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ÚVOD 
 

Definice termínu migrace je ve většině naučných slovníků a odborných textů 

vysvětlována jako pohyb obyvatelstva z jednoho místa na druhé, za účelem nalezení lepších 

ţivotních podmínek, které by jim dovolily usadit se. Pojem migrace zároveň zahrnuje také 

velmi široké spektrum způsobů a důvodů, kvůli kterým se jednotlivec, anebo skupina lidí 

rozhodla přerušit dosavadní způsob ţivota, spojený s místem narození a vydat se hledat 

nové obzory, naplňující poţadavky pro kvalitnější ţivot.  

Nejčastějším spouštěčem migrace jednotlivce, anebo skupiny osob je podle 

ekonomických teorií existence pull a push faktorů jednotlivých domácích a příjímacích 

zemí, které uvádějí velké počty migrantů do pohybu. (Vetovec 2004) Migranti se zúčastňují 

na celosvětové redistribuci pracovních příleţitostí, přičemţ tvoří levnou a flexibilní 

pracovní sílu, která je schopna rychle reagovat na změny poptávky na pracovním trhu. 

(Barša, Baršová 2005) 

Migrace jednotlivce často není samostatným aktem, ale zahrnuje v sobě spolupráci 

s networky dalších migrantů a členů vlastní rodiny. V  rámci networků probíhá výměna 

informací a cirkulace vzájemné podpory a pomoci především v počátcích migrace a ţivota 

v nové zemi. Zvláštní místo v těchto networcích pak zastávají migrující ţeny, které musí 

svůj ţivot a pracovní činnost v zahraničí skloubit se svými povinnostmi o rodinu.(Brettel 

2002) V případě, ţe se jedná o dlouhodobou, anebo cirkulární pracovní migraci, dochází 

také k ovlivnění samotných genderových rolí uvnitř vlastních rodin migrantek, coţ je 

způsobeno především jejich opakovanou delší nepřítomností a častou chybějící přímou 

účasti na výchově potomků, která je přesunuta buďto na osobu otce, anebo dalších členů 

rodiny.  

Téma genderu v migraci je oblastí velmi úzce propojenou s mnoha dalšími sférami 

společenské a ekonomické organizace, poukazující na komplexní struktury instituce rodiny. 

Rodinné struktury mohou být chápány jako miniatury celospolečenských kulturních 

modelů. Jejich vnitřní organizace odpovídá nárokům a očekáváním sociálního prostoru, 

uvnitř kterého jsou situovány. Skrze rodinu se nám tedy nedostává pouze emocionálního a 

materiálního zázemí, ale jsou k nám dále distribuovány vzorce chování, odpovídající 

poţadavkům námi ţité kultury. Gender a jeho výrazové projevy tak do určité míry 
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představují reakci na existenci celospolečenských kulturních dohod. (Filadelfiová, Guráň 

1992) 

Rodinná struktura prodělala v rámci politické transformace mnou sledovaného terénu 

změny ve své organizaci. Po rozpadu východního bloku vzniká šance pro do té doby 

nedemokratické státy otevřít se a poznat tak ţivot za dlouho střeţenými hranicemi. 

Společně se špatnou ekonomickou situací a nedostatkem pracovních míst se stala moţnost 

vycestovat do zahraničí způsobem, nejen k získání potřebných financí pro zajištění chodu 

domácnosti a výchovy dětí, ale také ke splnění cestovatelského snu. (Brettel 2002)  

Tato moţnost vytvořila v této oblasti s nízkými moţnostmi pracovního uplatnění 

prostor pro vznik nových rodinných struktur, nezakládajících se na stálé fyzické 

přítomnosti všech členů rodiny. Tato nová situace otevřela dveře ke stále většímu 

individualismu jednotlivých členů rodin a tudíţ k postupné individualizaci celé společnosti, 

ve které však rodinná instituce stále zastává své důleţité místo. (Filadelfiová, Guráň 1992) 

Migrace za účelem zaměstnání v zahraničí se pro některé z migrujících ţen stala i 

v případě zlepšení ekonomických podmínek jejich domácí země dobrovolnou volbou a 

postupem času tudíţ také ţivotním stylem. Za dlouhá léta jejich ţivota v zahraničí, došlo 

v jejich rodinách k mnoha změnám, které často ovlivnily jejich rodinné pozice a role matek 

(Tolstokorova 2010). V čase, kdy byly migrantky nepřítomny ve svých domácnostech, 

došlo k zásadním změnám v jejich organizaci. Rozhodnutí o migraci má v rámci rodin 

migrantek za následek vznik nových struktur ve fungování domácností, které často 

vybočují od mnoha léty ověřených modelů, ve kterých je muţ povaţován za hlavního 

ţivitele rodiny a její autoritu.(Hare-Mustin 1988) Tyto změny měly často za následek také 

reorganizaci genderových rolí uvnitř rodin migrantek, coţ s sebou neslo specifické 

důsledky, ovlivňující například autoritu a změnu postavení především otce v rodině.  

Proces zavádění alternativních způsobů vedení rodinné organizace je tématem, které 

můţe poukázat na schopnost jednotlivce/společnosti, vyrovnávat se s moderními sociálními 

skutečnostmi a rovněţ tak vysvětlit její otevřenost/uzavřenost vůči proměnám a variacím v 

genderových rolích a uspořádání domácnosti. 
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1. CÍLE A METODOLOGIE VÝZKUMU 

VÝZKUMNÉ PROBLÉMY A OTÁZKY 

 

Cílem předkládané práce je analýza vlivu ţenské pracovní migrace na změnu 

genderových rolí v rodině s důrazem kladeným především na roli otce. Právě přesun 

rodinných povinností z nepřítomné matky na otce je jedním z aspektů tohoto typu migrace, 

který značně ovlivňuje jeho genderovou a mocenskou roli v rodině. Můj výzkum je 

situován v rámci jedné konkrétní rodiny ze Slovenska, ve které matka pravidelně migruje 

za prací do zahraničí a její povinnosti spojené s výchovou dětí a chodem domácnosti jsou 

tak redistribuovány mezi zbývající členy rodiny. 

Svou pozornost zaměřuji jak na rodinnou a společenskou dynamiku vztahů 

v kontextu celospolečenského vývoje aţ do rozhodnutí k migraci v této konkrétní rodině, 

tak také na kontext sociální reality sledované lokální společnosti. Zabývám se také 

vzájemnými vztahy a vazbami jednotlivých členů rodiny a jejich evolucí aţ do rozhodnutí 

k migraci a také v jejím průběhu. 

V práci výše zmíněné jevy sleduji prostřednictvím organizace běţných denních 

činností a ekonomické aktivity rodiny jak před migrací, tak v jejím průběhu. Práce se 

věnuje také důsledkům migrace, které se týkají především sféry osobního proţívání a 

emancipace jak matky, tak otce rodiny.   

Otázky, které jsem si pokládala před začátkem výzkumu, a které budu hlouběji 

zpracovávat v předkládaném textu, jsou následující: Jak se genderová očekávaní kladená na 

sociální roli otce transformují v nové ţivotní situaci? Jak se otec adaptuje na nové sociální 

úlohy v nových okolnostech? Jak dochází ke stabilizaci genderových rolí po návratu matky 

ze zaměstnání v zahraničí? Jaké jsou reakce okolí směřující k tomuto druhu rodinné 

organizace?  

Hlavní tezí výzkumu se stal předpoklad, ţe jak rodina, tak role v ní komunikují 

s očekáváním lokální společnosti, v tomto případě vesnické society, která funguje jako 

sociální kontrola a udrţovatel stále reprodukujících se společenských hodnot. 
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Proces migrace matky za prací do zahraničí, společně s postupně měnící se organizací 

rodiny, je zde zachycen na základě dat zúčastněného pozorování a rozhovorů 

s jednotlivými rodinnými příslušníky.  

Těţištěm mého výzkumu jsou otázky, týkající se především genderové role otce, 

jakoţto osoby, která je v průběhu migrace ţeny zodpovědná za výchovu dětí a organizaci 

chodu domácnosti. Záměrem této práce je proto popsat, jakým způsobem k této 

transformaci dochází a jaké jsou důsledky ovlivňující jeho autoritu a postavení v rodině.  
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POPIS OBLASTI 

  

 

Velké Vinice jsou obcí nacházející se v Bánskobystrickém kraji nedaleko 

maďarských hranic. Nejbliţším větším městem v oblasti je Lučenec, který pro mnoho 

obyvatel představuje zdroj vzdělávacích, volnočasových a pracovních příleţitostí. 

(Cieslarová 2010) Sloţení obyvatel Velkých Vinic zahrnuje směsici slovenské a maďarské 

národnosti, coţ se silně promítá také do dvoujazyčného rázu oblasti. (Skenderija 2010) 

Mnou sledovaná rodina pochází právě z Velkých Vinic, kde ţije v rodinném domě 

s přilehlými pozemky.  

Přestoţe se v oblasti Lučenec v dobách socialismu nacházelo mnoho podniků, jeţ 

dokázalo zaměstnat vysoký počet zde ţijících obyvatel, po změně politického reţimu byly 

tyto postupně uzavírány, a tudíţ se zásadně omezil prostor pro uplatnění dříve pracujících 

obyvatel oblasti. Tito lidé se tak ze dne na den stali nezaměstnanými, coţ jim značně ztíţilo 

ţivotní situaci. Obyvatelé Velkých Vinic se často ocitají ve velké finanční tísni, také 

z důvodu jejich vyššího věku, anebo nízkého vzdělání. Podle moţností tudíţ praktikují 

samozásobitelství, jako jeden ze způsobů obţivy.  

