 via WORLD 

BANK 2007). Na Filipínách jsou dokonce migranti díky svému ekonomickému přínosu 

vnímáni jako „neopěvovaní hrdinové“ (CARLOS 2002, s. 83). Některé soukromé školy 

na Filipínách jsou přímo zaměřeny na vzdělávání jedinců, kteří později odjedou za prací 

do zahraničí. Jedná se například o zdravotní sestřičky (STOJANOV 2008). Finanční 

prostředky, které jedinci do rodné země zasílají, přitom slouží jako prostředek ke 

zvýšení životního standardu rodiny a to „například zlepšením stravování, bydlení, 

pořizováním konzumního zboží, stejně jako financováním svateb, pohřbů a jiných 

ceremonií“ (CASTELS, MILLER 2009, s. 60). 

 

Příkladem etnografické studie věnující se filipínským migrantkám, pracovnicím 

v domácnosti, může být Servants of Globalization (PARRENAS 2001). Tato kniha byla 

také jedním z teoretických zdrojů při mé práci. Pomocí kvalitativních rozhovorů autorka 

analyzovala individuální zkušenost v procesu migrace a vliv tohoto fenoménu na 

globální trh. Parrenas popisuje migraci jako „pohyb z jednoho typicky patriarchálního 

prostředí do prostředí jiného, ohraničeného rasou a třídou“ (PARRENAS 2001, s. 78). 

 

K vybrání tématu práce mě vedl nejen odborný zájem, tedy věnování se tak 

významnému fenoménu jako je migrace z Filipín, ale i zájem osobní. Inspirovala mě 

přítelkyně a zároveň teta, která je stejně stará jako já, pochází z Filipín a do České 

republiky přijela společně s mým strýcem před více než dvěma lety. Zaujala mě její 

situace a začala jsem se o toto téma zajímat. Protože je teta členkou místní česko-

filipínské asociace a má na území České republiky filipínské přátele, byla pro mě 

osobou, která mi pomohla se vstupem do terénu.  
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Ve své práci jsem se zabývala migrací žen, které neopouští Filipíny primárně 

kvůli práci, ale přijíždějí do České republiky se svými partnery – současnými manželi. 

Jaké strategie v procesu migrace volí a jaké životní situace jsou pro ně významné? 

 

Výzkum jsem dělala na základě analýzy pěti hloubkových rozhovorů 

s filipínskými migrantkami v České republice. V rozhovorech jsem identifikovala 

základní kategorie týkající se migrace, které byly zvýznamňovány jednotlivými 

participantkami na výzkumu. 

 

Práce začíná teoretickou částí, kde představuji vědecké přístupy v antropologii 

migrace s důrazem na migraci žen a manželských párů a uvažuji zde i o situaci, kdy je 

manželství prostředek migrace. V následné metodologické části podrobně popisuji, jak 

jsem kontaktovala své spolupracovnice, jakým způsobem probíhaly rozhovory a jak 

vypadala následná analýza dat. V analytické části představím stručně pět životních 

příběhů filipínských migrantek, na základě jejichž interpretace jsem vytvářela závěry 

výzkumu.  
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1. Teoretická část 

V následující kapitole představím pojmy, se kterými budu pracovat. Ty budou 

zároveň zasazeny do kontextu, v němž budou po zbytek práce využívány. Na konci 

kapitoly se budu věnovat teoretickému rámci, který byl stěžejní pro následnou 

interpretaci dat. 

 

 

1.1 Migrace a gender 

Nejobecnější definicí migrace je „pohyb lidí geografickým prostorem“ 

(KEARNEY 1986, s. 331). Z antropologického hlediska je tento fenomén většinou 

spojován s dalším jevem (KEARNEY 1986). V této práci bude spojen s genderem, tedy 

se sociálním konstruktem, pomocí nějž jsou určitému pohlaví přidělovány specifické 

role. Vůbec první, kdo vytvářel teorie o významu genderu v migraci, byli 

antropologové. Zajímali se o role a zkušenosti žen v migraci a o následky migrace 

v rodinných a příbuzenských vztazích (BRETTEL 2000 via FONER 1997, KIBRIA 

1993). Na samotnou migraci se antropologové začali soustředit již dříve, v 50. a 60. 

letech. Velká pozornost byla tématu věnována po  roce 1973, kdy v rámci 

ekonomického rozvoje proběhly značné změny, v přijímacích zemích se zvýšila 

poptávka po pracovní síle a došlo k velkému nárůstu imigrantů a jejich rodin 

(KEARNEY 1986). 

 

Ženská migrace byla v antropologických studiích dlouhou dobu zanedbávána 

(PEDRAZA 1991). Pokud byly ženy vůbec brány v úvahu, pak pouze jako pasivní 

následovatelky muže migranta, nebo členky rodiny, které čekají ve vysílající zemi 

(BRETTEL 2000). „Tímto způsobem konceptualizace genderových rolí podpořila teorii 

modernizace, ve které ženy reprezentovaly tradiční kontinuum v rámci rodiny a 

příbuzenstva“ (EZZEDDINE 2011, s. 229). Pozdější pohled na ženy byl feministický, 

objevil se v rámci obecného zájmu o „ženské postavení ve společnosti, feminizaci 

přistěhovalců, viditelný zvýšený podíl imigrantských žen v ekonomické sféře a na 

produkci vzdělanosti samotných imigrantek“ (KOFMAN 1999, s. 270). Základem 

jednoho z nejrozšířenějších modelů feministické antropologie, který se zabývá rolí 

genderu v migraci, je vztah mezi produkcí a reprodukcí. Tento model sleduje, zda může 

migrace změnit genderovou moc a status. Stojí za ním předpoklad, že „větší sdílení 
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domácích aktivit je výsledkem nárůstu pracovních povinností žen. To způsobuje změny 

v zaměstnávání, rodinné struktuře, životním stylu“ (EZZEDDINE 2011, s. 230). 

Parrenas, která prováděla výzkum na filipínských imigrantkách v Itálii a v Americe, 

tvrdí, že přestože mají ženy pracující v zahraničí větší podíl na trhu práce, stále mají 

zodpovědnost za reproduktivní činnosti (PARRENAS 2001). 

 

Nové postavení žen vedlo i k dalším otázkám, kterými se zabývali antropologové. 

Výzkum Godsona Lawese například ukázal, že se někdy muži vracejí do své rodné 

země raději než ženy. Ženy se totiž bojí, že ztratí autoritu, moc a jiné výhody, které jako 

imigrantky v cizí zemi nabyly. To může ovlivnit rozhodnutí vrátit se zpět (BRETTEL 

2000 via GODSON LAWES 1993, BAROU, 1996). 

 

Kritici feministického pohledu na migraci a moc přicházejí s názory, že můžou být 

chvíle, kdy ženy vydělávají, aby mohly živit své děti a financovat jejich vzdělávání, 

přičemž tuto činnost nevnímají jako reproduktivní. Navíc „zjednodušené schéma 

migrace, které zajišťuje změnu statusu žen směrem k jejich posílení moci, neplatí, 

protože polarita práce a rodina je typická pro mnoho žen (nejen migrantek). 

Geopolitické a kulturní faktory jenom tuto dichotomii zprostředkovávají“ (EZZEDINE 

2011, s. 230). 

 

1.2 Migrace a manželství 

Giddensova široká definice vysvětluje manželství jako „sociálně akceptovaný a 

posvěcený sexuální svazek mezi dvěma dospělými jedinci“ (GIDDENS 1999, s. 156). 

Sňatek je považován za jednu z nejdůležitějších životních událostí, která určuje směr 

budoucího života. S jedinci, kteří do manželství vstupují, se nesou určitá očekávání. Od 

žen se ve většině společností vyžaduje, že budou zodpovědně plnit svou roli spojenou 

s manželstvím a mateřstvím. S tím se nese i předpoklad, že žena bude svého manžele 

následovat, pakliže se on rozhodne migrovat.  

 

V tomto smyslu bývá na ženu znovu nahlíženo jako na pasivní následovatelku 

muže, migranta za prací (PEDRAZA 1991). Kariéra manžela má tak obecně větší 

význam, než pracovní postup jeho ženy. Fan a Huang upozorňují, že právě takovému 

tématu se věnuje většina teorií o manželství a migraci. Zřídka je pak v podobných 
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teoriích manželství vnímáno jako „domácí strategie pro diverzifikace zdroje příjmů a 

snížení ekonomického rizika nebo jako příležitost pro mezinárodní migraci“ (FAN, 

HUANG 1998, s. 229). Fan a Huang se soustředí na čínské migrantky. Cílem jejich 

práce bylo „upozornit, že rozhodnutí k vstoupení do manželství může být rovněž 

součástí strategií, které ženám dopomůžou k migraci, přihlédneme-li k sociálním 

faktorům, které migraci sice znesnadňují, ale přesto umožňují. V Číně, kde ženy 

podléhají různým znevýhodněním (z nichž se některá vážou i k mužům), jež omezují 

jejich sociální, ekonomickou a fyzickou mobilitu, je často manželství prostředkem pro 

přesun do míst, kde mohou dosáhnout většího blahobytu“ (FAN, HUANG 1998, s. 

229).  

 

K migraci manželských párů lze přistupovat z více teoretických perspektiv. 

Teorie lidského kapitálu počítá s tím, že se investice do migrace vrátí v podobě vyššího 

platu, společenského postavení, nebo jiných zaměstnaneckých výhod. To většinou 

předpokládá mladého, vzdělaného jedince – migrace v páru pak znamená i větší 

původní investici, přičemž s jednotlivými faktory, jako je věk, vzdělání a zkušenosti se 

zde počítá bez ohledu na gender. Oba partneři svým lidským kapitálem přispívají stejně 

a na obou závisí, zda splní předpoklad pro migraci (SMITH, MULDER, HOOIMEIJER 

2003). Teorie moci v manželství tvrdí, že rozhodnutí migrovat leží v rukou toho 

partnera, který „do vztahu přináší více hodnotných zdrojů – více vydělává, má vyšší 

vzdělání, nebo pracovní prestiž“ (SMITH, MULDER, HOOIMEIJER 2003, s. 605). 

Rovněž se zde nehledí na skutečnost, zda je oním partnerem žena, nebo muž. Tento 

faktor se ale zohledňuje v genderovém přístupu, který předpokládá, že žena je 

v rozhodování slabším činitelem, protože je socializována tak, aby dávala přednost 

rodině před kariérou. (SMITH, MULDER, HOOIMEIJER 2003). 

 

V tomto kontextu bych ještě ráda zmínila fenomén, který se na Filipínách také 

objevuje. Jedná se o tzv. Mail-Order Bride – zprostředkování manželství „na 

objednávku“. Ženy přitom mají různé motivace, aby vstoupily do tohoto systému. 

Zajímavé je, že účastnice tohoto projektu jsou většinou poměrně vysoce kvalifikované. 

Výzkum z roku 1983, který udělala komise pro Filipínce žijící v zahraničí, „odhalil, že 

65% účastnic byly vysokoškolačky, mající relativně dobrou pracovní pozici jako vládní 

úřednice.“ (KOJIMA 2001, s.199). Ženy opouštěly Filipíny, aby naplnily své přání žít 

v cizí zemi, na žádost (nebo díky podpoře) ostatních členů jejich rodiny, a aby finančně 
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podpořily své příbuzné. Některé ženy emigrovaly, aby se osvobodily od těžké práce a 

tlaku rodiny Ženy pak vnímají tento „dohazovací“ systém jako šanci, jak se vyrovnat se 

složitou situací nalezením (finančně) náležitého partnera (KOJIMA 2001). 

 

V souvislosti s migrací vysoce kvalifikovaných jedinců z Filipín, se objevuje 

pojem „brain drain“. Ten popisuje situaci, kdy se migrantovi nedaří využít nabyté 

vzdělání a zkušenosti v přijímací zemi a nemůže zde najít adekvátní zaměstnání, proto 

se uplatňuje v jiných, méně kvalifikovaných činnostech. (CASTELS, MILLER 2009). 

 

1.3 Migrace, gender a moc 

Antropoložky Patricia Pessar a Sarah Mahler se pokusily vytvořit konceptuální 

rámec, jehož pomocí by se dala zkoumat souvislost genderu, migrace a moci. 

Upozorňují na oblasti, které v rámci teorie migrace zůstávaly dlouho bez povšimnutí, 

nebo byly prozkoumány nedostatečně. Rovněž se snaží věnovat stejnou měrou ženské a 

mužské migraci tak, aby byly obě zohledněny ve vznikajících teoriích (MAHLER, 

PESSAR 2003). 

 

Pessar a Mahler chápou gender jako „proces, který je jednou z možností, jak lidé 

vytvářejí a udržují sociální rozdíly“ (MAHLER, PESSAR 2003, s. 813 via 

HONDAGNEU SOTELO 1999, LOMBER 1994, ORTNER 1996). Pokud je gender 

takto konceptualizován, přináší praktičtěji orientované perspektivy, v nichž nejsou 

pevně stanoveny vtahy, ideologie a gender. Gender bychom ale měli zároveň vnímat 

jako strukturu, „jako mříž institucionalizovaných sociálních vztahů, které vytvářejí 

kategorie genderu a tak dávají význam moci přesahující jednotlivce“ (MAHLER, 

PESSAR 2003, s. 813 via FERREE 1999). „Uznáním skutečnosti, že gender zůstává 

zakotvený v institucích, je stanoven základ pro analýzu strukturálních faktorů, které 

vedle ideologických faktorů podmiňují genderové vztahy. Hlavní oblasti života 

zahrnující sexualitu, rodinu, výchovu, ekonomiku a stát, jsou organizovány podle 

genderových principů a potýkají se protichůdnými zájmy, s hierarchií moci a privilegií“ 

(MAHLER, PESSAR 2003, s. 813 via GLENN 1995). 