Velké Vinice a k nim přilehlé okolí, se dají pokládat za post-rurální lokalitu
1
, která, 

jak uţ bylo řečeno, v současné době trpí především vysokou nezaměstnaností.
2
 Mnoho 

obyvatel tudíţ čerpá z výhod, které se nabízí za hranicemi nedalekého Rakouska, které po 

otevření svého pracovního trhu představovalo nové moţnosti pracovního uplatnění. 

Pracovní náplň migrantů do Rakouska je různorodá. Nejčastěji se jedná o zdravotní sestry a 

pečovatelky, které se soustřeďují na péči o rakouské seniory. Dále také působí mnoho 

obyvatel ve sféře pohostinství, nebo jako pracovníci v turistických a rekreačních lokalitách. 

V oblasti je také častá takzvaná cirkulační migrace dělníků jak do Rakouska, tak do Čech. 

Objevuje se zde také dočasná pracovní migrace obyvatel do Velké Británie.  

Jedním z největších lákadel migrace do Rakouska je především poptávka po 

kvalifikované síle zdravotnického a pečovatelského personálu. Mnoho ţen z oblasti, 

                                                
1 Pojem chápán v návaznosti na koncept „post-peasant,“ jeţ je ovlivněn dílem Juliana Stewarda. Značí 

skupinu rolníků ţijící v zemědělské oblasti, kteří se zemědělstvím ţiví, ale vyuţívají také další substituční 

strategie k přeţití.  
2 Zdroj: Statistický úřad Slovenské republiky, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1801. 
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zaţívající problémy s uplatněním na slovenském trhu práce, anebo ty, jejichţ práce nebyla 

dostatečně finančně oceněná, započalo nově svou ekonomickou aktivitu právě v této zemi. 

Relativní blízkost Rakouských hranic předznamenala podobu jejich pracovní 

migrace, která by se dala klasifikovat jako cirkulární (Brettel 2002). Tento typ migrace 

migrantkám umoţňuje věnovat se výdělečné činnosti za hranicemi Slovenska a po jistém 

časovém intervalu se na předem určenou dobu vrátit zpět domů ke svým rodinám. Migrace 

za pracovními příleţitostmi se postupem času ukázala jako jeden z fungujících způsobů, 

jakým zajistit finance potřebné pro chod domácnosti a zajištění rodiny, coţ zapříčinilo 

postupný růst počtu migrantek v oblasti také v obci Velké Vinice. 
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POPIS RODINY 
 

Společná práce mnou sledované rodiny, byla situována do oblasti zemědělství, (ve 

kterém bylo moţné pozorovat její organizaci také podle příslušnosti ke genderu), čímţ 

vynikal její post-rurální charakter
3
. 

Migrace do zahraničí a s ní související dočasná nepřítomnost matky v rodině tak měla 

za následek vybočení od obvyklého vzoru rodinného souţití. Tento byl zaloţen na stálé 

fyzické přítomnosti všech členů rodiny a na intenzivním praktikování práce v zemědělství. 

Migrace zapříčinila změny v tomto způsobu rodinné organizace, které se odráţely 

především na novém přerozdělení práce v domácnosti a následně také na genderových 

rolích v rodině.  

V rámci mnou sledované lokality spolu rodiny obývají nejčastěji rodinné domy, které 

jsou nezřídka vedeny jako více-generační. Starost o děti a domácnost spadá většinou do 

kompetencí ţenské části rodiny, naopak muţi jsou vnímáni jako hlavní aktéři v oblasti 

zemědělské činnosti a zajišťování financí. Právě nestabilní ekonomická situace v oblasti, 

vyvolala potřebu pro změnu tohoto dlouhodobě vyhovujícího modelu v rámci společnosti. 

Nedostatek pracovních míst, která by zaručovala uspokojující výdělek pro zajištění 

rodinných potřeb, zapříčinil oslabení rodinných struktur a vytvořil tak příleţitost ke vzniku 

nových přístupů k této formě sociální organizace. 

Přestoţe se středem mého zájmu stalo především jádro rodiny, skládající se s matky 

Jany, otce Michala a jejich dětí nejmladšího Honzy, Terezy a nejstarší dcery Petry, musela 

jsem svůj výzkum rozšířit také na ostatní osoby. Mezi ně patřili prakticky všichni lidé 

obývající sousední dům. V něm ţili další rodinní příslušníci jiţ zmíněné Jany, a to její 

matka-babička Markéta, bratr Tomáš s vlastním synem z prvého manţelství Filipem, 

Tomášova ţena Kristýna a jejich společný syn Tobiáš. Nejstarší Petra pak jiţ měla vlastní 

rodinu, zahrnující dceru Kláru a jako jediná ţila mimo domácnost. Ostatní členové rodiny 

spolu ţijí v bezprostřední blízkosti v přímém sousedství, kde jsou jak domy, tak také jejich 

obyvatelé vzájemně plně k dispozici.  

                                                
3 Popis dat v následujícím textu. 
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Organizace uvnitř mnou sledované rodiny byla ovlivněna především zaměstnaností a 

ekonomickým příjmem matky a otce, přičemţ důleţitou roli sehrála také její tradice práce 

na domácích pozemcích a v zemědělství a osobní vztah členů rodiny k určitým druhům 

práce v domácnosti a mimo ní. Po rozhodnutí o pracovní migraci do Rakouska se matka 

stává hlavní ţivitelkou rodiny. Činnosti spojené s provozem domácnosti, rozhodováním a 

výchovou potomků byly po dobu její migrace přesunuty především na osobu otce, 

popřípadě další členy rodiny. 

Organizace rodiny Kristýny a Tomáše slouţila jako prostor k doplňování chybějících 

informací mého výzkumu, coţ se dělo především skrze zúčastněné pozorování. Informace, 

které jsem zde získala, se týkaly především genderových rolí rodiny s úzkými rodinnými 

vazbami, zaloţenými na fyzické přítomnosti všech jejích členů v mnou sledované oblasti. 

Taktéţ mateřství Kristýny a její kaţdodenní péče o domácnost, vytvářelo kontrast vůči 

podobě mateřství, kterou zastávala Jana a chodu domácnosti v její vlastní rodině. Kristýna 

stavěla svůj vztah k synovi především na své bezprostřední blízkosti, a migrace by tak 

podle jejich slov pro ni a její dítě nepřipadala v úvahu. Ve svém zúčastněném pozorování 

jsem proto získala informace o způsobu organizace jejího mateřství, které musela skloubit 

jak se svou kaţdodenní pracovní činností, s prácí v domácnosti, ale také s občasnou účastí 

na zemědělské činnosti v rodině, spojené s prací s domácími zvířaty. Zúčastněné 

pozorování v této rodině mi umoţnilo zpětnou kontrolu dat vztahujících se k genderevým 

rolím, získaných v rodině Jany a Michala. 

Michal byl před začátkem migrace Jany zaměstnán v kanceláři, kde se věnoval 

administrativě. Jeho výdělky, společně s financemi Jany ale nepostačovaly k pokrytí výdajů 

v domácnosti, a tudíţ se přiklonil ke změně zaměstnání. Nové zaměstnání na dráze, bylo 

sice lépe finančně ohodnoceno, ale stálo jako jeden z důvodů také u zrodu jeho zdravotních 

problémů, kvůli kterým se stává nezaměstnaným a plně závislým na finančním příjmu 

manţelky. Michal se z důvodů migrace Jany v rámci domácnosti ujal především vaření a 

dohledu nad výchovou dětí. Dcery, které byly v počátcích matčiny migrace jiţ velké, se 

věnovaly péči o domácnost. Mezi další rodinné činnosti patřila také práce na pozemcích a 

v zemědělství, které se otec rodiny věnoval pouze zřídka a to také kvůli jeho zdravotním 

problémům.  
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Matka rodiny se jak na Slovensku, tak na začátku své migrace do Rakouska věnovala 

především práci ve zdravotnictví a opatrovnictví. V zahraničí zůstala vţdy dva týdny, po 

kterých se na stejnou dobu vracela zpět domů ke své rodině, kde se především v počátcích 

migrace věnovala také práci na rodinných pozemcích a v zemědělství. Povinnosti s péčí o 

domácnost, které byly v její nepřítomnosti přerozděleny mezi další členy rodiny, a to 

především dcery, se k ní dále vztahovaly pouze minimálně. Dá se tedy říci, ţe rozdělení 

práce, které zavládlo na počátku migrace Jany do zahraničí, přetrvávalo také po jejím 

návratu. V době mého výzkumu migrovala Jana za prací jiţ třináct let a byla hlavní a 

jedinou výdělečně činnou osobou v rodině.  

Děti Jany a Michala Tereza a Honza, se věnovaly studiu na vysokých školách a 

ocitaly se tak po většinu týdne mimo Velké Vinice. Petra společně se svou dcerou, bydlela 

mimo rodný dům, ale stále ve Velkých Vinicích. Rodina se obvykle setkávala při příjezdu 

matky z Rakouska a věnovala se společným činnostem práce v zemědělství, anebo na 

domě.  

Mnou sledovaná rodina byla jedním z nejvýraznějších uskupení v oblasti Velkých 

Vinic. Nejenom ţe se pracovní migraci do Rakouska jako způsobu získání financí věnovala 

jako prvá, čímţ působila jako určitá „inspirace“ také pro další obyvatele oblasti, zaţívající 

finanční tíseň, ale zúčastňovala se také klíčových společenských akcí, stejně jako se 

vytrvale věnovala zemědělské činnosti. 

 Právě stále přetrvávající působení na zemědělské činnosti v této post-rurální oblasti, 

společně s ochotou odpovídat na otázky v interview, bylo jedním z důvodů, proč se rodina 

stala jedním z klíčových informátorů terénního praktika ve Velkých Vinicích.  
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KVALITATIVNÍ VÝZKUM 
 

Svůj výzkum jsem prováděla pomocí kvalitativních technik. Kvalitativní výzkum 

jsem si zvolila především proto, ţe nabízí široké moţnosti sběru dat mého sledovaného 

tématu. V rámci mého tématu ţenské pracovní migrace a změny genderových rolí v rodině, 

jsem potřebovala vyuţít technik, kterými jsem se mohla přímo zúčastnit kaţdodenního 

ţivota v mnou sledované rodině, a skrze interview se dále dotazovat na informace 

související s její vnitřní organizací. Výsledky mého výzkumu tak mají za úkol objasnit 

subjektivní vnímání migrace a jejích následků jednotlivých členů rodiny. 

Teorii kvalitativního výzkumu se věnuje například Jan Hendl. Ve svém sborníku 

hovoří o tom, ţe „kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o 

názorech účastníků výzkumu a prování zkoumání v přirozených podmínkách.” (Creswell 

v Hendl 2005: 50). 

Kvalitativní výzkum tedy zahrnuje velké mnoţství metod, jak zkoumat námi 

sledovanou realitu. Kvalitativní výzkum je dále nejčastěji charakterizován jako výzkum v 

humanitních a sociálních disciplínách, který ve svém základě neuplatňuje statistické či jiné 

kvantifikační metody. (Hendl 2005). 

Kvalitativní výzkum je dále charakteristický především tím, ţe jeho výsledek není 

zcela jasný v průběhu výzkumných aktivit, ale aţ během analýzy získaných dat, která dále 

zasazujeme do uţších kontextů a souvislostí. Kvalitativní výzkum je tudíţ procesem, skrze 

který se dostáváme stále k novým souvislostem a závěrům. 

Ve kvalitativním výzkumu se výzkumník snaţí pochopit stanoviska účastníků 

výzkumu vůči zkoumanému předmětu tím, ţe přejímá jejich perspektivu. Vyuţívá se 

technik podrobného popisu kaţdodenních situací (terénní poznámky). Jde o porozumění 

akcím a významům v jejich sociálním kontextu. (Hendl 2005) 

Na rozdíl od kvalitativního výzkumu, kvantitativní výzkum se zaměřuje na hledání 

vztahů mezi dvěma či více proměnnými. Jeho hlavním cílem je ověřování platnosti teorií 

pomocí testování z těchto teorií vyvozených hypotéz.(Disman 2000) 



17 

 

Kvantitativní výzkumník popisuje realitu bez toho, aby v ní reflektoval svou 

osobnost. Udrţuje si od ní odstup nezúčastněného pozorovatele a snaţí se o její popis. 

Lidské chování povaţuje za determinované a tedy měřitelné a předpověditelné. Naopak  

kvalitativní výzkumník při své práci opakovaně reflektuje svou přítomnost v terénu a 

hodnotí sociální realitu skrze interpretaci, na základě proţívání účastníků výzkumu. (Hendl 

2005) 

Hendl dále kategorizuje výhody a nevýhody kvantitativního výzkumu, přičemţ jednu 

z výhod vidí v tom, ţe je výzkumný problém zkoumán ve svém přirozeném prostředí. 

V rámci mého výzkumu šlo o domácnost rodiny s migrující matkou do zahraničí, ve které 

jsem měla moţnost strávit celou dobu svého výzkumu. 

Za další výhodu je Hendlem pokládáno zohlednění místních zvláštnosti a počátečního 

prozkoumání problému, které reflektuje kulturu lokality. V případě mého výzkumu se 

jednalo o post-rurální charakter krajiny a ţivot mnou sledované rodiny provázaný s prací 

v zemědělství.  

Mezi nevýhody kvalitativního výzkumu patří především problematika generalizace 

výsledků, jelikoţ obyčejně zkoumáme malou skupinu osob, jejíţ výpovědi se zakládají na 

subjektivitě kaţdého z jednotlivců. Za nevýhodu můţe být pokládána také časová náročnost 

výzkumu, která zahrnuje vstup do terénu a sběr dat od jednotlivých informátorů. Získaná 

data jsou navíc snadněji ovlivnitelná osobou samotného výzkumníka, jelikoţ jeho 

přítomnost můţe způsobit změnu zaběhnutého řádu oblasti (Hendl 2005). 

Na tomto místě bych ráda reflektovala osobu výzkumníka. Podle Dismana (2000), by 

měla být role výzkumníka nepředpojatá. Během interview by měl pokládat otázky, jeţ 

nepovedou informátora určitým směrem, ale dají mu dostatečný prostor k vytvoření 

vlastních myšlenkových struktur. Na tomto místě musím přiznat, ţe občas pro mne bylo 

velmi sloţité přistupovat k pokládání otázek nepředpojatě, coţ bylo způsobeno především 

mým zájmem o sledovanou tématiku a předešlým studiem textů zabývajících se genderem 

v migraci.  

V rámci svého výzkumu jsem proto zvolila také technik biografického interview, 

přičemţ mě zajímal především proces k rozhodnutí o migraci a organizace vlastního 

rodinného zázemí Jany, Michala a Markéty, přičemţ jsem se pokoušela naleznout 

souvislosti s momentální dělbou práce v rodině. Tato metoda mi dále zpřístupnila mnoho 
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dalších zajímavých dat, jeţ odhalily subjektivní zkušenosti těchto informátorů, a ke kterým 

jsem se poté vracela v polo-strukturovaných interview také s ostatními členy rodiny.  

Velmi důleţitou součástí kvalitativního výzkumu je také zajištění jeho validity. 

V rámci svého výzkumu jsem validitu zajišťovala jak konzultací s vedoucí mé diplomové 

práce, která se v terénu Velkých Vinic v době mého výzkumu pohybovala jiţ dlouhodobě, 

ale také studiem jiţ obhájených absolventských prací studentů provádějících výzkum právě 

v této lokalitě. Migrační a genderové teorie jsem dále potvrzovala skrze zúčastněné 

pozorování v rodině.  

Podle Hendla (2005) je nejčastější metodou, která je pouţívána ke zvýšení validity 

tzv. triangulace. Triangulací prakticky znamená porovnání dat výzkumu pouţitím několika 

různých metod získání dat, většího počtu informátorů a konečné interpretace dat skrze 

různé teoretické perspektivy. V rámci mého výzkumu v jedné konkrétní rodině jsem 

vyuţila jiţ zmíněného biografického a polo-strukturovaného interview se všemi rodinnými 

příslušníky. Závěrečná interpretace dat proběhla také skrze napsání mé první verzi 

diplomové práce, kterou se mi nepodařilo obhájit. Tato byla opět přehodnocena a 

zpracována do současné podoby. Proces sběru dat je hotov ve chvíli kdy dosáhneme 

takzvané teoretické saturace, coţ je stav stálého opakování námi získaných dat (Disman 

2000). 

Ve své práci s informátory jsem byla limitovaná především ochotou jednotlivých 

informátorů hovořit o svých subjektivních pocitech a proţívání zkoumané problematiky, na 

co jsem musela reagovat také volbou metody sběru dat. Dalším limitujícím faktem byla 

také vzdálenost mého výzkumného terénu, který se nacházel na Slovensku, téměř devět 

hodin od Prahy, tudíţ bylo navštěvování terénu časově náročnou záleţitostí. Mezi další 

problémy bych zařadila také to, ţe se mi nepodařilo vstoupit do terénu v době, kdy se 

v něm neocitala matka rodiny. Mé návštěvy byly matkou rodiny plánovány vţdy na 

dobu její přítomnosti. Přestoţe se Jana jevila jako výborná informátorka, jsem si jistá, ţe 

bych v její nepřítomnosti docílila získání dalších zajímavých dat.  
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ZÚČASTNĚNÉ POZOROVÁNÍ 

 

Jako hlavní výzkumnou metodu jsem zvolila zúčastněné pozorování. Zúčastněné 

pozorování je metodou, skrze kterou výzkumník participuje na kaţdodenním ţivotě lidí 

jeho studované společnosti. (Disman 2000). Výzkumník se tak dostává do bezprostřední 

blízkosti jeho sledované problematiky, přičemţ má přímou moţnost zaznamenávat chování 

přímo v právě probíhajícím kontextu. Cílem zúčastněného pozorování je pak především 

porovnání výpovědí aktérů s jejich vlastní akcí v sociálních interakcích (Disman 2000). 

Pozorovací metody jsou pro výzkumné pracovníky důleţité z mnoha důvodů. 

Především poskytují výzkumníkovi příleţitost ke sledování neverbální komunikace a 

způsobu sdělování pocitů. Výzkumník můţe skrze zúčastněné pozorování zjistit například, 

kdo komunikuje s kým, a pochopit, jakým způsobem dochází k vzájemné komunikaci mezi 

účastníky výzkumu. Zúčastněné pozorování nám můţe také zprostředkovat informaci o 

tom, kolik času je jednotlivými účastníky výzkumu stráveno na jednotlivých aktivitách 

(Schmuck, 1997). 

Zúčastněné pozorování můţe zahrnovat široký soubor výzkumných metod, které 

mohou mít podobu například účasti na neformálních rozhovorech, nebo na ţivotě 

zkoumané komunity, analýzy ţivotních příběhů, anebo aktivní participace na činnostech 

skupiny. (Hammersley,Atkinson 2007). 