Teoretický rámec, který Mahler a Pessar vytvořily, nazvaly „gendered 

geographies of power“ - genderové zacílení moci. Jeho tři základní stavební kameny 

jsou geografická měřítka „geographic scales“, společenská umístění „social locations“ a 
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geografie moci „power geometries“. Gender působí zároveň na různé sféry 

společenského života, od sféry intimní (tělo, rodina) až ke sféře institucionální. 

„V rámci těchto sfér, stejně jako mezi nimi, jsou zpečeťovány nebo přeměňovány 

genderové ideologie“ (MAHLER, PESSAR 2003, s. 815). To Mahler a Pessar 

identifikovaly jako geografická měřítka. Druhým prvkem jsou společenská umístění, 

totiž oblasti, které přiřazují jedinci, jenž se v nich nachází, určitý sociální status. Přitom 

bereme v úvahu, že „se lidé, bez ohledu na jejich vlastní úsilí, nacházejí v hierarchiích 

moci, které nejsou výsledkem jejich činnosti“ (MAHLER, PESSAR 2003, s. 816). 

Pomocí geografií moci je pak sledován přístup k moci a vlivu z různých sociálních 

pozic (MAHLER, PESSAR 2003, s. 816). 

 

Zmíněný konceptuální rámec přichází s novým přístupem k genderu v procesu 

migrace, kde gender není až tak fluidní, ale je ukotvený v mezilidských vztazích, které 

nejsou přímo závislé na prostoru. Protože si ve svém výzkumu kladu otázky související 

s genderem, s institucí manželství a rovněž s rodinnými a partnerskými vazbami 

v procesu migrace, bude pro mě zajímavé tento teoretický rámec aplikovat na získaná 

data. 
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2. Metodologická část 

2.1 Výzkumné otázky 

Při četných etnografických terénních výzkumech bylo zjištěno, že se v procesu 

migrace za prací (i když někdy jen dočasně) posiluje genderová moc žen migrantek 

(BRETTEL 2000). Zajímalo mne, jakým způsobem se gender reflektuje, pakliže není 

důvod migrace pracovní, ale partnerský. Co se stane, když žena z Filipín migruje do 

rodné země svého partnera Čecha? Jaké strategie volby se zde objevují? Jak migrantka 

v rámci rozhovorů zvýznamňuje jednotlivé životní události?   

 

Na narativních obrazech skutečnosti konstruovaných při rozhovorech jsem 

sledovala způsob, jakým (podle jednotlivých výpovědí) ovlivňuje migrace a sňatek 

s Čechem rodinný a společenský život filipínských migrantek. Jaké strategie jsou 

v procesu migrace voleny a jaké konkrétní životní situace jsou filipínskými 

migrantkami při vyprávění zvýznamňovány. 

 

2.2 Metodologie 

 

Výzkum byl prováděn formou pěti případových studií na základě hloubkových 

rozhovorů s filipínskými migrantkami. Mé participantky na výzkumu byly ženy, které 

nemigrovaly primárně za prací, ale do České republiky přijely za svými partnery, 

nynějšími manželi. Spolupracovnice jsem kontaktovala pomocí metody sněhové koule 

(snowball), přičemž jsem měla dva hlavní zdroje - svou tetu, která byla ochotná 

poskytnout mi kontakty na filipínské imigrantky, a vedení česko-filipínské asociace, při 

níž se filipínští migranti sdružují.  

 

Tři rozhovory byly vedeny v domácnostech mých spolupracovnic na výzkumu, 

dva se odehrály v pražských kavárnách. Rozhovory byly nahrávány pomocí diktafonu. 

Interview měla formu vyprávění, někdy jsem pokládala doplňující otázky. Rozhovory 

byly v angličtině, proto jsem se možná úskalí snažila předem ošetřit poradou se svou  

konzultantkou, která má zkušenost s vedením narativních interview v jiném než rodném 

jazyce.  
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V následné analytické části jsou rozhovory přeloženy do češtiny, což mírně 

zeslabuje jejich charakter přímé výpovědi. Rozhovory v původním jazyce jsou proto 

součástí přílohy práce. 

 

2.3 Participantky na výzkumu 

 

Prováděla jsem rozhovory s pěti filipínskými migrantkami ve věku 20 - 38 let, 

které v České republice žily různě dlouhou dobu (mezi 11 měsíci a 2,5 lety). Jen dvě 

ženy však ideálně odpovídaly mému původnímu očekávání. Jsou to mladé matky 

s malým dítětem, které na Filipínách potkaly svého budoucího manžela a s ním se 

rozhodly odjet do České republiky. Bohužel se mi takových spolupracovnic nepodařilo 

kontaktovat víc. Největším úskalím při jejich hledání byl můj požadavek, aby migrace 

do České republiky nebyla primárně z pracovního důvodu, ale byla důsledkem 

partnerského vztahu. Tento požadavek sice splňují všechny spolupracovnice, tři z nich 

ale odjely z Filipín nejdříve do jiné země, kde potkaly svého životního partnera. Jedna 

ze zmíněných se odstěhovala do USA za pracovní příležitostí, dvě migrovaly do jiné 

země (Kanada, Omán) s rodiči již v mladistvém věku. Všech pět žen, se kterými jsem 

prováděla rozhovory, jsou vdané za českého manžela, čtyři z nich s ním mají dítě nebo 

děti, další potomstvo v brzké době plánuje. V současné době žijí na různých místech 

v České republice, jen jedna spolupracovnice je přímo z hlavního města Prahy. 

Konkrétní bydliště ve své práci nebudu záměrně uvádět, protože by tak byla ohrožena 

anonymita mých spolupracovnic.  

 

Protože má většina mých spolupracovnic malé dítě, bylo pro ně často jednodušší a 

příjemnější provádět rozhovory v prostředí jejich domova. Takovým způsobem 

proběhla interview ve třech případech, zbylá dvě se uskutečnila v prostředí pražských 

kaváren.  

 

2.4 Vstup do terénu a pozice výzkumníka  

Samotný vstup do terénu a začátek spolupráce s filipínskými migrantkami pro 

mě byl usnadněn skutečností, že mám v rodině Filipínku. Má teta přijela z Filipín v roce 

2011, je téměř stejně stará jako já a protože bydlí na rodinné farmě, kam často jezdím, 

vídám se s ní poměrně často. Teta byla velice ochotná a pomohla mi s kontaktováním 
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spolupracovnic. Skutečnost, že mám rodinnou a přátelskou vazbu s filipínskou ženou, 

mi rovněž pomohla získat důvěru u dalších spolupracovnic, které podobné vztahy 

vnímají jako cenné a důležité. Protože jsem se svou tetou sdílela okamžiky po jejím 

přistěhování a dosud jsme si blízké, nebylo těžké najít společnou řeč ani s ostatními 

participantkami na výzkumu.  

 

Participantky na výzkumu byly před rozhovorem vždy obeznámeny se 

způsobem vedení rozhovoru a s jeho účelem. Po mém krátkém představení a 

počátečních rozpačitějších otázkách netrvalo dlouho a byla navázána příjemná a 

přátelská atmosféra v rámci níž neměly spolupracující ženy problém se rozpovídat. 

Přestože jsem pro některé z žen byla člověkem, kterého právě poznaly, a možná právě 

proto, jsem při rozhovorech cítila otevřenost a určitou spontánnost ze strany 

vypravěček.  

 

Náročnější bylo navázat příslušnou atmosféru s mou tetou. O záležitostech, které 

jsme v rámci rozhovorů probíraly, jsme spolu už totiž vedly osobní debaty a některé 

věci mi musela opakovat pro vědecké účely, což se jí zpočátku zdálo vykonstruované a 

nepřirozené. Během několika chvil byl ale tento počáteční odstup překonán. 

 

2.5 Forma rozhovorů 

Rozhovory probíhaly formou hloubkových rozhovorů a trvaly cca dvě hodiny. 

Všimla jsem si, že pokud participantky na výzkumu přijely rovnou z Filipín, podrobněji 

popisovaly očekávání od přestěhování do České republiky a následné první dojmy 

z nového prostředí. Podle stylu a formy jejich prezentace jsem usoudila, že silněji 

vnímaly rozdíly v kultuře Filipín a České republiky a citlivěji popisovaly důležité 

okamžiky (rozhodnutí k migraci, komunikace s rodiči, okamžiky po porodu). V případě 

migrace z jiné země nebylo už dojmům z procesu migrace věnováno tolik prostoru. 

Ženám, které do České republiky přijely z jiné země, bylo pak položeno více 

doplňujících otázek, protože vyprávění samo o sobě nebylo dostatečně plynulé a 

celistvé. Otázky se týkaly především rolí v domácnosti na Filipínách, v zemi, kam se 

odstěhovaly poprvé, a v České republice, dále reakci rodičů na volbu partnera, výchovy 

a obecně výhod a nevýhod života v té dané zemi a důvodu konečného rozhodnutí 

odstěhovat se do České republiky.  
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Protože vycházím z kvalitativního výzkumu (z relativně malého počtu 

rozhovorů, při nichž jsem zjistila hodně informací), očekávám, že budou mít závěry mé 

práce potenciál k nízké reliabilitě a vysoké validitě. Redukce dat bude přitom způsobena 

samotným charakterem výpovědi participantek na výzkumu. Vypravěčky mi totiž budou 

sdělovat informace, o nichž usoudí, že jsou vhodné. Poté se budu snažit „nalézt 

významné struktury v množině všech proměnných, které respondent považuje za 

relevantní“ (DISMAN 2002, s. 290) . 

 

Inspirací při výzkumu pro mě byla kniha „Chápající rozhovor“ od Kaufmanna. 

Ta mě směrovala nejen ve vedení rozhovorů, ale především ve vnímání mé pozice, 

jakožto výzkumníka, který společně s vyprávějícími ženami vytváří sdílenou 

skutečnost. „Výzkumník si musí uvědomit, že zaujímá výsadní pozorovací pozici: skrze 

osobu, která k němu promlouvá, je v těsném kontaktu se sociální konstrukcí reality (…). 

Rozhovor vlastně funguje jako ozvěna situací, v nichž běžně dochází k budování 

identity (…)“ (KAUFMANN 2010, s. 49).  Podaří-li se nám respondenta plně vtáhnout 

do rozhovoru, respondent si začne uvědomovat některé souvislosti, o nichž dříve 

nepřemýšlel a bude se je pro nás snažit vysvětlovat a vytvářet jednotu své identity 

(KAUFMANN 2010).  

 

Při rozhovorech jsem nebyla „neviditelným“ účastníkem. Vypravěčkám jsem 

dávala prostor k vyjádření a přitom jsem někdy položila dotaz či pobídku k rozvedení 

rozhovoru. Vzhledem k tomu, že jsem hovořila s ženami, které mi vyprávěly o 

intimních a osobních záležitostech, zvolila jsem přístup, při němž jsem nebyla pasivním 

posluchačem v tradičním hierarchickém stylu vztahu výzkumníka a respondenta. 

Rozhodla jsem se být výzkumníkem, který „může ukázat svou lidskou stránku, 

odpovídat na dotazy a vyjadřovat pocity. Z metodologického hlediska tento nový 

přístup umožňuje větší spektrum odpovědí a větší náhled do životů respondentů – nebo 

„participantů“ (…) protože podporuje kontrolu pořádání a jazyka rozhovoru a zároveň 

dává svobodu odpovědí s otevřenými konci“ (DENZIN, LINCOLN 2008, s. 137). 

 

V kvalitativním výzkumu je důležitý následný proces interpretace. Celé 

rozhovory rozložím na části a později je budu skládat, vznikne tak dokument, založený 
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na mém osobním porozumění terénu a následném třídění do kategorií, tak, aby mi 

vytvářená skutečnost dávala smysl (DENZIN, LINCILN 2005, s.26).  

 

2.6 Analýza rozhovorů 

Poslechla jsem si nahrávky rozhovorů a přepsala je (v anglickém jazyce) formou 

doslovné citace. K přepisům jsem si pořídila poznámky a tematické kódy, podle nichž 

jsem následně data třídila a seskupila. Věnovala jsem se především úsekům rozhovorů, 

kterým vypravěčky samy přisuzovaly důležitost; záležitostem, o kterých mluvily 

přednostně, které samy zdůrazňovaly nebo opakovaly, dále částem, v nichž mluvily o 

tématech, které jsou zajímavá pro výzkumné otázky. Postupným kódováním jsem data 

redukovala (SILVERMAN, D. 2005), dále jsem se snažila je interpretovat a v rámci 

teoretického konceptu vyvozovat závěry. Pro případ žen, které migrovaly přímo do 

České republiky, vznikly kategorie: Před setkáním, setkání se s partnerem, rozhodnutí 

migrovat, příjezd do ČR, porod a výchova dítěte. Pro případ žen, které migrovaly 

nejdříve do jiného státu, byly kategorie mírně pozměněny. 

 

Přestože nebylo mým cílem vyprávěné zkušenosti nějak srovnávat, již při 

rozhovorech jsem si všimla, že ženy nezávisle na sobě zvýznamňují podobné situace 

vyskytující se v procesu migrace, přičemž zde hraje velkou roli, zda migrovaly nejdříve 

do jiného státu, nebo se odstěhovaly z Filipín rovnou do České republiky.  

 

2.7 Etika výzkumu 

 

Při mé práci jsem zohledňovala etickou stránku výzkumu. Způsob kontaktování 

participantek na výzkumu a následná metoda rozhovorů mi neumožnily, aby byly tyto 

ženy absolutně anonymní vzhledem ke mně jakožto k osobě výzkumníka. Aby přesto 

byla ochráněna jejich skutečná identita, v textu používám jiná jména a neidentifikuji 

současné místo bydliště. Vyprávějící ženy souhlasily, že můžu stěžejní a 

anonymizované části výpovědí ocitovat v práci. Jsme rovněž domluvené, že nahrávky 

ani přepisy kompletních rozhovorů neposkytnu další osobě a po dokončení práce se 

osobně postarám o to, aby byly odstraněny. 
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3. Analytická část 

Zkušenosti migrantek, se kterými jsem měla možnost uskutečnit rozhovor, se liší 

především podle toho, zda byla Česká republika první zemí, kam se odstěhovaly. 