Podle Dismana (2000) je pro výzkumníka moţné ztotoţnit se s výzkumným terénem 

čtyřmi způsoby. Výzkumník se můţe stát úplným pozorovatelem, coţ znamená, ţe je 

s účastníky výzkumu spojen jen společným prostorem. Výzkumník můţe figurovat také 

jako pozorovatel participant, přičemţ je v sociálním kontaktu s participanty, ale nepředstírá, 

ţe je skutečným participantem. Další moţností je participant jako pozorovatel – výzkumník 

se plně účastní na ţivotě skupiny, netají však, ţe pozoruje. Zde hrozí nebezpečí ztráty 

objektivity a nadhledu a následného ztotoţnění se se skupinou („go native“). Poslední 

moţností je úplný participant – ještě větší ztotoţnění neţ u předešlé moţnosti. Nikdo ve 

skupině neví o výzkumu. V tomto případě je pravděpodobnost „going native“ velmi 

vysoká.  
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Pro sběr svých dat jsem vyuţila způsobu participant jako pozorovatel. Díky své 

moţnosti ubytování přímo v mnou sledované rodině, jsem měla přehled o jejím 

kaţdodenním dění a tudíţ také moţnost se jej zúčastnit. Zúčastněné pozorování 

kaţdodenního chodu rodiny, mi otevřelo dveře k bliţšímu seznámení se s jejími 

jednotlivými členy, a tudíţ také k lepšímu pochopení jejich proţívání a postoje k migraci.  

Podle Mrschalla a Rossmana (1995) zúčastněné pozorování napomáhá výzkumníkovi 

ke zpětné kontrole pojmů, které byly informátory pouţity v interview, ale také definic 

vytvořených samotným výzkumníkem. Výzkumník tak můţe sledovat události, které 

informátoři nebyli z různých důvodů ochotni, anebo schopni sdělit v průběhu interview, 

čehoţ jsem také vyuţila při vytváření generalizací o genderových rolích v mnou sledované 

rodině. 

Fine (2003) ve svém popisu zúčastněného pozorování pouţívá termín „peopled 

ethnography,“ který značí výsledek procesu tvoření teorie za pouţití terénních poznámek, 

interview a produktů vytvořených sledovanou skupinou. Tvrdí také, ţe zúčastněné 

pozorování je nejefektivnější, kdyţ sledujeme námi vybranou skupinu v přirozených 

podmínkách, přičemţ můţeme lépe pozorovat její chování a organizaci.  

Celkem jsem ve svém etnografickém terénu strávila v letech 2011-2012 téměř tři 

týdny, za které jsem měla moţnost vybudovat přátelství s některými z jejích obyvatel 

a mnoho se přiučit z místních tradic a zvyků (samozásobitelství, práce v zemědělství, 

zabijačka). Čas strávený v terénu jsem si rozvrhla především do letních měsíců, ale také na 

podzim, kdy bylo stále příjemné počasí a bylo moţné se bez problémů pohybovat venku a 

účastnit se venkovních prací s rodinou. Data nasbíraná v době mého výzkumu jsem dále 

doplňovala informacemi z nastudované literatury, přičemţ výsledná analýza vznikala jiţ 

v době samotného zúčastněného pozorování. 

V průběhu výzkumu jsem se snaţila o začlenění do svého etnografického terénu 

a následování místních a rodinných společenských zvyků, coţ nebylo vţdy aţ tak 

jednoduché. Za dobu svého působení v terénu, jsem si ale dokázala s jednotlivými členy 

mnou sledované rodiny vybudovat velmi přátelský vztah a dlouho přetrvávající kontakt. 

Etnografický terén se pro mne tedy stal nejenom místem, na kterém jsem získala mnoho 

informací, souvisejících se studijním zájmem, ale také prostředím, s nímţ mě pojí mnoho 

úsměvných vzpomínek, stejně tak jako přátelství.  
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Při svém výzkumu jsem se zúčastňovala rodinných akcí, jako například domácí 

zabijačky, zpracování potravinových produktů, vaření, běţných domácích prací, vycházek 

s rodinou, rodinných společenských kontaktů a nákupů.  

Existují ale také omezení, která jsou spojená s praxí zúčastněného pozorování, jako 

způsobu získávání dat. Výzkumník by měl brát na vědomí také specifika spojující se s jeho 

vlastní osobou. Například výzkumník ţenského, anebo muţského pohlaví, můţe mít přístup 

k různému typu informací. To především z důvodu přístupu k rozdílnému typu informátorů. 

Výzkumník by si tak měl být vědom, ţe například jeho sexualita, etnicita a teoretické 

zázemí, mohou ovlivnit výsledky jeho pozorování, výslednou analýzu a interpretaci dat. 

DeWalt a DeWalt (2002). 

Limitů svého působení v oblasti Velkých Vinic jsem si byla vědoma také já. 

Například se mi nepodařilo pohybovat se v terénu v době, kdy nebyla Jana doma, čímţ 

jsem mohla získat informace o běţných denních činnostech Michala v její nepřítomnosti. 

Jedním z důvodů, proč má přítomnost nebyla moţná, byla právě moje příslušnost 

k ţenskému pohlaví. Situaci, ve které bych se ocitala v rámci domácnosti pouze za 

přítomnosti Michala, povaţovala Jana za nevhodnou, přičemţ zmiňovala také moţné 

reakce zbytku společnosti Velkých Vinic.  
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BIOGRAFICKÉ INTERVIEW 
 

Další pouţitou výzkumnou metodou bylo také biografické interview, při kterém mě u 

jednotlivých členů domácnosti zajímal především vývoj směrem k rozhodnutí o migraci a 

jejich subjektivní proţívání a postoj k tomuto fenoménu. 

Biografické interview klade důraz na popis celistvého ţivota jednotlivých aktérů výzkumu, 

anebo pouze určitých úseků, relevantních pro zkoumanou tématiku. Biografické interview 

nám pomáhá zjistit, v jaké době a pořadí došlo ke zkoumaným jevům v ţivotech našich 

informátorů a jakou váhu tyto události v ţivotech našich informátorů měly (Miller Rollnick 

2002). Ve studiu migrace je tak moţné zkoumat skrze biografické interview její jednotlivé 

fáze, coţ výzkumníkovi umoţňuje jejich lepší pochopení. Cílem výzkumníka je udrţovat 

proud myšlenek informátora u  tématu, jeţ je předmětem výzkumného zájmu, a to skrze 

minimální zásahy zajišťující tok vyprávění. Podle autorů Fischer a Rosenthal (2001) totiţ u 

kaţdého z dotazovaných existují subjektivní významové struktury, které se váţou k určitým 

událostem v jeho ţivotě, a které se mohou plně projevit aţ skrze volné vyprávění. 

Na začátku interview jsem své informátory vyzvala k volnému vyprávění. Má 

spouštěcí otázka se týkala průběhu rozhodování o migraci. Informace z vyprávění mi 

umoţnily vytvoření představy o ţivotních prioritách jednotlivých členů rodiny, čímţ 

postupně odkrývali nejenom důvody, které stály u vniku migrace, ale také její následky.  

Nutno říci, ţe se biografická metoda interview můţe pro některé z informátorů stát 

problematickou, jelikoţ s sebou nese vysoké nároky na jejich přirozenou výřečnost. (Fisher 

– Rosenthal 2001). Techniku biografického rozhovoru jsem tudíţ nemohla aplikovat na 

všech mých informátorech. V tomto případě jsem dále zvolila doplňující otázky a 

výzkumnou metodu profilovala směrem do oblasti polo-strukturovaného interview.  

V průběhu analýzy biografického interview jsem se soustředila především na 

informace týkající se rozhodnutí o migraci, přičemţ mě zajímal také ţivot rodiny před jejím 

začátkem.  

Společně s opakovanými návštěvami Velkých Vinic bylo mnou sledované téma 

postupně obohacováno novými daty, jeţ potřebovaly ujasnění. Mé pozdější otázky tudíţ 
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zasahovaly také do oblasti budoucí organizace rodiny, jelikoţ po třinácti letech migrace 

matky, potřebovala zajištění nových strategií dalšího fungování.  

Mnou získaná data tedy hovoří především o subjektivním proţívání migrace 

jednotlivými příslušníky jedné konkrétní rodiny a jejich ţité komunity. Interpretace 

výsledných dat a migrační zkušenost informátorů se tak můţe lišit od podobných výzkumů, 

probíhajících v odlišných lokalitách.  
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POLOSTRUKTUROVANÉ INTERVIEW 
 

Polo-strukturované interview je metoda rozhovoru, při níţ má výzkumník předem 

připravené okruhy otázek, které mají dotazovaného podnítit ke spontánní výpovědi o 

zkoumaném problému. Otázky mohou být směřovány také na konkrétní jevy sledované 

problematiky, coţ od výzkumníka vyţaduje určitý stupeň orientace ve zkoumané 

problematice. Připravené okruhy otázek tvoří základní kostru rozhovoru, jehoţ hlavním 

účelem je získání potřebných dat. Výzkumník tak musí flexibilně reagovat na výpovědi 

informátora a své otázky pokládat, anebo je transformovat tak, aby nebyl narušen přirozený 

průběh rozhovoru. (Hendl 2005) 

 Biografické interview především s matkou rodiny mi slouţilo také k vytvoření 

podrobných otázek polo-strukturovaného interview. Vyprávění o samotném průběhu 

migrace jsem dále doplňovala pomocí sady otázek, týkajících se především způsobů 

udrţování kontaktů migrující matky s rodinou, organizace domácnosti před a po migraci, 

způsobu investice remitencí a reakci okolí vůči tomuto způsobu rodinné organizace. Velkou 

důleţitost jsem kladla také na podrobnou kategorizaci práce vně a uvnitř domácnosti, 

jelikoţ téma úzce souviselo s transformací genderových rolí během pracovní migrace 

matky. 

Základní otázky polo-strukturovaného interview byly následující: 

 Jakým způsobem probíhala výchova dětí a péče o chod domácnosti před migrací? 

 Jakým způsobem probíhala výchova dětí a péče o chod domácnosti v průběhu 

migrace? 

 Jakým způsobem reagoval na pracovní migraci do zahraničí zbytek obce? 

 Jak vypadá rozdělení prací u Vás v rodině? 

 Jak jste proţíval/a začátek migrace? 

 Jakým způsobem byla udrţována komunikace při migraci? 

 Do jakých zdrojů byla investována většina remitencí z migrace? 

 Jakým způsobem byly obnovovány rodinné vazby po návratu matky domů?  

 Co vytváří hlavní autoritu hlavy rodiny? 

 Jak probíhalo rozhodování o rodinných záleţitostech v průběhu migrace? 
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ZPŮSOB VÝBĚRU INFORMÁTORŮ A VEDENÍ ROZHOVORŮ 
 

 

K mnou sledované rodině jsem se dostala na základě doporučení vedoucích 

antropologického praktika, kteří danou oblast jiţ dlouhodobě znali a mohli mi tedy 

doporučit nejvhodnější osoby pro můj výzkum. Výběr výzkumného vzorku byl proto 

účelový a byl sestaven tak, aby co nejlépe reprezentoval zkoumaný problém v rámci mnou 

sledované oblasti a dalších lokalit vyznačující se podobnou společenskou strukturou. 

Většina dat byla získávána za pomocí zúčastněného pozorování, biografického a 

polo-strukturovaného interview. Co se týče polo-strukturovaného interview, vţdy jsem 

měla připravené mnoţství otázek vztahující se k určitému tématu, které jsem v průběhu 

rozhovoru buďto dále rozvíjela v návaznosti na vyprávění informátorů, anebo postupně 

měnila podle obsahu průběţně získaných informací. I přes podrobné seznámení 

informátorů s povahou mého výzkumu, byla v průběhu interview cítit nejistota směřující 

především ke způsobu nahrávání dat. 

V průběhu výzkumu jsem měla pocit, ţe práce s diktafonem a časté zapisování 

poznámek kazilo panující přátelskou atmosféru. Časem jsem proto přistoupila k taktice 

psaní poznámek a analýze na konci kaţdého dne v soukromí, čímţ jsem se vyvarovala 

určitého druhu nepříjemností. Jakási „neviditelnost“ mé práce jistě napomohla k zachování 

„přirozeného“ rodinného prostředí, ve kterém jsem měla moţnost lépe pozorovat mnou 

sledované téma. Na druhou stranu jsem byla často dotazována, jestli se opravdu věnuji 

sběru dat, anebo jsem jiţ součástí terénu. Musela jsem tedy zachovat rovnováhu mez i 

zúčastněným pozorováním a samotnou praxí vytváření hypotéz, coţ nebylo vţdy 

jednoduché.  

Mnohokrát závisela kvalita rozhovoru na „náladě“ mých informátorů, přičemţ 

společně se stále zhoršujícím se zdravotním stavem otce rodiny jsem občas měla pocit, ţe 

určitým způsobem „překáţím,“ coţ se jistě projevilo také na kvalitě získaných dat. 

Interview se ukázalo jako velice vhodný prostředek, jelikoţ jsem v jeho průběhu měla 

moţnost být s jednotlivými informátory o samotě a vnímat tak jejich subjektivní pohled na 

dotazovanou situaci. Tato technika mi také nabídla moţnost určité validace výpovědí členů 

rodiny, a tudíţ vytvoření relevantních závěrů k sledovanému tématu.  
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V průběhu výzkumu jsem získávala data, která byla reprodukována skrze mé 

informátory nerovnoměrně. Většinou se jednalo o fakt, ţe ţeny informátorky byly 

v interview podstatně sdílnější neţ muţi, coţ se ukázalo například v rozhovorech 

s Michalem. Přestoţe figuroval jako jedna z klíčových postav mého výzkumu, navazování 

kontaktu s ním nebylo jednoduché. Mnoho dat jsem tak musela získávat skrze další 

informátory, čímţ mohlo dojít také k určitému zkreslení následné analýzy.  
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VSTUP DO TERÉNU 
 

Etnografický terén Velké Vinice je specifický především svou dlouhodobou 

spoluprací se studenty Univerzity Karlovy. Můj vlastní vstup do terénu tedy předcházelo 

působení mnoha předchozích studentů, takţe jsem se ocitala v oblasti, která byla 

s antropologickou praxí jiţ seznámena, a o které bylo obhájeno mnoho absolventských 

prací. Po celou dobu výzkumu jsem byla ubytována přímo v domě mnou sledované rodiny, 

coţ mi umoţnilo stát se na určitý čas téměř její součástí a pozorovat tak přímo její denní 

chorus. Prvotní kontakt se sledovanou rodinou byl tudíţ zprostředkován skrze doporučení 

mých vyučujících. Jiţ před začátkem výzkumu jsem byla zběţně obeznámena se situací 

v rodině, coţ mi umoţnilo lépe se připravit na nové prostředí a seznámení. 

Přestoţe byl můj pilotní výzkum koncipován v rámci terénního praktika, ke svému 

terénu jsem od počátku přistupovala s vědomím, ţe se do něj budu vracet, a tudíţ mi velmi 

záleţelo na osobních vztazích s jeho účastníky.  

Mé první pozorování a rozhovory začaly jiţ při cestě vlakem, kde jsem potkala 

spoustu zajímavých lidí z oblasti, zjistila jsem, ţe odtud do zahraničí migruje mnoho ţen. 

Většinou se jedná o zdravotní sestry, přičemţ je jejich migrace často doprovázená 

nezaměstnaností jejich muţe. Tyto migrantky jsou často matky několikačlenných rodin a 

migrací za prací do zahraničí řeší nedostatek pracovních míst v oblasti.  

Svůj první den v lokalitě jsem se pokoušela o vytvoření povědomí o poloze vesnice a 

charakteru oblasti. Další sběr dat probíhal především uvnitř mnou sledované rodiny, a to 

v rámci interview a zúčastněného pozorování.  

Při sběru dat v této lokalitě jsem se snaţila také překročit „jazykovou bariéru,“ která 

byla způsobena dvoujazyčností oblasti. Přestoţe se většina obyvatel Velkých Vinic byla 

schopna dorozumět slovensky, dalším velmi frekventovaným jazykem zde byla maďarština. 

Také v rámci své rodiny jsem mohla pozorovat časté „přepínání“ mezi těmito dvěma 

jazyky. Při získávání informací skrze interview jsem své otázky pokládala v češtině, natoţ 

mi bylo odpovídáno ve slovenštině. Přestoţe rozhovory probíhaly dvoujazyčně, nejsem si 

vědoma ţádných nedorozumění, které by mohly zkreslit získané informace. Informace 
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získané z interview v práci uvádím přeloţené ze slovenštiny, především proto, ţe nejsem 

seznámena se slovenskou gramatikou. 

Před plánovaným příjezdem do lokality jsem se vţdy kontaktovala se svou rodinou, 

která mi následně navrhla časové rozmezí, v rámci něhoţ byla doma jak matka, tak ostatní 

rodinní příslušníci. Bohuţel se mi tak nepodařilo dostat se do terénu v období, kdy nebyla 

matka doma, čímţ bych mohla lépe sledovat chod domácnosti v její nepřítomnosti. 

Udrţování kontaktů s rodinou v období, kdy jsem se ocitala mimo etnografický terén, 

probíhalo především skrze elektronická média, anebo osobní návštěvy a kulturní akce 

v Praze. 

Samotný výzkum, včetně přípravy na něj, trval téměř dva roky (nikoliv nepřetrţitě), 

z čehoţ tři týdny jsem aktivně strávila v terénu. Přípravná část a vstup do terénu trvala 

necelý půl rok. Samotný vstup do terénu předcházela účast na antropologickém terénním 

praktiku v rámci povinně volitelného předmětu na univerzitě. Ve zbývajícím čase jsem se 

věnovala formulaci dat, přepisu rozhovorů a psaní diplomové práce. Situaci ztíţil 

především fakt, ţe jsem svou první verzi diplomové práce nedokázala obhájit, tudíţ se 

tvorba konečné podoby textu podstatně prodlouţila.  

Zúčastněné pozorování v mnou vybrané prostředí bylo ovlivněno také jeho velikostí. 

Runcie (1980) například uvádí, ţe výzkumník můţe svou přítomností v malé komunitě 

přímo ovlivňovat chování ostatních. V rámci svého působení v terénu a následné analýzy 

dat, jsem se proto snaţila o svou neustálou reflexivitu.  

V průběhu mého výzkumu muselo také dojít k vytvoření mé identity. V terénu jsem 

figurovala především jako studentka antropologie a jako součást etnografického týmu. 

Z tohoto důvodu byla má identita výzkumníka ovlivněna také studenty, kteří se v terénu 

nacházeli přede mnou. Postupem času se ale má identita přetvářela podle toho, jak jsem 

byla schopna navázat bliţší vztahy se mnou sledovanou rodinou. Postupně jsem s rodinou 

navázala především přátelské vztahy, které ale nakonec působily jako přítěţ v procesu 

konečné analýzy získaných dat, jelikoţ se na mé straně objevil problém se zveřejňováním 

soukromých informací mnou sledované rodiny. Situace byla alespoň z části vyřešena skrze 

běţnou antropologickou praxi kódování.  
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ANALÝZA A INTERPRETACE DAT 
 

Samotná analýza a interpretace dat probíhala jiţ při jejich sběru, přičemţ bylo 

zapotřebí neustálého vyhodnocování důleţitých momentů rozhovorů, anebo zúčastněného 

pozorování a dále na ně reagovat a rozvíjet je například skrze interview. Redukce dat 

proběhla tak, aby nedošlo k pozměnění jejich kontextu. 