V případě, že z Filipín nejdříve migrovaly do země jiné, pak zde hraje roli důvod 

migrace (odjezd s rodinou, odjezd za prací) a uplatnění, které měly v „prostřední zemi“. 

V následné analytické části předvedu jednotlivé příběhy, členěné do kategorií. 

Jednotlivé kategorie jsem vytvářela podle životních událostí, které byly v rozhovorech 

zvýznamňovány. Snažím se tak předvést jednotlivé strategie volby, objevující se 

v procesu migrace. 

 

Následující příběhy jsou narativní obrazy skutečnosti konstruované v rámci 

rozhovorů. Nejedná se tedy o objektivní realitu, pravdivost výpovědí a sdělených faktů 

jsem neměla možnost nijak ověřovat. Jednotlivé kapitoly jsem vytvářela na základě 

mého vnímání a interpretace jednotlivých vyprávění. 

 

3.1 Příběh 1: Claire 

3.1.1 Před setkáním 

Claire (26) vyrůstala se svým starším bratrem v rodině oddaných katolíků, 

jejichž výchova a konzervativní názory ji ovlivnily. Rodiče si nepřáli, aby měla Claire 

přítele v době, kdy studovala, protože na to podle jejich názoru ještě nepřišel čas. Claire 

sice své rodiče respektuje, ale přílišná konzervativnost se jí někdy zdá absurdní. Už od 

střední školy měla nějaké tajné vztahy, o nichž sice rodiče věděli, ale chovali se, jako by 

se nic nedělo. 

 

Claire (1): „Předtím jsem neměla dovoleno mít přítele, a to ani potom, co jsem 

absolvovala vysokou školu. Ale znáš to, někoho jsem měla. Ale byl to tajný vztah. 

(Smích). Ale všichni to věděli, protože jsem dostávala květiny a dopisy. (Smích). Ale víš 

co, ta jejich kultura … přimhouřili oči. Takže jsem měla květiny, dopisy a rodiče dělali, 

že nic neví. Prvního přítele jsem měla, myslím, že to byl druhý ročník na střední. Dvořil 

se mi dva roky. (Uculování). To je dlouho, co? Ale nebyl to vážný vztah, na střední 

škole, to bylo jenom takové hraní.“  
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Přestože si Claire rad rodičů vážila, po ukončení bakalářského stupně učinila 

rozhodnutí, které nekorespondovalo s očekáváními její rodiny. Přestala studovat a 

začala pracovat. To bylo jedním z prvních velkých kroků směrem od rodičovského 

vlivu. Ukázala tak rodičům, že už přišel čas, kdy si o svých životních záležitostech 

může rozhodovat sama. Nejdříve našla práci v callcentru, poté nastoupila do 

společnosti, kde se později setkala se svým budoucím manželem. 

3.1.2 Setkání se s partnerem 

Claire v rozhovoru sdělila, že se v době, kdy potkala Kamila, nechtěla nijak 

vázat, protože byla po těžkém rozchodu. Brzy se ale stala Kamilovou praktikantkou, 

seznámili se spolu blíže a chvíli poté mezi nimi vznikl romantický vztah. Pocity 

z prvního setkání s Kamilem popisuje Claire jako směs strachu a nejistoty. Claire měla 

předsudky, nevěděla, co může čekat od cizince - bílého muže. Nedůvěřovala mu. 

 

Claire (2): „Protože někteří muži, někteří bílí muži, znáš to … Jo … chodí do 

barů, potkávají holky. A prostě … nemyslí to se vztahem vážně. Tak jsem se bála“ 

 

Pak spolu začali trávit společný čas. Claire vzpomíná, že se ale zpočátku držela 

zpátky, nevěděla, jestli to s ní Kamil myslí vážně. Neznala jeho kulturu, nebyla si tedy 

jistá. Měla pochybnosti, že vztah nevydrží, když Kamil odjede zpět do ČR. Vztah na 

dálku ale fungoval. Kamilovo chování přesvědčilo Claire o síle vztahu – Kamil o ní 

vyprávěl rodičům a přátelům a psal jí dlouhé emaily. Proto se Claire rozhodla sdělit 

rodičům, že má přítele. To byl pro ni další velký krok. Dosud rodičům o žádném svém 

vztahu neřekla, v kontextu konzervativní filipínské rodiny se navíc dalo očekávat, že 

rodiče z partnera, který je cizinec, nebudou nadšení. 

 

Přijela s ním na návštěvu, aby ho představila. Při tomto aktu se ukázala 

konzervativnost rodičů. Ti totiž nejdříve chtěli, aby spal Kamil v jiné ložnici, Claire se 

ale nakonec podařilo je přesvědčit, aby byli ve stejném pokoji v oddělených postelích. 

Druhý den ráno se skutečnost, že Kamil nevyznává žádné náboženství, ukázala jako 

velký problém.  
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Z rozhovoru vyplynulo, že tato situace byla pro Claire důležitou. Znamenala pro 

ni nutnost vypořádat se s jiným názorem rodičů. Chápala sice skutečnost, že rodiče 

nevěří člověku, který nevyznává žádné náboženství a je z jiného kulturního a 

společenského prostředí, na druhou stranu s ním chtěla být. Objevil se zde konflikt, 

který se Claire snažila aktivně řešit. Rozhodla se, že se bude snažit ukázat Kamila 

v jiném světle, vyjednat tak jeho postavení a přesvědčit rodiče o jeho dobrotě.  

 

Claire (3): „… a pak zjistili, že Kamil nevěří v žádného boha. (Tiše). To bylo pro 

mou maminku jedno velké Ne. Bylo to takové. (Tiše). … Ze začátku byla maminka 

hodně proti Kamilovi. Neměla ho ráda z náboženských důvodů, protože Kamil 

nevyznává žádné náboženství. To jí zajímalo nejvíce. Nechci, aby si s ním byla, protože 

v nic nevěří, říkala. Takže … kolik měsíců jsem jakoby po částech budovala Kamilovu 

tvář, že je to opravdu hodný člověk.“  

 

Claire s Kamilem brzy odjela cestovat po Evropě, přičemž neztrácela kontakt 

s rodiči. Komunikace s rodiči a jejich názory stále ovlivňují její život.  

3.1.3 Příjezd do ČR  

Během svých cest po Evropě navštívila Claire i Českou republiku. Setkala se zde 

s rodiči i s přáteli Kamila.  

 

Claire (4): „A první chvíle tady, tady lidi nemluvili anglicky. Urgh. Byl to … asi 

měsíc plný frustrace, že nebudu … Lidi tu mluvili anglicky, ale jen jako … Nemohla 

jsem komunikovat, vyprávět příběhy, to bylo složité. Zvláště s babičkou, ta nemluvila 

moc anglicky. (…) celý měsíc, když jsem sem poprvé přijela, jsem brečela. Zvláště po 

prvním setkání s jeho přáteli (…) byli to opravdu milí lidé. Jeho přátelé, jeho rodina, 

všichni na mě byli moc milí. Ale samozřejmě tu byla jazyková bariéra, takže jsem 

plakala, protože jsem jim nerozuměla. Proč? Ptala jsem se sama sebe. Proč jsem tady? 

A samozřejmě proto, že miluji Kamila, řekla jsem si, a tak to přežiju.“ 

 

Ve vyprávění jsou zvýznamňovány počáteční frustrace kvůli příjezdu do země 

s jinou kulturou, do země, kde málo lidí mluví anglicky. To před osoby, které místní řeč 

neovládají, staví silnou jazykovou bariéru. V Claire se objevil další konflikt, nevěděla, 

zda se rozhodla správně. Zvažovala, jestli stojí její vztah za příkoří, které jí přináší. Sice 
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zažívala těžké období, ale její partner jí velice podporoval a ona si uvědomila sílu 

vztahu a rozhodla se s Kamilem zůstat. 

3.1.4 Rozhodnutí migrovat 

V té chvíli Kamil právě zakládal svou společnost a přitom Claire řekl, aby si 

vyřídila doklady k dočasnému pobytu. To Claire sice překvapilo, o společné 

budoucnosti ještě neuvažovala, myslela, že se vrátí na Filipíny, ale Kamilovu 

rozhodnutí neodporovala, ani zde pro to nebyl prostor. Claire si uvědomovala, že je její 

vztah s Kamilem nastaven takovým způsobem a ona v něm zaujímá takovou pozici, že 

pokud chce zůstat s Kamilem, bude ho následovat. Hned poté, co Claire vše úspěšně 

zařídila, zjistila, že je těhotná.  

 

To pro ni byla další složitá situace. Názoru rodičů se bála, a proto se rozhodla 

své těhotenství zpočátku tajit. Aby se jí tato informace sdělovala snáze, odjela na 

Filipíny, kde mohla s rodiči mluvit osobně. Claire věděla, že události v jejím životě se 

neshodují s očekáváním rodiny. Z jejího vyprávění byl znát pocit provinění. První, co 

její matku zajímalo, byl termín svatby, ta je totiž pro konzervativně smýšlející 

filipínskou rodinu důležitým životním rituálem, zvláště má-li do rodiny přijít potomek. 

Rodiče preferovali svatbu církevní, která by Claire a Kamilovi nevadila, ale protože 

svatba měla probíhat na Filipínách a Kamil nebyl křtěný, byl možný pouze civilní 

obřad. Uskutečnila se tedy menší svatba, po níž Claire s Kamilem odjeli do České 

republiky. 

 

Claire (5): „Ale od té doby po mě maminka pořád chce, abych … pořád doufá, 

že se vezmu v kostele. Opravdu chce církevní svatbu. Řekla jsem: Ne mami, možná 

svatba mé dcery. (Smích).“ 

3.1.5 Porod a výchova dítěte 

Z Claiřiného vyprávění o porodu byly stále znát silné emoce. Porod je na 

Filipínách veliká událost, která bývá očekávána širší rodinou. Claire byla překvapená, 

že jsou stejné okamžiky prožívány v České republice odlišně. V porodnici se cítila 

osaměle, navíc zde měla velké problémy s jazykovou bariérou. Nerozuměla sestřičkám 

a doktorovi v okamžiku, kdy porodila dítě a potřebovala tedy radu a pomoc. Celý 

zážitek v porodnici byl pro Claire emocionálně náročný. 
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I po příjezdu domů čekalo Claire těžké období. Na Filipínách by jí v prvních 

měsících života dítěte někdo pomáhal, ať už příbuzný, nebo někdo najatý. V České 

republice měla pocit, že je na vše sama, přestože byla vděčná za pomoc rodičů svého 

partnera. Claire zde byla poměrně krátkou dobu (jen pár měsíců) a tak si ještě nestihla 

udělat přátele a nezvykla si na místní kulturní podmínky. 

 

Claire (6): „Protože v nemocnici jsem byla jen sama s ostatními pacienty. 

Nemohli jsme mít soukromý pokoj (…) protože všechny pokoje byly obsazené. Takže 

jsem zůstala v pokoji, který jsem sdílela s ostatními pacienty. Nemluvili anglicky. (Tiše). 

A tak jsem plakala, protože … Znáš to, ten pocit, že chceš svou maminku. Chci svojí 

maminku, chci aby u mě byla. Nemám nikoho, kromě sestřiček. Kamil se mnou nemůže 

zůstat, protože jsem na pokoji s dvěma dalšími pacienty. Takže to pro mě bylo opravdu 

těžké. Plakala jsem.“   

 

Claire je nyní na mateřské dovolené. Názory jejích rodičů stále vstupují do jejího 

života. Claire se nezbavila pocitu, že rodičům něco dluží, jejich názory si ráda 

vyslechne, ale například při výchově se přizpůsobuje „českému stylu“ výchovy o dítě, 

jak to sama nazývá (koupání dítěte večer a ne ráno, kojení místo krmení lahví, 

procházení se s kočárkem), a protože je stále doma, stará se o domácnost. To její 

maminka kritizuje. Claire se snaží vynahradit vše, co s rodiči zameškala. Čas od času 

proto poprosí Kamila, zda by jim nemohl poslat nějaké peníze. Claire si chce ale 

takovou podporu zasloužit, chce také alespoň částečně pracovat. Kamil ji zaměstnal ve 

své firmě, a tak pro něj někdy udělá práci z domova. Claire přemýšlí o dalším studiu a 

následném zaměstnání po mateřské. To vše by prostřednictvím Kamila mohlo být 

možné. Claire v České republice přijala společenský status svého manžela, Kamil jí 

může díky svým kontaktům a společenským vazbám pomoci se sehnáním relativně 

dobré pracovní pozice. Je zde tak potenciál k rozšíření genderové moci. V současné 

době je ale Claire v domácnosti a stará se o dítě, je na Kamilovi závislá nejen finančně, 

ale i společensky a profesionálně.  

 

Claire (7): „Pořád si myslím, že rodičům dlužím. Dlužím jim spoustu času, 

protože jsem tady. Tak jim pořád chci pomáhat. Obvykle jim posílám peníze, protože mi 

Kamil nějaké dává. Ale samozřejmě je tu ten pocit viny, nevydělala jsem si je. 
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Nevydělala jsem si je. Takže … někdy, když potřebují peníze, řeknu si o ně. jsem moc 

vděčná a rodiče jsou také. Teď má maminka Kamila ráda, protože vidí, jak je srdečný, 

jak hodný člověk to je. Rodiče ho mají opravdu rádi (…) moje maminka je ráda, že jsem 

s ním a ne s někým jiným.“ 

 

Claire naplňuje vztah s Kamilem. Oceňuje svého manžela, charakterizuje ho 

jako trpělivého, vnímavého a chápajícího. Čas od času se Kamil postará o dceru a Claire 

má čas sama pro sebe a realizuje se. Chodí na jógu, na hodiny uměleckých činností a 

čeká, až se v jejím městě znovu otevřou kurzy češtiny. Z jejího vyprávění je znát 

smutek z odloučení od rodné země a rodičů, vzápětí je ale ospravedlňován (někdy až 

idylickým) obrazem harmonického a fungujícího vztahu. 