Data z polo-strukturovaných a biografických rozhovorů, která byla nahrána na 

diktafon, byla následně přepsána a doplněna poznámkami. V rámci kvalitativní analýzy 

jsem dále data zpracovávala v rámci těchto tří na sebe navazujících postupů: segmentace, 

kódování a poznámkování. Při provádění segmentace podle témat rozhovorů, jsem 

přepsané interview rozdělila na jednotlivé kódy. Vzniklo tak mnoho kódů, které jsem 

sdruţovala podle vzájemné relevance. Vzniklé skupiny kódů jsem následně pojmenovala a 

analyzovala. 

Skupiny kódů jsem nazvala: 1. Rozdělení muţské a ţenské práce, do které patřily 

pojmy jako běţné činnosti muţe na vesnici, běţné činnosti ţeny v domácnosti, rodinné 

genderové vzory, autorita v rodině. 2. Rozhodování a počátky migrace, do které spadaly 

termíny jako důvody rozhodnutí o migraci, proces rozhodování o migraci, získávání 

informací o migraci, ekonomická situace rodiny, způsob přípravy k migraci a organizace 

rodiny před migrací, proţívání počátků migrace, spolupráce širší rodiny a změna ţivotního 

stylu. 3. Průběh migrace – zde patřily pojmy zastoupení pozice matky, spolupráce manţelů 

před migrací, řešení problémů a spolupráce v průběhu migrace, způsoby udrţování 

kontaktů, remitence, rozšiřování networků a reakce okolí. 4. Chod domácnosti – zde patřily 

termíny popisující činnosti otce v domácnosti, činnosti dětí v domácnosti a postupně se 

měnící pozice otce v domácnosti. 5. Následky migrace – zde patřily pojmy proces 

osamostatňování otce, emancipace matky, budoucnost rodinného souţití, zdravotní 

problémy, psychická a emocionální zátěţ, udrţování majetku získaného při migraci.  

Data získaná skrze biografická interview jsem analyzovala podle postupu, který 

navrhuje Fisher- Rosenthal (1997). Jedná se o analýzu, která zkoumá odlišnosti vyprávění a 

ţivota z hlediska aktuální řečové sebe-prezentace. Při rekonstrukci příběhu je důleţité 

analytické rozlišení mezi vyprávěným a proţitým ţivotem. Obě roviny musí v průběhu 

analýzy neustále korespondovat. Postup v sobě zahrnoval šest po sobě následujících kroků 
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vyhodnocování: rozbor biografických údajů, textová analýza tematických polí, 

rekonstrukce případů, podrobná analýza jednotlivých textových částí a kontrastní porovnání 

vyprávěného a proţitého ţivotního příběhu. 

Následné vytvoření antropologického textu zahrnovalo neustálou rekonstrukci, 

analýzu a novou interpretaci dostupných dat. První verze mé diplomové práce je toho 

důkazem. V konečném textu se mimo výpovědí informátorů odráţí také osoba vědce a jeho 

vlastní pohled na sledovanou realitu. Výsledný text je tak snahou o zachycení ţité reality, 

která v sobě nese velkou část subjektivizace jak účastníků výzkumu, tak také samotného 

výzkumníka. 
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ETIKA VÝZKUMU 
 

V průběhu výzkumu jsem se snaţila pracovat v souladu s etickými principy 

antropologické praxe. Před začátkem výzkumu jsem všechny zúčastněné informovala o 

podstatě svého výzkumu a o důvodech svého působení a získávání dat v rodině, to vše 

podle zákona 101/200 Sb. ze dne 1. 1. 2005.  Součástí interview byl také informovaný 

souhlas, jenţ byl předloţen všem dotazovaným společně s vysvětlením pouţití získaných 

dat a následně také schválen a podepsán.  

Rozhovory byly prováděny s jednotlivými účastníky výzkumu v rámci jejich 

domácností a většina z nich byla nahrána na diktafon. O pouţití nahrávacího zařízení jsem 

informátory vţdy předem informovala a poţádala o jejich svolení.  

V empirické části práce a samotném procesu zpracování dat, jsem následovala etický 

kodex pro šifrování jmen členů rodiny a obce. Výsledný text práce jsem se pokoušela 

vytvořit tak, aby odpovídal principu neubliţování, který je blíţe popsán v kodexu České 

asociace sociální antropologie. Kodex hovoří o tom, ţe bychom měli udělat vše pro to, aby 

zkoumaná osoba neutrpěla buď v průběhu výzkumu, nebo po jeho zveřejnění textu ţádnou, 

psychickou, anebo fyzickou újmu. Proto jsem se ve svém výzkumu snaţila zveřejňovat 

informace tak, abych minimalizovala jejich neţádoucí důsledky.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

GENDER A GENDEROVÉ ROZDĚLENÍ PRÁCE V DOMÁCNOSTI 
 

Jedním z nejdůleţitějších akademických textů, zabývajícím se problematikou genderu 

a jeho konceptualizací je „Doing gender“ od autorů Zimmerman a West z roku 1987.  Ve 

své práci autoři osvětlují rozdíly mezi výrazy „pohlaví“ a „gender,“ přičemţ prvé je 

zaloţeno na existenci biologicky podmíněných rozdílů mezi muţi a ţenami. Gender je 

oproti tomu charakterizován jako sociálně podmíněná kategorie, vytvářející prostor pro 

koncepty chování a následné reakce společnosti, úzce se vztahující k jedincům buď 

ţenského, anebo muţského pohlaví. (West, Zimmerman 1987)  

Gender zasahuje do veškerých oblastí lidské činnosti, přičemţ dále rozděluje typicky 

muţské a ţenské vzorce chování, stejně jako práci. Gender je proto určitým výrazem 

hierarchie společnosti, ve které vytváří nové mocenské modely a tím legitimizuje způsoby, 

jakými je organizována celá sociální sféra.  

Kombinace biologických a sociálních kategorií pohlaví a genderu tedy vytváří 

komplexní modely sociálně podmíněných komunikačních a mocenských aktivit, které jsou 

dále typologizovány jako muţské, anebo ţenské chování.  

Podle autorky Francine M. Deutsch (2007) a její reakce na Westův a Zimmermanův 

text, není proto gender něco, co jedinec vlastní, ale něco co je výsledkem sociálních situací 

a kontextů a tudíţ variabilní a stále vyvíjející se sloţkou kaţdé společnosti. (Deutsch 2007) 

Přestoţe se mnoho z genderově podmíněného chování integruje do sociálních kompetencí 

jedince uţ v procesu vyrůstání v rodině, v průběhu ţivota dochází k jeho aktivní 

komunikaci s okolním sociálním prostředím, které vyvíjí určitý nátlak na jiţ zvnitřněné 

vzorce chování, které neodpovídají měnící se sociální situaci. To znamená, ţe také chápání 

a přístup k sociálně vytvořeným genderovým kategoriím a chování podléhá neustálému 

vývoji a tudíţ umoţňuje jedincům opakované přehodnocení ţitého sociálního prostoru. 

Stejně jako je gender vytvářen, tak můţe být v ţitém sociálním prostoru 

dekonstruován. (Deutsch 2007) To se vztahuje především k pojímání ţenské a muţské 

práce, která můţe ve svém důsledku zapříčinit postupné ovlivnění genderových vztahů a 

hierarchií ve společnosti.  
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V případě mého výzkumu ţenské pracovní migrace do zahraničí a jejího vlivu na 

genderové role v rodině, můţeme vysledovat změnu ve vnímání genderových rolích 

v rámci rodiny, kde se hlavním zprostředkovatelem financí nově stává ţena, která z důvodu 

své nepřítomnosti přenechává své povinnosti zahrnující péči o domácnost a děti svému 

muţi a dalším členům rodiny. Přestoţe zde dochází k přesunutí ţenské práce na osobu otce, 

jeho změněná genderová role a do značné míry oslabená mocenská pozice v rámci rodiny je 

vyvaţována jinými činnostmi, anebo případně naprostou pasivitou k práci v domácnosti. 

Muţ se tak věnuje takzvanému „dělání genderu“. (Deutsch 2007) 

O udrţování genderového statutu v rámci rodiny, hovoří také Michele Gamburd, 

která popisuje domácí situaci migrantek ze Srí Lanky, jejichţ muţi starající se za 

nepřítomnosti svých ţen o děti a domácnost, si svůj status udrţují především poţíváním 

alkoholu, na kterém se časem ale stanou závislými. (Gamburd 2000)  

Genderové role v rodině a mocenské pozice s nimi souvisejícími, jsou dále úzce 

spojeny s existencí placené a neplacené práce. Například Philip N. Cohen (2004) ve své 

studii zabývající se genderovým rozdělením práce uvnitř amerických domácností hovoří o 

tom, ţe postupnou technologizací amerických domácností a poptávkou pracovního trhu po 

ţenské pracovní síle dochází k transformaci domácího prostoru, ve kterém je práce nově 

stále častěji prováděna profesionálními hospodyněmi. Ţeny, které tak nejsou z důvodu 

svého placeného zaměstnání schopny vykonávat veškerou neplacenou práci v domácnosti, 

přesunují tyto povinnosti do kompetence domácích hospodyní, anebo se o ně dále dělí 

s partnerem. Existence dvojího finančního příjmu, pracovního zatíţení ţeny a případná 

dělba povinností v rámci domácnosti má za následek postupné sniţování genderové a 

mocenské nerovnosti v rodině a potaţmo tak v celé společnosti.(Cohen 2004) 

V rámci mnou sledovaného výzkumného terénu a tématu změny genderových rolí 

v rodině pracovní migrantky je nutné zabývat se také přechodem genderových a rodinných 

modelů ze socialismu směrem ke kapitalistické společnosti. Chod domácnosti a organizace 

rodiny v období socialismu byla na rozdíl od výše zmíněných amerických domácností 

ovlivněna především státem zprostředkovanými sociálními jistotami, zaručujícími a 

vyţadujícími po kaţdém z členů domácnosti zaměstnání a zprostředkujícími jisté druhy 

sociální podpory, jako například předškolní zařízení. Moţnost vyuţití státem organizované 
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péče o děti byla také jedním z důvodů, umoţňujících plné zapojení ţen do pracovní činnosti 

v téměř stejném rozsahu jako muţi. (Filadelfiová, Guráň 1997) 

Nutnost plného zapojení ţen do pracovního procesu byla západními vědci hodnocena 

jako výraz jejich plné emancipace a sociálního posilnění, které mělo přinést vylepšení 

jejich pozice v rámci rodiny a společnosti (Sharp, Briggs 2003).  