 

Přestože Claire těžce nese odloučení od rodiny a provází jí provinilý pocit, 

setrvání v České republice vnímá jako výhodné pro rodinu. Její partner zde má dobrou 

pracovní pozici, stát navíc nabízí dobré podmínky pro výchovu jejich dítěte. 

 

3.2 Příběh 2: Gloria 

3.2.1 Před setkáním 

Gloria (21) se narodila mladému páru. Oběma rodičům bylo 17 let. Byla 

vychovávána bez otce, své mládí prožila v domě společně se svou babičkou, mladší 

sestrou a maminkou. Gloriina maminka zažila těžké časy, když se v konzervativním 

prostředí Filipín stala mladou a svobodnou matkou. Taková zkušenost vedla k tomu, že 

na své dcery uplatňovala velice přísnou výchovu. Až úzkostně si hlídala, aby Gloria 

neměla žádné milostné zážitky. Sice ji pouštěla ven s kamarády, ale musela být doma 

vždy brzy odpoledne.  

 

Gloria v rámci rozhovoru prezentovala své období puberty jako velice náročné. Je 

to období objevování vlastní autonomie, období prvních lásek a potřeby být s někým a 

poznávat něco nového. Vlivem matčiných zákazů se Gloria cítila omezená a 

nesvobodná. Čas puberty tak zvýznamňuje v negativním smyslu, tvrdí, že si ho patřičně 

neužila. 
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Gloria (1): „Předtím, předtím jsem měla nějaké přítele. Ale všechno to byly 

tajné vztahy, protože moje maminka byla velice přísná, pokud šlo o mě a o nějaké 

partnerské vztahy. Takže to pro mě bylo opravdu těžké, protože samozřejmě nemůžeš, 

nemůžeš (Smích)… někoho potřebuješ, chceš se zamilovat … znáš to, střední škola. 

(Smích). Takže všechny moje vztahy před Pavlem byly tajné … a to bylo složité, protože 

jsme chtěli jako … chodit na rande. Ale já jsem se vždycky musela ujistit, že maminka 

nebude okolo, musela jsem si vymyslet výmluvu, abych mohla jít ven. Protože s mojí 

maminkou to bylo vždycky samé … Kam jdeš? Kdo jde s tebou? Bla bla bla … bla bla 

bla. A to bylo hodně těžké, bylo hodně takových složitých situací.“ 

 

V rámci své školy (hotelový management) měla Gloria praxi v hotelu. Zde 

potkala Pavla, svého budoucího manžela. 

3.2.2 Setkání se s partnerem 

Okamžik, kdy Gloria poprvé viděla Pavla, byl pro ni podle jejího vyprávění 

velice silným zážitkem. Mluvila o něm velice podrobně, pamatovala si každý detail. 

Pavel ji sice okouzlil, ale vlivem předsudků o bílých mužích, z něj měla strach a cítila se 

nejistě. V té době nemluvila ještě dobře anglicky a cítila stud v okamžiku, kdy ji Pavel 

oslovil.  

 

Gloria (2): „Měla jsem strach z toho mít kamarády, nebo bavit se s bílými lidmi 

protože, protože jak už jsem řekla, nejsem moc … Jsem komunikativní, ale jakoby 

v novém prostředí s novými lidmi to je takové … měla jsem z toho docela strach. (…) A 

samozřejmě také moje angličtina byla … byla špatná. Prostě jsem tak moc nemluvila 

anglicky. Takže jsme se dost styděla cizinců, no.“ 

 

Gloria byla potěšena Pavlovým zájmem, ale nevěřila mu. Neměla zkušenosti 

s komunikací s cizinci a nevěděla, co po ní Pavel chce. Tento okamžik spojuje s pocity 

nejistoty, nedůvěry, a strachu. Proč se s ní chce přátelit? O co mu jde? 

 

Gloria (3): „Měla jsem strach, protože je opravdu neznáš. Jak to říci … Pro mě 

to byl pocit strachu. Protože jsem předtím slyšela nějaké příběhy, že cizinci dělají to a 

to … a z toho má člověk opravdu strach. Ale potom, potom, co jsem potkala Pavla, tak 

… už to bylo v pořádku, cítila jsem se s ním dobře. Ale předtím, jo, měla jsem strach. 
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Nevím, říkáš si: chtějí se se mnou kamarádit, co ode mě chtějí? Možná, vždyť víš … to 

mě děsilo, ale pak to bylo všechno OK.“ 

 

Pavel si od zaměstnanců hotelu sehnal Gloriino číslo a začal jí psát zprávy. Brzy 

ji pozval na večeři a Gloria si vymyslela záminku, že musí vypomáhat v práci, aby 

mohla z domova odejít dříve. Začali se spolu sházet a Pavel si u Glorie postupně 

budoval důvěru. Po dvou měsících jí věnoval mobilní telefon, aby mu mohla snadněji 

psát zprávy. Její matka ale telefon objevila. V kontextu její přísné výchovy a lpění na 

Glorii, aby neměla žádné milostné vztahy v mladistvém věku, se rozčílila a začala být 

hysterická. Následovala nepříjemná hádka doprovázená fyzickým násilím. 

 

Gloria (4): „Byla tak rozčílená, ani ne rozčílená. Nevím, jak to popsat. Jako by 

se v ní skrýval ďábel. Od mé střední mě držela velice zkrátka a tehdy byla ta chvíle, kdy 

jsem měla vážný vztah. A tehdy mě začala bít, tahat za vlasy. Opravdu jsme se popraly. 

(…) A pak jsem si uvědomila, že už nemám žádnou hrdost, po tom, co mě moje maminka 

zbila a používala tak strašné nadávky. Bylo to opravdu špatné, nelítostné.“ 

 

Gloria měla po této vyhrocené situaci pocit, že ztratila veškerou čest. Matčino 

chování v ní vyvolalo rozhodnutí postavit se jejím příkazům a odejít z domova. Protože 

navíc cítila oporu v Pavlovi, následující den k němu odešla. Byl to pro ni významný 

okamžik, získala sice svobodu od vlivu své matky, stala se ale závislá na Pavlovi.  

3.2.3 Rozhodnutí migrovat 

Po velmi krátké době Gloria otěhotněla. Pavel zhodnotil všechny objektivní 

skutečnosti jejich společné situace. Na Filipínách chtěl podnikat, ale zatím se mu 

nedařilo, neměl žádné zaměstnání a byl závislý na penězích, které mu posílal jeho otec. 

Zdravotní a sociální péče na Filipínách není objektivně vhodná pro založení rodiny. 

Rozhodl se tedy, že s Glorií odjede za svými rodiči do České republiky, kde bude 

příhodnější atmosféra pro založení rodiny. Pro Glorii byl vždy sen odjet někam z Filipín 

a v Pavlovi měla důvěru. V dané situaci pro ni bylo samozřejmé, že bude Pavla 

následovat. 
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3.2.4 Příjezd do ČR 

První okamžiky v České republice byly pro Glorii novým a zvláštním zážitkem. 

Zvýznamňuje svou novou roli – cítila se hloupá, protože ostatním nerozuměla a 

neuměla vyjádřit, co chce. Byla v 6. měsíci těhotenství, v novém prostředí, stýskalo se jí 

po rodině, zažívala velice těžkou životní situaci. 

 

Gloria (5): „Cítila jsem se jako mimozemšťan. jako bych byla z Marsu nebo 

z Venuše, když nerozumím, co kdo říká. A řeknu ti, že moje první měsíce tady. Myslím si, 

že skoro každou noc jsem plakala. S Pavlem. Protože jsem opravdu cítila jiná. Nikomu 

jsem nerozuměla, byl to pro mě vážně zvláštní pocit … Ta kultura, jazyková bariéra a 

stýskalo se mi po rodině. Byla to směs emocí, rozumíš. Bylo to pro mě opravdu složité, 

opravdu složité.“ 

3.2.5 Porod a výchova dítěte 

Brzy poté Gloria porodila dítě. Bylo jí pouhých 19 let a v tento silný okamžik 

postrádala svou rodinu. Cítila se na vše sama, zažívala pochyby, zda dokáže být dobrou 

matkou. Přála si, aby jí babička poradila. Pavel a jeho rodina pro ni byli oporou, přesto 

je tato situace reflektována v doprovodu směsi silných emocí – stesku a osamění.  

 

Gloria (6): „A tady je to jiné. Přestože maminka s tatínkem jsou opravdu … Je 

to pro nás s Pavlem opravdu velká pomoc. Stále ještě nemůžu říct, že bych si přála … 

Přála bych si tu mít babičku. Protože moje babička je opravdu velká pomoc, ví všechno 

o tom, jak se starat o děti … tak si myslím, že by to pro mě bylo opravdu jednodušší … 

jako starání se o dítě, kdyby tu byla. Ale bohužel jsem tu sama. Jsem tu sama, tak se o 

něj musím starat, no.“ 

 

Po narození dítěte následovala menší rodinná svatba. Pavel nyní pracuje a Gloria 

se stará o domácnost. V současné době má už druhé dítě. Bydlí na rodinné farmě u 

rodičů Pavla, kteří jí pomáhají. Čas od času se postarají o její děti, aby si Gloria mohla 

odpočinout, nebo jí odvezou do blízkého města, protože Gloria neumí řídit. Gloria se 

velice rychle učí česky, je tedy nyní schopná se lépe domluvit s rodiči. 

 

Gloria je stále v kontaktu se svou babičkou. Posílá jí peníze a své problémy s ní 

řeší přes Skype. O práci zatím jen přemýšlí, neví, kde by se později mohla uchytit. 
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Doufá, že by si mohla například udělat kurz thajských masáží, čímž by se poté ráda 

živila.  

 

Gloria sice unikla ze sféry vlivu své matky, stala se ale absolutně závislá na 

Pavlovi a nyní je ovlivněná jím. Gloriina genderová moc se tedy (zatím) v rámci 

migrace nijak výrazně neproměnila. Gloria je svým partnerem silně omezena, žije ve 

společensky izolovaném místě (na odlehlejší farmě), kde přichází do kontaktu jen 

s rodinou Pavla. Každou složitější situaci musí řešit prostřednictvím svého partnera 

nebo jeho rodičů – nákupy, návštěvy lékaře, setkání s kamarády. Přijala společenský 

status partnera, který je ve svém zaměstnání poměrně dobře postaven. Pavel je zároveň 

hlavou rodiny, a Gloria respektuje jeho názory a nechává se jimi ovlivnit. 

 

3.3 Příběh 3: Anna 

3.3.1 Před setkáním 

Anna (36) vyrůstala na Filipínách v rodině oddaných katolíků, kteří si velice 

cenili rodinných hodnot. Annu vedli ke střídmému, konzervativnímu životu a také ke 

vzdělání. Anna jejich názory, myšlenky a víru respektovala a řídila se jimi. Studovala 

potravinářské technologie na filipínské univerzitě.  

 

Anna (1): „Byli jsme vychováni k víře, že vzdělání je velice důležité, protože … 

uhm … je to to jediné … uhm. Filipíny jsou chudá země a … pro nás … je velice důležité 

se vzdělávat … protože to je … to je jediná věc, které můžeme dosáhnout, a pomůže nám 

se nějak umístit … zlepšit naše životy. Abych tak řekla.“ 

 

Období puberty klade Anna význam ve smyslu získávání zkušeností, vzdělání a 

směřování se do profesního života. Milostné vztahy v tomto období Anna nijak 

nereflektovala, ve vyprávění je sama nezmínila a po přímém dotazu mi sdělila, že v té 

době se o muže nezajímala. Byla formována názorem rodičů, kteří věřili, že pokud by 

Anna měla nějaký vztah, nesoustředila by se tolik na školu.  
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Anna (2): „Říkali mi … Nó, neměla bys mít přítele než dokončíš studium, 

protože bys je nedokončila, kdybys ho měla. Znáš to. To byl jeden z těch katolických 

konzervativních názorů.“ 

3.3.2 Migrace do USA 

Anna nedokončila magisterské studium, dosáhla ale dostatečné kvalifikace, aby 

mohla nastoupit na pozici do oddělení zabezpečování jakosti. Ve firmě se stala brzy 

vedoucím svého zaměření, a když firma expandovala do USA, Anně bylo navrženo, že 

tam může odjet pracovat. Odjet do zahraničí znamená pro velkou část filipínských 

občanů sen. I Anna zvýznamňovala tuto skutečnost, často se k ní v rozhovoru vracela. 

Splnil se jí sen a dostala neopakovatelnou šanci odjet za prací. Protože migrace do USA 

je na Filipínách symbolem pro získávání finančních prostředků a zajištění nejen pro 

migranta, ale i pro celou jeho rodinu, měla radost nejen Anna, ale i její příbuzní.  

 

Anna (3): „Protože pro nás Filipínce … uhm … odjet do Států je něco jako sen, 

zatvrzelý sen, protože (…) to znamená, že tvůj život bude lepší, že budeš mít … finančně, 

budeš mít více peněz a to může mít význam nejen pro mě, ale i pro mého bratra a sestru. 

Protože my na Filipínách jsme si navzájem velice blízcí, a přestože už máme po svatbě, 

nebo jsme sami, pořád pomáháme své nukleární rodině, takže … pro ně to byla opravdu 

dobrá zpráva, byli opravdu šťastní. (Smích). Ale v té samé chvíli měl můj otec starost, 

protože … uhm … Byl nervózní, že se dostanu do obtíží a nikdo mi nepomůže. Sice tam 

mám v okolí strýce, nebo příbuzné, ale nejsou to jako … přímí příbuzní, takže to bylo 

něco jako … neznámého, řekla bych. Bylo to něco, co není jednoduché, ale v tom samém 

okamžiku velice dobré. Velice dobrá věc.“ 

 

Příjezd do USA byl pro Annu velikou událostí, ale změna prostředí nebyla tak 

náročná, jak by se dalo očekávat. Anna uměla anglicky, takže se zde dorozuměla, navíc 

popisuje filipínskou mentalitu jako koloniální; znala americké filmy, hudbu, produkty. 

Život v USA pro ni tedy nebyl takovou změnou. Protože měla dobré služební postavení, 

nezměnila v multikulturním americkém prostředí svůj společenský status, přestože byla 

migrantka. Snad jen přátelskost a otevřenost Američanů hodnotí Anna jako něco, co ji 

překvapilo. 
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3.3.3 Setkání se s partnerem 

Po roce Anna skrze své přátele potkala svého budoucího manžela, který 

v Americe pracoval pro českou společnost. Už jen svou situací (oba byli migranti v cizí 

zemi) si byli blízcí. Zpočátku se kamarádili a trávili spolu čas, až jednou vyrazili na 

výlet s kamarády a vznikl mezi nimi romantický vztah. 

 

Anna vyprávěla, jaká byla reakce jejích rodičů, kteří Československo znali jako 

komunistickou zemi, v níž není prostor pro náboženství a tedy i pro tak důležité 

křesťanské hodnoty. Měli předsudky, nevěřili, že lidé bez náboženství by mohli být 

dobří a že by český muž byl vhodný pro jejich dceru. Pro Annu bylo těžké svého 

manžela obhájit, ale v té době byla samostatná a sebevědomá žena, která už něčeho 

dosáhla. Názory rodičů se nechala ovlivnit, ale udržovala si svou vlastní autonomii a 

uvědomovala si, že pokud ona bude chtít, její rodiče s rozhodnutím, že chce být 

s Petrem, nic neudělají. 

 

Anna (4): „A také … chtěli po mně, abych si vzala někoho, kdo je také katolík … 

uhm … a také Filipínec, ale to se nestalo, takže … (Smích). (…) Mysleli si, že by to 

mohl být problém pro mou rodinu … později. Protože po mě opravdu chtěli, abych 

striktně dodržovala katolické hodnoty a žila v katolické víře. A mysleli si, že lidé bez 

náboženství nejsou moc dobří lidé, ale … uhm … To se změnilo, když poznali mého 

manžela, takže. Myslím si, že je to v pořádku.“ 

 

Po třech letech se Petr s Annou vzali. Shodli se, že budou mít katolického kněze, 

který je oddá v hotelu, obřad ale bude ekumenický. To byl kompromis vzhledem k víře 

obou partnerů. Na svatbu přijeli jejich rodiče; společně s nimi potom dva týdny 

cestovali a vzájemně se poznávali. Anna toto období zpětně reflektuje jako to nejlepší 

v životě. Protože jsou pro její život rodinné vazby velice důležité, cenila si okamžiků, 

kdy byla s rodiči svými a Petrovými. 

 

Brzy poté Anna otěhotněla. Byla ještě v USA a chtěla si udržet zaměstnání, 

musela se proto podřídit mateřskému volnu (před a po porodu) podle místních zákonů a 

pravidel. V kontextu její situace a jejího vnímání rodinných hodnot to pro ni bylo složité 

období. I proto, že do poslední chvíle pracovala a byla pod psychickým tlakem, měla 
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velice složitý porod císařským řezem, při němž její syn téměř zemřel. Po třech měsících, 

které Anna strávila se synem doma, musela nastoupit do práce. To byl jeden z důvodů, 

proč s manželem začali uvažovat o migraci do České republiky. Česká republika je 

příznivější pro model rodiny, který Anna vyznává. 

3.3.4 Rozhodnutí migrovat 

Nápad migrovat vznesl Petr. Anna musela hodně přemýšlet a své rozhodnutí 

pečlivě zvážit. Práce v Americe pro ni byla splněným snem a dosáhla zde dobrého 

postavení, nechtěla hned tak nechat vše ležet a odjet do České republiky, kde nevěděla, 

co jí bude čekat. Udělala si ale kalkulaci, přemýšlela, co může v jejím životě následovat 

v dalších dvaceti letech a zvážila výhody a nevýhody života v obou zemích. Nakonec 

přistoupila na návrh svého manžela. Anna toto rozhodnutí zvýznamňuje, bylo jedním 

z nejdůležitějších v jejím životě.  

 

Anna (5): „A musela jsem svého syna zanechat v pečujícím centru, a proto, a to 

nebyl jediný důvod, ale byl to jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli sem přijet. Protože 

… uhm … Myslím si, že mateřská podpora je tu o dost lepší … a možná nebudeme mít 

… uhm … moc peněz … nebo to nebudou takové peníze, které bychom potenciálně 

vydělali v USA, ale kvalita života tu bude lepší, pro nás i pro děti.“ 

 

Anna (6): „Tím myslím, byl to jeho nápad a já jsem jen … souhlasila jsem s tím. 

Zpočátku jsem byla velice smutná a váhala jsem, protože můj splněný sen bylo dostat se 

do Ameriky a … uhm … Dosáhla jsem dobré pozice a prostě to za sebou všechno nechat 

bylo opravdu složité, ale hodili jsme všechno na papír, udělali jsme kalkulaci, co se 

stane v dalších dvaceti letech a … uhm ... ale … a srovnali jsme to s tím … jak budou 

děti vyrůstat a tak nějak … Byla jsem vychována v rodině se silnými pouty a stále si 

rodiny hodně cením, takže tak.“ 

3.3.5 Příjezd a život v ČR 

Když přijela do Čech, měla odlišné první dojmy, než z původní migrace do USA. 

Ze začátku to nebylo jednoduché. Lidé se jí zdáli chladní a nedůvěřiví, to vše 

v kombinaci s jazykovou bariérou. V situaci, kdy byla sama doma s dítětem v cizím 

prostředí a cizím městě, cítila, že může nějak jednat. Se svojí pozicí se brzy vyrovnala, a 

protože tu neměla žádné kamarády, rozhodla se, že je začne hledat po internetu. Na 
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facebooku si našla přátele a s nimi později založila Česko-filipínskou asociaci. Anna si 

váží své pozice v této organizaci, protože může využít svůj talent a není 

„nečinná“doma.   

 

Anna (7): „Brala jsem to jako součást zkušenosti, ale po pár měsících to bylo 

složité, protože jsem neměla žádné kamarády. Jenom. Byla jsem jen online a hledala 

jsem lidi, se kterými bych se mohla skamarádit, protože je docela složité tady žít. 

Neznám ten jazyk a nevím … nemám práci tak … tak to je … Myslím, že když máš práci, 

je to jednodušší, protože se každý den dostáváš do kontaktu s lidmi. A já evidentně 

nejsem odsud a … Bála jsem se diskriminace. (…) Bylo složité, ale teď se vše srovnává 

a zlepšuje.“  

 

Anna (8): „Také si cením pozice v organizaci, protože potřebuji mít něco, kde 

můžu využít svůj talent. (Smích). Radši než jen být doma a nic nedělat. Být v organizaci 

… mi při nejmenším pomáhá … dostane mě to z domu a pomůže mi to komunikovat 

s jinými lidmi … zvláště s dalšími Filipínci, kteří jsou jako já a … a prostě mít 

kamarády. To byl můj hlavní cíl. prostě mít kamarády. (Smích). Tady v Čechách.“ 

 

Anna s Petrem nedávno postavili dům na kraji města. Nyní je Anna doma 

s dítětem a přivydělává si učením v jazykové škole. Nevnímá to sice jako pořádnou 

práci, ale je to činnost, která ji baví. Realizuje se také při organizaci různých akcí a 

programů v rámci Česko-filipínské organizace. Je v kontaktu s rodinou, každý měsíc 

nebo při každé důležité události komunikují prostřednictvím Skypu. Anna rodině 

nemusí posílat žádné peníze, protože jsou její rodiče soběstační. Této skutečnosti si 

Anna velice cení. Vnímá, že by se od ní mohlo očekávat, že bude finančně podporovat 

svou rodinu, jak je na Filipínách zvykem a obdivuje své rodiče, že jsou schopni 

pochopit její situaci.  

 

Z jejího vyprávění je cítit spokojenost. Rodinný život v České republice jí 

prozatím vyhovuje, dává jí to, co potřebuje. Pokud by se něco změnilo, Annina rodina 

nemá problém se znovu přestěhovat.  

 

Její společenská pozice i přes opuštění kariéry zůstává stabilní. Anna sice 

nepracuje a nevydělává tolik, jako dříve, realizuje se ale v organizaci, kde má vysoké 
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postavení a je tak spokojená sama se sebou, což se projevuje ve vztahu k jejímu 

partnerovi. Annina genderová moc zůstává rozšířená, přestože se její aktivity přesunuly 

více směrem k rodině a k reproduktivním činnostem. To je ale v kontextu Annina 

příběhu vnímáno spíše jako součást náboženské víry a přesvědčení, než jako podřízení 

se partnerovi v rámci genderových rolí v manželství. 

 

3.4 Příběh 4: Christ 

3.4.1 Před setkáním 

Christ (30) strávila na Filipínách jen 6 let. Poté se svými rodiči, kteří byli učitelé, 

odstěhovala na Blízký východ, kam chodila na základní a střední školu. Univerzitu 

odjela studovat opět na Filipíny, zaměřila se na knihovnictví a informační vědy.  Po 

škole chtěla ještě zůstat na Filipínách a nabrat zde nějaké zkušenosti. Snažila se najít si 

sama zaměstnání, chvíli pracovala v callcentru a v knihovnách, poté odjela zpět na 

Blízký východ. Protože zde rodiče pracovali už dlouho a měli zde nějaké kontakty, 

neměli problém zařídit své dceři dobrou práci v administrativě.  

 

Následně si Christ našla práci v technické knihovně místní letecké společnosti. 

To byla poměrně dobrá pozice. Christ ji hodnotí jako vrchol své kariéry, byla zde velice 

spokojená. V té době bydlela s rodiči, kteří pracovali na univerzitě.  

3.4.2 Setkání se s partnerem 

Dům, ve kterém rodině Christ bylo umožněno bydlet, byl primárně určený pro 

učitele hudby a žil v něm i Jan – budoucí manžel. Často se spolu potkávali ve 

společných prostorách a v okolí domu, poprvé spolu mluvili až o vánočním koncertu 

v kostele, kde hrál Jan na housle a Christ zpívala ve sboru. Christ vyrůstala 

v mezinárodním prostředí a byla zvyklá mluvit anglicky, komunikace s cizinci pro ni 

tedy nebyla problémem. 

 

Christ (1): „Pro mě … uhm … bylo jednoduché přátelit se s jinými národnostmi, 

protože jsme žili v Ománu a na základní i střední škole jsem měla americké spolužáky, 

byly tam různé národnosti, takže jsem byla v pohodě. A také moji rodiče měli, že jo, 
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někde nějaké mezinárodní přátele, jako … jako maminky a tatínka kamarády, takže to 

bylo v pohodě.“ 

 

Tehdy ale měli oba své partnery, chodit spolu začali až po dvou letech. Brzy ale 

Janovi končila pracovní smlouva a měl odjíždět do České republiky. Nastal okamžik, 

který Christ reflektuje jako zásadní. Musela přemýšlet a přehodnocovat, zda je jejich 

vztah vážný a zda má pokračovat. Společně s Janem se rozhodli, že zkusí, jak bude 

fungovat na dálku.  

 

Vztah na dálku fungoval dál a Jan s Christ se navzájem ujistili o jeho síle. 

Uvědomili si, že si navzájem jako partneři vyhovují a brzy začali přemýšlet o svatbě. 

V té době ale rodina prožívala těžké období, protože zemřel otec Christ, 

s prezentováním svého rozhodnutí tedy ještě chvíli počkala 

 

Christ (2): „Bylo to těžké, myslím rozhodnutí mít svatbu a k tomu můj otec 

zemřel. Takže jsme počkali. Bylo to období smutku pro nás pro všechny, protože moje 

maminka byla velice smutná a musela se přes to přenést (…) Takže v prosinci, když jsme 

se snažili, znáš to … řekla jsem mamince: Mám pocit … že se chci vdávat v prosinci a 

ona mi řekla: Jsi si opravdu jistá? Tvůj otec přece právě zemřel (…) Ale pro Jana to 

bylo tak nějak jednoduché, když beru ohled na rodiče. Protože můj otec právě umřel a 

on se s tím nemusel nijak vyrovnávat. Na rozdíl od mé sestry předtím. Táta byl takový 

přísný (…) bylo to jednodušší, protože moje sestra si tím musela projít, můj švagr si tím 

musel projít. Můj táta byl takový přísný, věřící muž, no.“ 

 

Při rozhovoru Claire žertovala, že úmrtí přísného otce znamenalo pro Jana 

usnadnění situace. Claire tuto skutečnost zlehčuje, uvědomuje si ale, že by pro Jana 

nebylo jednoduché procházet si procesem žádosti o ruku v konzervativní rodině, kde byl 

dominantní a přísný otec. 

 

Rovněž maminka Chris byla nábožensky založená a konzervativní. Rozhodnutí 

její dcery jí zpočátku nenadchlo, snažila se Chris přimět k přemýšlení nad situací – Jan 

nevyznává náboženství a pochází z odlišného kulturního prostředí. Chris její názory 

respektovala a brala v úvahu rady, které jí maminka dávala. Své rozhodnutí ale 

nezměnila. Ponechala si autonomii a o budoucnosti svého života si rozhodla sama. 
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Christ (3): „Maminka byla ze začátku taková … ne úplně spokojená, ale říkala 

mi: Rozmysli si to. Zaprvé nemáme stejné náboženství a zadruhé říkala: opravdu ho 

neznáš. Takže … Ale nemohla nic dělat. (Uculení). No. A byl tu také problém s tou 

kulturou, protože na Filipínách je to více … uhm … jak to říci, konzervativní, tak … na 

rozdíl od Evropy, že jsi … v jednom domě a ještě nejsi vdaná. Jako soužití - to je trochu 

problém pro Filipínce. Teda nevím, jak pro ostatní, ale pro mou rodinu je to velké téma. 