Arlie Hochschield (2003) ve své teorii „Second shift“ naopak popisuje situaci, kdy 

jsou ţeny po příchodu ze zaměstnání postaveny před další práci, tentokrát v domácnosti. 

Většinou se tato práce od té „oficiální“ liší především tím, ţe není placená, tudíţ ne tolik 

atraktivní. V rámci rodiny, ve které funguje rozdělení genderových rolí, na základě kterých 

je povinností ţeny pečovat o děti a domácnost to pak znamená, ţe tráví většinu svého dne 

prací, čímţ se podobně jako muţ dále věnuje symbolickým aktivitám, potvrzujícím její 

genderové a mocenské postavení.   

Muţi se ani přes placené zaměstnání své ţeny a svou volnou kapacitu odmítli 

rovnoměrně podílet na práci v domácnosti, jelikoţ ji vůči svému genderovému postavení 

povaţovali za nevhodnou a hledali další způsoby, jak se této práci vyhnout. Nejčastěji se 

také pokoušeli zajistit, anebo jiným způsobem udrţet mocenské postavení vztahující se k 

jejich genderu. Kromě jiţ zmíněné Gamburd se této situaci věnuje také Hallerod, (2005) jeţ 

popisuje strategie, jakými způsoby si Švédští muţi zajišťují finanční nezávislost na svých 

manţelkách skrze prodlouţení pracovní doby ve svém zaměstnání. Takto získávají nejenom 

finanční nezávislost na ţeně, ale také jsou schopni vyhnout se domácím pracím a tím 

následovat obvyklé rozdělení práce v domácnosti. V případě, ţe je tato taktika neúspěšná a 

muţ pobírá niţší plat neţ ţena, svůj gender stvrzuje minimální činností v rámci 

domácnosti. 

Postupný přechod do kapitalismu pak zapříčinil ještě jasnější rozdělení mezi placenou 

a neplacenou prací, přičemţ placená práce nabyla na stále větší sociální hodnotě. Ţeny a 

jejich povinnosti v zaměstnání se časem začaly vylučovat s povinnostmi vůči jejich 

rodinám a domácnostem.(Rudd 2000) 

Rodinné hodnoty tak najednou začaly být pro rostoucí ekonomiky post-

socialistických států přítěţí. Dá se tedy říci, ţe přechod ze socialismu směrem ke 

kapitalismu se nevyznačoval pouze postupnou změnou pracovního trhu, ale také průběţnou 

proměnou genderových rolí a mocenských vztahů v rámci jednotlivých rodin. 
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RODINA V MIGRACI 
 

Teorie genderu jsou úzce propojeny se společenským konceptem patriarchátu, 

jakoţto systémem popisujícím sociální realitu rodiny s dominantním postavením muţe. 

Ţeny jsou chápány jako subjekty, jejichţ identita je finálně utvářena právě aţ skrze jejich 

vztah a postavení vůči muţi, které je subordinační. (Ebert 1988) 

Tato situace je pak dále opakovaně reprodukovaná skrze procesy socializace. Jedním 

ze způsobů, jak tuto stále opakující se reprodukci sociální, ekonomické a mocenské 

nerovnováhy zastavit, je skrze postupnou rekonstrukci genderových rolí ve společnosti. 

Stejně jako gender, tak také myšlenka patriarchátu je sociálně a kulturně vytvořenou 

kategorií, která podléhá neustále změně. 

Takovou postupnou rekonstrukci genderových rolí zaţívá většina rodin pracovních 

migrantek. Ne jenom, ţe se v jejich nepřítomnosti přesouvají jejich povinnosti s péčí o 

domácnost a rodinu na osobu otce, anebo další rodinné členy, ale samy migrantky získávají 

svým rozhodnutím novou mocenskou pozici v rámci rodiny. Za dobu své migrace a účasti 

na pracovním trhu, musely migrantky dále přijmout vlastnosti typicky přisuzované muţům, 

jako například asertivita a ambicióznost, čímţ dále potvrdily svůj přesun z rodinného 

prostoru směrem do profesionální sféry. (Ebert 1988)  

Migrace jim proto kromě financí zaručuje také určitou míru nezávislosti a vytváří tak 

prostor pro jejich emancipaci (Koffman 1999).  Richter (2006) například ve své studii o 

španělských migrantech ve Švýcarsku ukazuje, jak pracující španělské ţeny pociťují 

emancipaci skrze vlastní ekonomickou aktivitu. V práci hodnotí ţenskou pracovní migraci 

jako posilňující faktor, který má velký význam na neochotě k návratu migrantek zpět do 

země původu.  

Migrantky po dobu své migrace vytvářejí také způsoby, jakými se mohou věnovat jak 

svému zaměstnání, tak částečně dostát povinnostem spojených s rodinou. Jednou ze 

strategií, jak tyto dva body splnit je například krátkodobá migrace do zahraničí, při které 

jsou migrantky schopny vyuţít jak finančních výhod zprostředkovaných přijímací zemí, tak 

se také podílet na chodu domácnosti a výchově dětí. (Morokvasic 1986)  
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Tímto způsobem je zachována konstrukce rodiny, jako prostoru zastřešující jak 

rodiče, tak děti. Přestoţe je ale rodina stále vnímaná jako základní stavební kámen 

společnosti, jiţ se nejedná o rodinnou instituci ve smyslu velmi úzkých vazeb mezi jejími 

členy, ale spíše o prostor, zajišťující předávání morálních hodnot a vzorů chování, stejně 

jako konstrukci jejich vnitřní identity. (Filadelfiová, Guráň 1992)  

Tolstokorová (2010) v souvislosti s ţenskou pracovní migrací hovoří o vzniku 

takzvané „transnacionální rodiny.“ Transnacionální rodina vzniká jako jeden z důsledků 

ţenské migrace. Vznik transnacionální rodiny je podle ní způsoben socio-ekonomickými 

změnami a snahou obyvatelstva dostat se do míst s moţnostmi vyšších výdělků. 

Transnacionální rodina jako následek migrace je produktem globalizace, urbanizace, 

ekonomické restrukturalizace, v kombinaci s vylepšení dopravy a informačních 

technologií. Transnacionální rodinná organizace s sebou nese vysoké emocionální nároky, 

které vznikají jako důsledek rozptýlené rodinné organizace. (Tolstokorová 2010) 

Podle De Singlyho (1999) původní rodinná organizace a přístup k rodičovství 

neumoţňoval plnou autonomii ţádného ze svých členů. Cílem takového uskupení se stalo 

především předání materiálního bohatství a statusu. Moderní rodina naopak otevřela prostor 

především pro muţe, kteří se tak stali flexibilnějšími, co se týče moţností kombinovat své 

vlastní zájmy se starostí o rodinu. Aţ později vzniká také prostor pro autonomii ţen, které 

také do určité míry přestávají podřizovat své zájmy zájmům rodiny.  

Parsons (1968) dále rozdělil dvojici tvořící manţelský pár v rodině na další 

specializované role – na expresivní a instrumentální. Instrumentální rodinná role je 

charakteristická svými rozhodovacími a vedoucími pravomocemi a vykonává jí obyčejně 

ten z partnerů, který rodinu zajišťuje finančně. V rodinách s „běţně“ praktikovaným 

přístupem ke genderovým rolím je touto osobou obyčejně otec. Matka rodiny zastává 

expresivní roli, která zahrnuje péči o domácnost, děti a uspokojení emocionálních potřeb 

jednotlivých členů rodiny.  

V rodinách migrantek se expresivní role přesunuje na osobu otce, coţ můţe ve 

společnosti vzbudit velký zájem, čímţ se následně stane přímým hodnotitelem této 

neobvyklé situace. O tom hovoří například také Parreňas (2001), která popisuje reakce 

okolí směrem k rodinám migrantek, které hodnotí tyto rodiny jako disfunkční, především 
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proto, ţe neodpovídají dlouho reprodukovaným společenským vzorům rodinného 

uspořádání.  

Protoţe je pozice muţe v instituci rodiny chápána jako ta, jeţ zastřešuje celou rodinu, 

stává se, ţe jako důsledek neuceleného náhledu do situace, zůstává autorita muţe v rodině, 

kde ţena migruje za prací do zahraničí okolím nepochopena a podlomena. Svůj boj 

s předsudky směřující z okolní společnosti přímo do samotného středu rodinného 

mechanismu tak nesvádí pouze ţena, ţijící osamocena v zahraničí, ale především muţ, 

vystupující jako hlava rodiny. Často tak musí čelit předsudkům, týkající se jak typu jejich 

rodinného souţití, tak také jich samotných, jakoţto rodinných představitelů a autorit.  