A tak mamka byla proti tomu, že jsem s ním žila a nevím, jak to říct … spala s ním.“ 

 

3.4.3 Rozhodnutí migrovat 

Po svatbě nastalo složité období pro oba partnery. Chvíli poté, co se vzali, musel 

Jan odjet pracovat do Čech a Christ, která nechtěla opustit svou práci, zůstala Ománu. 

Společně se viděli jen jednou za měsíc. Christ zvýznamňuje okamžik, kdy musela učinit 

další velké rozhodnutí – měla by zůstat v Ománu, kde má dobrou práci, které jí 

vyhovuje a je zde šťastná, nebo by měla odjet do České republiky, kde pro ni bude 

obtížné najít zaměstnání, na druhou stranu bude s Janem? 

 

Christ se rozhodla, že opustí kariéru, kterou si v Ománu vybudovala a odjede za 

Janem do České republiky. Tu už znala z předchozí dovolené. Věděla tedy, kam jede, 

nevěděla ale, co přesně ji čeká.  

 

Christ (4): „Skončila jsem s prací, protože jsme měli těžké období. Je taky dost 

těžké vzít se, jet na líbánky a pak ti odjede manžel. A … tak to je. A musela jsem čekat 

další měsíc, než se vrátí. Tou dobou jsme měli těžké období. Tak (…) jsem opustila 

práci.“ 

 

3.4.4 Příjezd a život v ČR 

Dovolená v České republice se Christ líbila. V kontextu krátkodobého 

prázdninového pobytu není tak silně vnímána jazyková bariéra a odlišné kulturní 

prostředí. Když zde ale Christ začala žít, musela se vším vyrovnat. Neznalost češtiny jí 

překáží nejen v běžném každodenním životě, ale i v komunikaci s Janovými rodiči, ke 

kterým někdy jezdí na víkendy. Nejvíce vnímaný problém je pro ni ale příklad 
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fenoménu „brain drain“ nemožnost najít si zaměstnání, které by odpovídalo jejím 

zkušenostem a dovednostem. To vede k frustraci a častému přehodnocování, zda 

nebude lepší vrátit se zpět do Ománu.  

 

Christ (5): „Je tam velmi levný benzín, na rozdíl odsud. Jo, takže nám to chybí, 

ale pak když srovnám život, jaký máme teď, někdy se mi také líbí, protože tu můžeš 

chodit všude volně. Veřejná doprava, milí přátelé … milí přátelé. Libí se mi to, je to 

dobré.“ 

 

Christ s Janem nevylučují, že by se někdy vrátili do Ománu. Christ se zatím stále 

úzkostně snaží hledat zaměstnání, prozatím pracuje jako chůva. S Janem také uvažují o 

založení rodiny. 

 

Protože si při své brigádě vydělá jen málo, přestala mamince posílat peníze 

pravidelně, dělá tak jen při výjimečných událostech, třeba na Vánoce. Christ v tomto 

kontextu reflektuje svou roli - má pocit, že své rodině, která jí tolik obětovala a hodně 

investovala do jejího vzdělání, stále něco dluží. Tuto svou pozici se snažila představit 

Janovi, aby pochopil, proč je pro ni tak důležité posílat finanční prostředky své matce. 

V kontextu snížení společenského a profesního postavení a následném zúžení genderové 

role jsou zde znát pokusy o vyjednávání svého genderového umístění ve vztahu ke 

svému manželovi i k širší rodině. 

 

Christ (6): „Dobrá, potom, co jsem odjela (…), řekla jsem mamince: Jo víš, 

jsme čerství manželé a já ještě nemám žádnou práci. Takže jsme přestali, ale byla tu 

chvíle, kdy jsem Jana poprosila, jestli bychom mohli něco poslat.“ 

 

Christ (7): „Nebo pro mou rodinu, měli jsme dobré vzdělání na soukromých 

školách a hodně jsme za to zaplatili. Snažila jsem se to nějak vysvětlit Janovi, ten rozdíl, 

protože on tady měl školy zadarmo, ale pro nás … jsme čtyři děti, studujeme na 

soukromých školách a moji rodiče za to musí hodně platit. A všechno to jednoduše vede 

k tomu (…) takže moji rodiče nemají tolik úspor, protože všechny své peníze utratili za 

vzdělání a moje maminka stále pracuje, protože bratr studuje. Teď je to jeho poslední 

rok. A pořád platí pojištění. Tak proto musím …“ 
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3.5 Příběh 5: Rosa 

3.5.1 Před setkáním 

Rosa (38) žila na Filipínách jen do svých třinácti let, poté se s rodinou 

přestěhovali do Kanady. Následovalo náročné období, rodiče se zde museli 

rekvalifikovat, protože jim nebylo uznáno inženýrské vzdělání, kterého dosáhli na 

Filipínách. Rosa dokončila střední školu, poté nastoupila na univerzitu, při níž se 

zaměřovala na mezinárodni vztahy a studia míru a konfliktu. Své vzdělání měla brzy 

šanci uplatnit, protože začala pracovat pro nevládní organizaci, zařizující zahraniční 

dohled nad volbami v Asii. Díky svému vzdělání a rodinnému zázemí dosáhla dobrého 

společenského postavení už v Kanadě. 

3.5.2 Setkání se s partnerem 

Při jedné služební cestě do Thajska, si musela Rose prodloužit vízum a jela do 

Kambodži, kde potkala svého budoucího manžela, který zde cestoval. Rosa 

zvýznamňuje okamžik setkání se s jejím partnerem. Vyprávěla ho detailně, nastínila mi 

až harmonickou situaci - jak se svým manželem potkala pří prohlížení turistické 

památky, dali se do řeči a od první chvíle si rozuměli. 

 

Rosa (1): „A pak jsme spolu mluvili a on byl … uhm … prostě sympatický. Jo, 

tak to bylo. Já něco řekla, on něco řekl a měli jsme jakoby stejné zájmy … uhm … prostě 

… je to těžké vysvětlit, je to chemie, byla tam hned, nebylo to jako … Hmm tak jo. Bylo 

to hned. A pak mě pozval na večeři, jo? A šli jsme na večeři … a trochu jsme cestovali 

po Kambodže.“ 

 

Tento okamžik je Rosou vnímán jako přelomový a osudový. Nějakou dobu pak 

cestovala po Thajsku společně s Martinem. Poté se ještě jednou potkali v Číně a nadále 

udržovali vztah na dálku - především si psali dopisy. Rosa jejich vztah zpětně reflektuje 

jako romantické a milé souznění, které překonávalo vzdálenost, jež mezi nimi byla. 

Toto období si užívala.  

 

Protože jsou Rosiny rodiče přesvědčení katolíci, kteří mají ponětí o české 

komunistické historii, vlastní nějaké typické předsudky a tak měli ze vztahu jejich dcery 

zpočátku obavy. Přestože rodiče Rosy pochází z konzervativního katolického prostředí, 
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žili už dlouhou dobu v Kanadě, kde je multikulturní atmosféra, navíc si osvojili prvky 

západního stylu života a výchovy dětí, mezi něž patří i relativní svoboda rozhodování. 

Měli důvěru v úsudky své dcery a nechávali ji autonomii.  

 

Rosa (2): „Jsou otevření, to jo … Měli jen strach, protože … znáš to, 

komunistická historie … uhm … Česká republika, no … Takže prostě … nevím, protože 

… Češi bývali komunisté, to může být jiná kultura, nebo mentalita, no. Ale byli také 

rádi, že … kohokoli jsem milovala, oni také milovali. To je jednoduché.“ 

 

Martin odjel za Rosou do Kanady, kde se vzali. Na filipínské poměry měli spíše 

menší, civilní svatbu a toto léto (2013) se chystají mít svatbu církevní. Rosa v té době 

chtěla ještě dokončit magisterský stupeň vzdělání, měli proto důvod zůstávat v Kanadě. 

Zde se jim také narodila dcera Tina. Rosina maminka bydlela také v Kanadě, pět hodin 

cesty letadlem. První dva týdny po porodu byla s Rosou a pomáhala jí v této nové 

životní situaci. Pro Rosu to bylo přirozené a pomoc své maminky vítala. 

 

3.5.3 Rozhodnutí migrovat 

Už před svatbou Martin vyjednával ve vztahu svou pozici a opakovaně Rosu 

upozorňoval, že bude chtít žít v Čechách. Rosa jeho myšlenku respektovala, chtěla si ale 

vytvořit svůj vlastní názor a nechtěla Martinovi nic slibovat, než Českou republiku 

uvidí. Nejdříve ji tedy navštívila. 

 

Rosa Martina do České republiky následovala. Měla ale prostor vytvořit si 

vlastní názor a migraci nevnímala jako povinnost plynoucí ze vztahu. 

 

Očekávání, které před návštěvou České republiky měla, jsou spojená s nejistotou 

a se strachem z neznámého. Od Rosiny poslední migrace do cizí země uplynula už 

dlouhá doba, Rose navíc očekávala, že v České republice nebude natolik kulturní 

prostředí, na jaké byla zvyklá v Kanadě, kterou vnímala jako domov. Nakonec byla 

překvapena, jak přívětivě byla Martinovo rodinou přijata. 
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Rosa (3): „Byla jsem se tu podívat v roce 2002. Protože … když mi řekl, že se 

chce přestěhovat nadobro zpět do České republiky, nejdříve jsem ji chtěla vidět. Chápeš 

… předtím, než řeknu: Ano, pojedu s tebou. Řekla jsem: Oh, nejdříve ji chci vidět, jaká 

je, protože jsem v České republice nikdy nebyla, víš? (…) Takže když jsem tu byla v roce 

2002. Byla jsem vlastně … zpočátku jsem se bála, protože vím, že Čechy byly dlouhý čas 

uzavřené. Takže jsem si nebyla jistá … jak na mě budou lidé reagovat … Mohl by se 

objevit nějaký rasismus nebo … Nevěděla jsem, protože jsem nikdy nebyla v České 

republice. A když jsem přijela, bylo to … zaujalo mě, že lidé byli … docela milí … 

nediskriminovali mě, nebo něco podobného. A Martinovi přátelé byli milí. A všichni 

jsou také zcestovalí. Takže … všichni mluví anglicky, všichni cestovali, takže jsou 

otevření, no. Jeho rodina na mě byla moc milá, byli v pohodě. A … uhm … Byla jsem 

také překvapená, že neměli žádný problém s tím, že si mě bere. Že jsme spolu, protože 

tou dobou jsme ještě nebyli svoji, byli jsme jen spolu, no. Tak jsem byla překvapená, že 

si nic nedělali z toho, že byl s … uhm … s Filipínkou.“ 

3.5.4 Příjezd a život v ČR 

Když Rosa s Martinem do České republiky emigrovali nastálo, bylo vše jiné, než 

když se sem byly jen podívat. Rosa reflektuje první měsíce života v České republice 

s pocity vystřízlivění a ztráty iluzí. Všimla, že jsou zde lidé chladnější a nelíbil se jí 

místní zákaznický servis. Rosa ale měla chuť a energii jednat a snažila se zde ale 

adaptovat. Protože měla malé dítě, začala chodit do mateřského centra, kde se spřátelila 

s maminkami z okolí. Chodily společně na procházky s kočárkem, pořádaly pikniky 

apod. Rosa se s nimi snažila mluvit spíše česky, případné nedorozumění řešila s pomocí 

slovníku. Má zde také skupinu přátel - migrantů z Kanady a je členkou česko-filipínské 

organizace.  

 

Díky své předchozí pracovní zkušenosti měla Rosa dost kontaktů, pomocí nichž 

si v České republice našla dobrou práci. Nepřevzala tedy automaticky společenský 

status svého manžela, který zde předtím dlouhou dobu žil, ale byla schopná postavit 

svůj status na základě vzdělání a zkušeností, které sama získala. 

 

Na příkladě Rosy je znát odolání patriarchálnímu obrazu partnerského svazku. 

V současné době Rosa vydělává, Martin není zaměstnán a staví dům.  
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Rosa stále vzpomíná na zemi, kde vyrůstala. 

 

Rosa (4): „Myslím si, že v Kanadě je lepší životní standard. A … zvláště … 

samozřejmě příležitosti pro mou kariéru jsou v Kanadě lepší než v Čechách. Ale myslím 

si, že jo … životní standard je trochu lepší a lidé jsou trochu milejší no, není to tak 

natěsnané, je tam více přírody, jsme s ní jakoby ve větším kontaktu … A myslím si, že je 

to více rozličné v Kanadě. To je to co mi chybí nejvíce. Myslím si, že je to více 

rozmanité. Jo, protože tady jsou většinou Češi, no. Tím myslím, že se to tu teď stává 

rozmanitější, ale chybí to, jak je to v Kanadě. Zvláště v Torontu, kam jsem chodila do 

školy.“ 

 

Rosa rovněž reflektuje svou pozici ve vztahu ke své rodině. Její rodiče jsou 

soběstační a Rosa je s nimi v kontaktu. Váží si toho, že si rodiče uvědomují její situaci a 

někdy jí finančně podpoří. Rosa je jim vděčná, vysvětluje, že kdyby si nebyla jistá, že se 

její rodiče zajistí sami, pravděpodobně migraci do České republiky ještě zvážila.  

 

Rosa (5): „Moji rodiče jsou soběstační. Někdy mi dávají nějaké peníze, protože 

vědí … byli tady … Martin právě teď nepracuje a stavíme dům. Většinou podporují 

Tinu. Vždycky jí dávají peníze k narozeninám. (…) V tomto ohledu mám opravdu štěstí. 

Protože hodně Filipínců musí posílat peníze domů, a to nejen pro rodiče, ale i pro tety, 

sestřenky, bratrance, znáš to a musí je posílat vždycky… Takže v tomto ohledu mám 

docela štěstí, že nemusím podporovat rodiče. To je skvělé. A taky si myslí, že je to jeden 

z důvodů, proč jsem se mohla odstěhovat do Čech bez toho, abych musela přemýšlet o 

dalších záležitostech. Myslím, že kdybych musela podporovat rodinu, nemohla bych se 

odstěhovat z Kanady. Kdyby například moje rodina byla na Filipínách a já je 

podporovala, nemyslím si, že bych se přestěhovala do České republiky.“ 

 

Rosa se mi snažila vysvětlit, jak vnímá situaci migrantek, které jsou v jiné 

situaci, jsou v České republice s jejich manželi, mají problém se sehnáním zaměstnání 

adekvátnímu k jejich schopnostem, dovednostem a vzdělání a jejich rodiče od nich 

podporu potřebují. Rosa si uvědomuje, jak je to pro tyto ženy složité a zároveň 

ospravedlňuje svou vlastní situaci. 
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Rosa (6): „Myslím, že kdybych měla jinou rodinu, kterou bych musela opravdu 

podporovat, nemyslím si, že bych se přestěhovala do České republiky. Protože to, 

protože bych se sem nechtěla přestěhovat, a pak nebýt schopná najít si zaměstnání a jen 

prosit o peníze svého manžela, abych je mohla poslat rodině, víš? A také nemoct využít 

svého vzdělání. Nemyslím, že je něco špatného na péči … třeba na péči o děti, ale je to 

velmi složitá práce. A zvláště, jsi-li pod-zaměstnaná, jako že jsi třeba učitelka v zemi 

svého původu a pak přijedeš sem a pracuješ jako chůva, to je … je to trochu nešťastné, 

no … že nevyužiješ své dovednosti a … Ale lidé to dělají a lidé to musí dělat, to … řídí 

se city, následují lásku no. Mají šanci, rozumíš. Dělají, co musí. Ale já bych prostě … 

přemýšlela i o něčem jiném, no.“ 
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Závěr 

Na základě analýzy 5 hloubkových rozhovorů jsem se snažila identifikovat 

strategie volby a ve vyprávění zvýznamňované okamžiky v procesu migrace 

filipínských žen do domoviny jejich manželů. Původně jsem chtěla dělat rozhovory jen 

s ženami, které migrovaly přímo do České republiky. Vzhledem k omezenosti terénu, 

jsem ale sehnala jen dvě; další tři migrovaly nejdříve do jiné země (USA, Kanada, 

Omán), teprve poté potkali svého životního partnera, se kterým se odstěhovaly do České 

republiky. Rozhodla jsem se z této situace učinit výhodu, protože jsem předpokládala, 

že se strategie těchto dvou skupin migrantek liší. 

 

Společenská atmosféra na Filipínách podpořená i místním politickým systémem, 

vyvolává a pocit, že migrace do hospodářsky vyspělé země znamená lepší životní 

standard, lepší příležitosti a v neposlední řadě více peněz nejen pro samotného migranta, 

ale i pro jeho širší rodinu. I takové představy determinovaly strategie, které migrantky 

volily.  

 

Ženy, které nikdy nebyly za hranicemi Filipín a neměly zkušenosti s komunikací 

s cizinci, podléhali předsudkům a při setkání se svým budoucím partnerem reflektovali 

strach a nejistotu, kterou ale v počátečních fázích vztahu překonávaly. 

V konzervativním prostředí Filipín byl nový partner zpočátku vnímán negativně ze 

strany rodin obou žen.  

 

Tyto ženy rovněž nedosáhly dostatečné kvalifikace, což v současné době 

způsobuje závislost na jejich partnerech, ta je jak finanční, tak i společenská.  

 

Navzdory této skutečnosti se v situaci Claire v budoucnu (po mateřské dovolené) 

může objevit potenciál pro rozšíření genderové moci. To by bylo pravděpodobně 

podmíněno snahou a společenským postavením Kamila, který je schopen Claire 

zaměstnat ve své firmě. 

 

Na příbězích žen, které migrovaly poprvé, si můžeme všimnout, že rozhodnutí 

migrovat bylo učiněno mužem, žena se stala onou pasivní migrantkou (SMITH, 

MULDER, HOOIMEIJER 2003, s. 605), která obětovala vzdělání, popřípadě i 
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zaměstnání, jež na Filipínách získala a následovala svého partnera do země, od níž 

nevěděla, co má čekat. Následoval kulturní šok a vyrovnávání se s odlišným 

společenským prostředím a jazykovou bariérou. Pro obě ženy to byla složitá životní 

situace, zvláště po té, co se staly matkami a čelily jiným očekáváním od výchovy dítěte, 

než na které byly zvyklé. 

 

Ženy, které se do České republiky dostali přes jinou zemi, už měly zkušenosti 

s multikulturním prostředím s komunikací s cizinci a s migrací obecně. 

Nezvýznamňovaly tedy tak silně kulturní a rasovou odlišnost jejich partnerů. Protože 

už, díky svým rodičům, nebo velice dobré pracovní příležitosti, dosáhly relativně 

vysokého sociálního statusu, se kterým se vázalo i rozšíření genderové moci, měly 

reálně vyšší rozhodovací pravomoce v rámci partnerského života a tedy i při činění 

rozhodnutí migrovat (SMITH, MULDER, HOOIMEIJER 2003, s. 605). Novou 

zkušeností byla ale jazyková bariéra a místní lidé, kteří se všem třem ženám ve vztahu 

ke zkušenostem z předchozí země jevili jako chladnější a nedostupnější.  

 

 V příběhu Christ je možné identifikovat fenomén „brain drain“. Christ se 

rozhodla obětovat svou pracovní pozici a odstěhovala se, aby vyřešila manželskou krizi. 

V procesu migrace ale kleslo její postavení v rámci manželského páru. V současné době 

nemůže najít zaměstnání, které by odpovídalo jejím zkušenostem a vzdělání, což je pro 

ni psychicky náročné. 

 

 Annina role se v procesu migrace také změnila, Ann se začala více věnovat 

reproduktivním činnostem, což pro ni ale neznamená zeslabení genderové moci, jedná 

tak v rámci svého náboženského přesvědčení a silného citu pro rodinu. Svou 

společenskou pozici si buduje v neziskovém sektoru, kde rovněž využije organizační 

schopnosti a realizuje se.  

 

Příběh Rosy nám ukazuje jiné tendence. Vidíme, že vysoká kvalifikace ženy, její 

zkušenosti a kontakty mohou vést k odolání patriarchálnímu obrazu rodiny. Protože 

Anna studovala v Kanadě a má bohaté pracovní zkušenosti, neměla problém 

s nalezením dobré pracovní pozice v České republice a tak si zde uchovala svou silnější 

genderovou roli v rámci partnerského svazku. 
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V teoretické části práce jsem představila teoretický koncept antropoložek Mahler 

a Pessar, který gender nevnímá jako fluidní fenomén, ale představuje ho jako 

„zakotvený v institucích“ (MAHLER, PESSAR 2003, s. 813). Následující tvrzení mohu 

ukázat na příkladu rodinných vazeb mých participantek na výzkumu. Přestože tyto ženy 

prošly procesem migrace a tedy potenciální změnou genderové moci, v rámci rozhovorů 

se ukazuje, že je tato moc ukotvena v instituci rodiny. Vypravěčky zvýznamňovaly svou 

roli ve vztahu k rodičům, objevují se zde tendence obhajovat pozici „podporujících 

dětí“ v rámci širších rodinných vazeb. I přes skutečnost, že mé vypravěčky v současné 

době žijí v západní společnosti, kde se objevuje západní (nezávislý) styl rodiny, jsou 

připravené své rodiče finančně podporovat a jejich volba životních strategií je 

ovlivňována mimo jiné schopnosti rodičů postarat se o sebe.  
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Summary 

This thesis reacts to the Philippine migration trend. As it is officially supported 

by Philippine government, the stream of Philippine migrants is one of the biggest in the 

world. Despite the fact, that this migration stream has mainly economical (work) 

purposes, I wanted to concentrate on primarily non-work related migration but the 

partnership related one, with focus on Filipino women, who migrate to Czech Republic 

to their husbands.  

 

The work is based on 5 in-depth interviews with female Filipino migrants, where 

choice strategies and important moments in constructed narrative images of reality were 

identified. In the process of migration the gender power change was identified as non-

fluid. Gender is being perceived as anchored in the institutions and social relations that 

are not space-dependant, in this case it manifests in the family. Family relations are 

lasting across spatial distance and so they constitute the feeling of migrants that they 

have to support their family, all enhanced by the atmosphere of society in Philippines 

suggesting that migration into economically more successful country equals higher life 

standard.  

 

The study also identified the difference between strategies of women who could 

migrate into developed country sooner and therefore broaden their gender power and 

those for whom Czech Republic is the first country, where they migrated and became 

financially and also partly socially dependent on their husband. 

  



   

 

41 

  

Použitá literatura 

BRETTEL, C. B.: Migration theory: talking across disciplines. London: Routledge, 

2000. ISBN: 0-415-92611-4. 

 

CARLOS, R. D. On the Determinants of International Migration in the Philippines: An 

Empirical Analysis. International Migration Review, 2002, Vol. 36, s 81-102. 

 

CASTLES, S.; MILLER, M. J.: The Age of Migration. International Population 

Movements in the Modern World. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN: 0-230-

517854-4. 

 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. Collecting and Interperting Qualitative Metarials. 

Thousand Oaks: Sage, 2008. ISBN: 978-1-4129-5757-1. 

 

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research.. 

Thousand Oaks: Sage, 2005. ISBN: 0-7619-2757-3. 

 

DISMAN, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Univerzita Karlova V Praze, 

2011. ISBN: 978-80-246-1966-8. 

 

EZZEDDINE, P. Reflexe genderu v procesu migrace. Migrace a rozvoj – rozvojový 

potenciál mezinárodní migrace. Univerzita Karlova v Praze, 2011.  

 

FAN, C.; HUANG, Y.: Waves of Rural Brides: Female Marriage Migration in China. 

Annals of the Association of American Geographers, 1998, Vol. 88, No. 2, s. 227-251. 

 

GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN: 80-7203-124-4. 

 

KAUFMANN, J. Chápající rozhovor. Praha: Slon, 2010. ISBN: 978-80-7419-033-9. 

 

KEARNEY, M. From invisible hand to invisible feed. Anthropological Studies of 

Migration and Development. Annual Review of Anthropology, 1986, Vol. 15. s. 331-

361. 



   

 

42 

  

KOFMAN, E. Female 'Birds of Passage' a Decade Later: Gender and Immigration in the 

European Union. International Migration Review, 1999, Vol. 33, No. 2, s. 269-299. 

 

KOJIMA, Y. In the business of cultural reproduction: theoretical implications of the 

mail-order bride phenomenon. Women’s Studies International Forum, 2000, Vol. 24, 

No. 2, s. 199–210. 

 

MAHLER, S. J.; PESSAR, P. R. Transnational Migration:Bringing Gender In. 

International Migration Review, 2003, Vol. 37, No. 3, s. 812-846. 

 

PARRENAS, R. S. Servants of globalization. Women, migration and domestic work. 

Stanford: Stanford University Press, 2001. ISBN 0-8047-3922-6. 

 

PARRENAS, R. S. Migrant Filipina Domestic Workers and the International Division 

of Reproductive Labor. Gender and Society, 2000, Vol. 14, No. 4, s. 560-580. 

 

PEDRAZA, S. Women and migration: The social consequences of gender. Annual 

Review of Sociology, 1991, Vol 17, s. 303-325. 

 

SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar, 2005. ISBN: 80-551-

0904-4. 

 

 

SMITH, J.; MULDER, C. H.; HOOIMEIJER, P. Changing Gender Roles, Shifting 

Power Balance and Long-distance Migration of Couples. Urban studies, 2003, Vol. 40, 

No. 3, s. 603-613. 

 

STOJANOV, R.; NOVOSÁK, J. Migrace namísto pomoci? Remitence a cirkulace 

mozků jako nástroje rozvoje. Mezinárodní vztahy, 2008, Vol. 43, No. 1.  

  



   

 

43 

  

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Rozhovory v originálním znění 



   

 

44 

  

Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovory v originálním znění 

 

Claire (1): „I was not allowed of boyfriend before. After graduation college and 

university I´m still not allowed of boyfriend. Even high school, they wouldn´t allowed 

me. But I had boyfriends you know. But as a secret relationship. (Smích). But they all 

know, because that I have flowers, I have letters. (Smích). You know - their culture … 

they are squinting (…) So I have flowers they bring me a letters. And they said Ok … 

and they don´t know. I have my first boyfriend I think I was at second year in high 

school He courted me for two years. (Uculování). It was a long time, wasn´t? But it was 

not serious, because high school, it was just playing playing.“  

 

Claire (2): „Because some of men, some of white man, you know … OK … they 

go to some bars, meet girls. And that´s just … they are not serious about relationship. I 

was like scared.“ 

 

Claire (3): „ …  and then they found that my … that Kamil doesn´t believe in any 

god. (Tiše). It´s big No No to my mum, so it was like. (Tiše). … My mum was very 

against Kamil before. (…) She doesn´t like Kamil, because of religion. Because he 

doesn´t have any religion. So it was my mum´s main concern about it. I don´t want him 

for you, because he doesn´t believe in anything, she said. So it was really like … for how 

many months I like building up Kamil´s scatter. That he´s really nice guy.“ 

 

Claire (4): „At first time here. Here weren´t people talking English. Urgh. I was 

like … There were … I think there were like one month frustration that I won’t. ..They 

speak English, but of course it was very like … I can’t communicate, tell stories - it’s 

hard. Especially with babička, she doesn’t speak English that much. (…) for one month, 

when I first arrive I was crying, especially the first meeting with his friends (…) they 

were really nice people. All of his friends, family - they were really really nice to me. 

But of course there was the language barrier, so I was like crying, because I don’t 

understand them. Why? I was like asking myself. Why I’m here? And of course because 

I love Kamil I said, so that’s it and I will survive it.“ 
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Claire (5): „But until that my mum wants me to … she’s still hoping that I get 

married in church. She really wants church wedding. I said: No mum. Maybe my 

daughter’s. (Smích).“ 

 

Claire (6): „Because in the hospital I was just alone with other patients. We 

weren’t able to have a private room (…) because all rooms were occupied. So I stayed 

in a room I shared it with two patients. They don’t speak English. (Tiše). And then I was 

crying because ….. You know the feeling, because I want my mum. I want my mum. I 

want her to be beside me. I have no one. Except for the nurses. Kamil cannot stay with 

me because I‘m sharing the room with two other patients. So it was really difficult for 

me. I was like crying.“ 

 

Claire (7): „I still think that I still owe my parents. I owe him a lot of lifetime. 

Because I’m here. So I still want to help them. I usually sent money, because Kamil 

gives me money, but of course … it’s like gilt, I didn’t earn for it, I didn’t earn for it. So 

… sometimes, if they need money, I will send … I’m very thankful, they are also very 

thankful. Now my mum very likes Kamil, because, they saw how sincere he this, how 

nice guy he is. And they really like him (…) my mum is happy, that I’m with him, not 

with other guys.“ 

 

Gloria (1): „I have some some boyfriends before, before Pavel. But all of them 

were … were really secretly. Secretly, because my mother was very strict. She is very 

strict about me having boyfriend, because I’m too young, high school, too young and 

then … So it was really hard for me, because … of course, you cannot, you cannot. 

(Smích). Uuuh, you know the really need someone, to love someone, or like you know… 

high school. Oh my god. (Smích). So all of my, my relationships before … before Pavel 

was really secret and … and it was hard because like … we wants have a date, but I still 

need to make sure, that my mum is not around, what is my excuses to go outside, 

because my mum is … where you gonna go, who is gonna go with you. Bla bla bla … 

bla bla bla. And it was very hard. And lots of situations.“ 

 

Gloria (2): „It’s scared, it’s scared to … really … to have friends, or talk with, 

with white people, because first, as I said I’m not really… I’m talkative one, but in like 

new environment, and new people, like white people … so it’s like, it’s quite scared (…) 
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And of course my English also was … was a bad one. Like … I don’t speak English that 

much. So I’m really shy of foreigners and everything. So yeah.“  

 

Gloria (3): „It’s scary, because you really don’t know them and I mean … How 

would I said that. For me it’s really scary. Because before I heard some … some stories, 

that foreigners do this, they do that and it’s really scary and … but .. but after I met 

Pavel I … there was not a problem at all, that I feel comfortable with him. It’s just 

really about meeting the people, knowing them. But before. Yeah, it was really scary. 

Scary. I don’t know. You thinks that: they want to be friend of me, what do they want 

from me? Maybe you know … it … it’s really scary, but after it’s quite OK at all.“ 

 

Gloria (4): „She was so upset, not upset, I don’t know how to explain, like there 

was a devil inside her. Because she keeps on very strictly like since high school, since 

college. And of course it was time, that I have this serious relationship. And … and 

that’s when she started to beat me, she grab my hair, she pull me. We really have a 

fight, really big fight (…) And after that I realized. I don’t have dignity for myself, 

because once my mum beat me saying all this bad words. It was really bad. It was 

harsch.“ 

 

Gloria (5): „I feel like an alien. Like I feel like from Mars or Venus that I don’t 

understand what they are saying. And I will tell you that my first months here. (…)  Oh I 

think like almost every night I keep on crying at night, with Pavel. Because I really feel 

different, because I don’t understand everybody, it’s really different for me … The 

culture, the language barriers and missing my family. It was mixed emotions. You know, 

it was mixed emotion. It was really hard for me, that it was really hard.“ 

 

Gloria (6): „And it‘s different. And like even though maminka and tatínek really 

… It’s a really big help to us, me and Pavel. Sometimes I still can’t say that I wish … I 

wish that my grandma is here. Because my grandma is very helpful, she … she … she 

knows everything about babies, so I think it’s it’s it’s really … uuuh … like easier for 

me taking care of a kid, if she was here. But unfortunately I’m alone, I’m alone … so I 

have to take care of him. Yes.“ 
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Anna (1): „We were raised to believe that education is very important, because 

… uhm … it’s the only … uhm. The Philippines is a poor country and … for us … to get 

educated is very important, because it’s … it’s the only thing that you can get to place 

us, or get us to … to help us improve our lives. So to say.“ 

 

Anna (2): „They told me  … Oooh you are not supposed to have a boyfriend 

before you finished your degree, because you not gonna finished your degree if you had 

a boyfriend, you know. It was one of those catholic conservative believes.“ 

 

Anna (3): „Because for us Filipinos … uhm … to go to the States is one of the 

like dream, confirmed dream, because (…) it means that your life will be better, you will 

have … financially, you will have more money and it could mean, not just for me, but 

also for them or for my mother and sister. Because for us Filipinos, we are very closed 

to our families and even when you are married or even you are on your own, you still 

help out with your nuclear family, so … that was very good for them. They were very 

happy about it. (Smích). But at the same time, I think my father was kind of scared too, 

because … uhm … He was nervous that I would get in trouble or and no one will help 

me. Although I have uncles over there or … uhm … relatives, but they were not like … 

direct relatives, so … uhm it’s still something it’s the unknown, so to say. So it’s kind, 

something, that it’s not easy, but at the same time it’s very good. It’s very good thing.“ 

 

Anna (4): „They also did not … they would have wanted me to marry somebody 

who is also catholic…. uhm … and also Filipino, but it did not happened, so … (Smích). 

(…) They thought that it will be a problem for the family … for my family later on, 

because they would really want me to be a strictly adhering to catholic values and 

living in a catholic faith. And as they thought, that people without religion are not very 

good people, but … uhm .... It changed, when they got to know my husband, so … I think 

it’s OK.“ 

 

Anna (5): „And I have to leave my son in a daycare center and because of that, 

and it’s not the only reason, but it was one of the reasons why we decided to come over 

here. Because … uhm … I think, the maternity benefits are a lot better and … we may 

not have … uhm … a lot of money or … it may not be the same money that we will … 
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potential for earning if we worked over there, but the quality of life would be better for 

us and for children.“ 

 

Anna (6): „ I mean … it was his idea and I just … uhm … I agreed to it. In the 

beginning I was very sad and I was really hesitating, because my attained dream was to 

go to America and … uhm. I landed a good position, when I went there and just to leave 

everything behind was quite difficult, but we put everything on a paper, do a calculation 

and you know, what happen the next twenty years and … uhm … but … and compare 

that with … how the children are gonna grow up and somehow … uhm … I was raised 

with a family with very strong ties and I still value family a lot. And so.“ 

 

Anna (7): „I took it as part of the experience, but it became difficult after a few 

months, because I don‘t have any friends. (…) I only. I was only online, searching for 

people to make friend with, because it’s quite difficult to live here. I don’t know the 

language and I don’t know I don’ have a job, so … it it’s … I think, when you have a 

job, it’s better, because you get to see other people or you go to work every day. And 

I’m not from here obviously and … I was afraid of discrimination. (…) It was quite 

difficult, but now everything is coming together and everything is getting better.“ 

 

Anna (8): „I also value the position in the organization, because I feel like I 

needed to have an outlet to be able to use my talent. (Smích). Rather than just staying 

home and not doing anything. (…) Being in the association … uhm … at least can help 

... you know … can get me out of the house and help me communicate with other people 

and … especially with other Filipinos who are like me and … and just have friends. 

That was my main goal, just to have friends. (Smích). Over here, in Czech.“ 

 

Christ (1): „For me … uhm … making friends with other nationality was easy 

for me, because we live in X and I had American classmates in my school in elementary 

even high school, we had different kinds of nationalities, so I was fine. And then my 

parents they have you know, international friends too somewhere, like … like mum’s 

friends and dad’s friends, so that’s fine.“ 

 

Christ (2): „It was kind of like very hard. You know to decide the wedding plus 

the father died. Yeah. So … we stopped and my … It was sad time for all of us, cause my 
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mum vas really sad. And she had to go thru you know (…) Yeah So in December, when 

we were trying, you know … I was telling my mum: Oh, (tišeji) I think you know …  I 

wanna get married, you know, in December and she said: Are you really sure? And you 

know, father just died. … But it was kind of easy for Jan with regard to the parents, 

because my father died and he didn´t have to deal with it. Unlike my sister before. My 

father was kind of strict (…) it was easier, because my, my sister had to go thru, my 

brother in low (my sister´s husband) had to go thru. My dad - he was kind of strict man, 

religious man and yeah.“ 

 

Christ (3): „My mum was kind of like in the first beginning … not really … not 

like, but she was telling me: Think about it. At first we don´t have same religion and 

second she was saying: You don´t really know him that well yet. So …  But, she couldn´t 

do anything. (Uculení). Yeah. And there was also problem with, you know that culture, 

because in Philippines it´s more, uhm … how to say, conservative, so … unlike the 

Europe, that you get to …  stay in one house, even you are not married. Like living 

together - it´s kind of a problem for Filipinos. I mean I don’t know with others, but for 

my family it is big issue. And then so my mum was against it, that I was living with him 

and I don’t know how to say … sleeping with him.“ 

 

Christ (4): „I already cut my work, because we are having a hard time. But it’s 

also very hard to get married and then you have honeymoon and then your husband 

leaves. And … that’s it. And I have to wait another month he comes back. So we were 

having hard time once time. So (…) I left my work.“ 

 

Christ (5): „Gasoline is very cheap there, compare to here. Yeah, So we miss it, 

but then I comparing life we have now, sometimes I also like it, because as here, you 

can go freely everywhere. Public transportation, nice friends… nice friends. I like it, it’s 

good.“ 

 

Christ (6): „Well, after I left (…), I told my mum: OK you know, we are newly 

married last time and I have any work yet. So now we stopped, but there was one time 

that I asked Jan if we could send once.“ 
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Christ (7): „Or for my family, we have a good schooling, private school and we 

pay a lot. So I was kind of try to explain to Jan, how different it is, because there he 

went free schooling, but for us … we are four kids, we study in private school and my 

parent have to pay a lot for that. So all these things basically go (…) so my parents 

don’t have savings so much, because all their money went to our schooling and even 

now, my mum is working, because my brother is in University. Yes, last year now. And 

still pay insurance. So that’s why I have to …“ 

 

Rosa (1): „And then he … we were talking and he was … uh … just sympathetic. 

Yeah, it was like that. Like I would say something, he would say something and it was 

just like similar interests … uhm …just … it’s hard to explain, it’s chemistry, was there, 

right away, it’s not like … hmmm Ok. It was just right away. And then he asked me out 

for diner … right? And we went for diner … and we traveled together a little bit, around 

Kambodia.“ 

 

Rosa (2): „They are open minded, they are … But they were just worried, 

because they … you know the communist history … uhm … the Czech Republic, right … 

So they would like, oh you know, like I don’t know, because … the Czechs, they used to 

be communist, it might be a different culture, or mindset, right. But they were very 

happy, that … anyone I love, they love. It’s basically.“ 

 

Rosa (3): „I was here in 2002 to visit. Because I … when he told me he wanted 

to move back here to Czech republic for a good, I want to see it first. Well, you know … 

before saying: Yes, I’m going to move with you. I said: Oh, first I want to see it, what it 

is, because I have never been to Czech republic. Right? (…) So when I was here in 

2002. I was actually …  at first I was a bit afraid, because I know that Czech was closed 

for a long time. So I was …. how will people react to me or you know … There might be 

some racism or … I didn’t know, because I’ve never been to Czech republic. And when I 

came, it was … I was very impressed, that people were … quite nice… you know they 

didn’t discriminate me, or anything like. And Martin’s friends were very kind. And they 

all also … all travelled. So… they all spoke English, they all travelled, so they were also 

all very open minded, right. His family was very nice to me, they were very fine. And … 

uhm … I was surprised too, that they have no problem with him marrying me. With him 

being with … because that time we weren’t even married, we were just together, right. 
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So I was also surprised, that they didn’t mind that he was with … uhm …  a Filipino 

girl.“ 

 

Rosa (4): „The standard of living is higher I think in Canada, I think. And … 

yeah … especially … of course for me my career opportunities in Canada are better 

than in Czech right. But I think yeah, the standard of living as a bit better and people 

are a bit nicer right, it’s not as crowded, there is more nature, we are like in a bigger 

touch with … I think it’s more diverse in Canada. Which is what I miss the most, I think, 

it’s more diverse. Yeah, cause here is mostly Czechs, yeah. I mean it’s becoming more 

divorce now, but I miss that in Canada. Like Toronto especially, where I went to 

school.“ 

 

Rosa (5): „My parents can support themselves. They give me some money 

sometimes, because they know … they were here … Martin is not working right now, we 

are building our house. They support Tina usually, the always give money for Tina … 

birthday (…) So I guess in that respect, I’m very lucky. Because a lot of Filipinos, they 

have to send money home. They … and not just for parents … for auntie, the cousin, you 

know it’s like they always have to send … so I guess that way I’m quite lucky that I 

don’t have to … to support parents. So it’s great. And I think also, that’s one of the 

reasons why I was able to move to Czech without having second thoughts about it. I 

think that if I had to support my family I may not have move from Canada, right. Like if, 

say my family was in Philippines and I was supporting them. I don’t think that I would 

move to the Czech republic.“ 

 

Rosa (6): „I think if I had a different family that I have to like really support my 

family, I don’t think I would move to the Czech Republic. Because of that, because I 

wouldn’t want to like move here, not be able to find a job and just ask money from my 

husband to send it to my family, right. And then to not be able to use my education, I 

mean there is nothing wrong with taking care of you know … babysitting, but it is very 

difficult work. And especially if you are under employed, like you are a teacher back 

home and then you come here and you are working as a babysitter, it’s … it’s a bit 

unfortuned, right … that you don’t use your skills and … But people do it and they have 

to do it, so … people follow love, right. They have chance, you know. They do what they 

have to do. But I would just, I would be … I would have second thoughts, yeah.“ 