Změny probíhající ve společnosti a ve způsobu jejího vypořádávání se s realitou mají 

proto velký vliv na role a statuty uvnitř rodiny. Ovlivněna je nejenom pozice muţe, ale také 

pozice ţeny, která je klíčová, především co se týče přístupu k dětem a následné 

transformace otcovství. Pozornost společnosti se tedy neupírá na rodinu jako takovou, ale 

spíše na jednotlivá individua, která jí tvoří. Moderní rodina se stává soukromým prostorem, 

umoţňující jednotlivcům, kteří se ocitají uvnitř, plně rozvinout svou individualitu, coţ jí 

dělá značně nestabilní. Rodina však nadále zůstává stálou hodnotou společnosti, jejíţ 

vnitřní organizace, zahrnující také genderové role a rozdělení práce v domácnosti se můţe 

v průběhu své existence neustále měnit (De Singly 1999) 

Autorita jednotlivce se dále promítá také do jeho vztahu se širší společností a skrze 

atmosféru panující uvnitř rodiny, také do její organizace. Rodičovská a partnerská autorita 

se stává určitým řádem, na kterém je nutné v průběhu let a generací neustále pracovat, a do 

určité míry jej obnovovat, coţ se děje především skrze stálé opakování rituálů, anebo 

jasného rozdělení povinností, vztahujících se k jednotlivým genderovým rolím. 
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GENDER V MIGRACI 
 

Stále zvětšující se počet migrantů s sebou nese také potřebu jejich nového rozdělení a 

to také v oblasti genderu. (Filadelfiová, Sekulová 2009)  

Genderové role migrantů a migrantek jsou do určité míry sociálně předurčené, coţ 

určuje, jakým způsobem se bude odehrávat jejich migrační a integrační 

zkušenost.(Filadelfiová, Sekulová 2009) Migrace má ve své podstatě odlišné nároky na 

muţe a ţeny. Tyto nároky se odvíjejí od jejich rozdílných pozic a genderových rolí v rámci 

domácí, ale také přijímací společnosti. V případě ţenské pracovní migrace se největším 

problémem stává reorganizace rodinného prostoru, ve kterém musí být role matky 

zastoupena dalšími členy domácnosti. 

Aţ do konce 80. let 20. století, byla pro výzkum migrace typická takzvaná 

„genderová slepota“. Do té doby byl hlavním objektem migračních studií mladý muţ, který 

opouští svou vlast, anebo rodinu, aby na svých zahraničních cestách vydělal potřebné 

finance na její zaopatření. Na migrující ţeny bylo nahlíţeno pouze jako na pasivní 

následovnice svých muţů, které v migraci dále nijak nefigurovaly.(Brettel 2000) 

Postupem času můţeme zaznamenat feminizaci migrace, přičemţ se ţeny z 

migrujících subjektů stávají jejími hlavními aktérkami.  

Přestoţe se tento typ migrace v současné době stal jedním z největších trendů 

migračních studií, pozicionalita a podíl ţen v migraci je stále předmětem diskuzí. 

Nejnovější studie totiţ poukazují na nepřesnosti v rozlišování migrace “trvalé” a “dočasné” 

a nabízí nový koncept “usazení se v mobilitě,” který bude dále aplikovatelný na můj 

výzkum. (Morokvasic 2009) 

Taktika usazení se v mobilitě můţe mít hned několik důvodů, přičemţ nejčastěji to 

jsou těţkosti při vyjednávání trvalého pobytu pro ostatní členy rodiny migrantky. 

Migrantky jsou stále často povaţovány za určitý typ levné pracovní síly, a přestoţe je jejich 

práce vyhledávanou komoditou, běţně se stává, ţe jimi vybrané cílové státy a 

zaměstnavatelé dále nejeví zájem o jejich osobní spokojenost a rodinný ţivot. Kvalita jimi 

odvedené práce přitom úzce souvisí s jejich psychickou pohodou, která je často zaloţena na 

moţnosti přímého kontaktu s jejich rodinnými příslušníky.  
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Přijímací státy tak svou politikou často podporují cirkulární migraci jednotlivců, bez 

projevení většího zájmu přizpůsobit migrační zákony jejich vnitřním potřebám. (Anderson 

2000)  

Migrantky často působí v sektoru sociálních a zdravotních sluţeb, kde hovoříme o 

prostředí, které je velmi citlivé na lidské emoce. Migrantky, které pracují jako 

ošetřovatelky, zdravotní sestry, anebo zastávající další zaměstnání spojená s péčí o své 

okolí, tak mohou trpět emoční nestabilitou, způsobenou právě nedostatkem přímého 

kontaktů se svými nejbliţšími, coţ se můţe zpětně podepsat na kvalitě jimi odvedené práce. 

(Aranda 2003) 
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MIGRAČNÍ TEORIE 
 

Příčiny rozhodnutí pro migraci mohou být různé. Caroline Brettel (2002) ve své práci 

uvádí hned několik teorií, které mohou objasnit důvody jednotlivců migrovat do zahraničí. 

Patří mezi ně například teorie modernizace. Tato teorie hovoří o takzvaných ekonomických 

push a pull faktorech, které mezi sebou jednotlivé země vysílají a dávají takto do pohybu 

proudy migrantů, jeţ přecházejí z „tradičního“ prostředí do „moderního“ a naopak. 

Migranti s sebou do země původu přinášejí nejenom finanční zdroje, ale také moderní 

vlivy, kterými obohacují její původní kulturu. Dávají tak tradici nový impulz k vlastnímu 

vývoji.  

Další z teorií je takzvaná „Bright lights theory“. Ta hovoří o mladých muţích, kteří 

migrují z vesnic do měst, aby okusili jejich ţivot. Snaţí se takto uniknout dlouhodobě 

zaběhnutým tradicím ţivota na vesnici a vyzkoušet něco neobvyklého.  

Teorie transnacionalismu povaţuje migranty za přizpůsobivé vůči různým politickým 

a kulturním hranicím. Jedinci v průběhu migrace neruší své vazby za hranicemi nové země, 

ale jsou ve stálém kontaktu se svou domácí zemí. V některých případech mohou v nové 

zemi vytvářet prostory, které jim mají připomínat jejich domov společně s veškerým jeho 

kulturním kapitálem. Nová společnost tak má moţnost poznat kulturu, ze které migrant 

pochází a můţe jej tak lépe chápat. Transnacionalismus tvrdí, ţe migrant není absolutně 

svobodným člověkem, ale je do určité míry svazován četnými mezinárodními regulacemi a 

v neposlední řadě také osobními zájmy, do kterých patří také rodina a přátelé migrantky.  

Transnacionalismus migrantce umoţňuje působit zároveň v několika geografických 

prostorech. Migrantka tak má moţnost poznávat nové kultury a způsoby ţivota, které mají 

zpětně silný vliv na její vlastní. (Vertovec 2004) Nově nabyté informace můţe prezentovat 

ve své domácí zemi a značně jí obohatit. Transnacionalismus společně s transformací 

přispívají ke změnám globálního charakteru. Tyto změny jsou dosahovány postupnou 

proměnou původních hodnot směrem ke globálnímu pojetí skutečnosti.  

Teorie networků tvrdí, ţe migranti jsou vázáni především sociálními sítěmi. Pohybují 

se tedy v prostoru, který je tvořen okruhem jejich rodiny a známých. S kaţdým novým 

migrantem se rozšiřuje networková síť, jelikoţ se k němu váţí další přátelé a rodinní 
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příslušníci. To napomáhá migrantům v orientaci v rámci nového prostředí a při získávání 

nových zkušeností. Takovýchto sítí vyuţívají dále také migrující ţeny, které jsou tímto 

způsobem schopny například plně zaopatřit své děti, anebo získat informace důleţité pro 

začátek ţivota v nové zemi. (Brettel 2002) 
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SPECIFIKA ŽIVOTA V POSTRURÁLNÍ KOMUNITĚ 
 

V současné rurální sociologii je vesnická společnost chápána jako ta, zachovávající si 

původní, prvotní rysy organizace a produkce. Stavíme-li tuto společnost do kontrastu se 

společností města, vzniká dichotomie tradice a modernity, popřípadě modernity a post-

modernity, přičemţ je zdůrazňován proces změn v rurální společnosti, jako snaha vyrovnat 

se společnosti města. Přitom rurální společnost je prostorem mající své vlastní koncepty 

chápání a řešení problémů, současně se objevujících také ve městě. Rurální společnost 

proto není místem, chápajícím město jako svůj vzor, ale samostatnou sociální jednotkou 

zodpovědnou za svůj vlastní přístup k problémům doby.( Bittnerová, Heřmanský, Novotná, 

Přednáška, 2012 )  

Rurální společnost je charakteristická svým přístupem k půdě jako komoditě mající 

materiální, společenskou a kulturní hodnotu. Co se týče materiální hodnoty, půda je 

hlavním zdrojem obţivy a prostorem, který umoţňuje proces samozásobitelství a 

minimalizaci konzumního způsobu ţivota. Statut jednotlivce a jeho rodiny je měřen skrze 

mnoţství vlastněné půdy, schopnost vést hospodářství a pracovní výkon při jednotlivých 

zemědělských činnostech, které podléhají specifické dělbě práce, například podle genderu. 

Kulturní rovina přístupu k půdě je charakteristická především cyklem denních a ročních 

prací, propojenosti domácnosti s prácí v zemědělství a způsobem, jakým je půda 

obhospodařována. Práce v zemědělství se tak stává samozřejmou seberealizací rurálního 

člověka, skrze kterou je moţno jasně zhodnotit jeho úspěšnost.( Bittnerová, Heřmanský, 

Novotná, Přednáška, 2012 )  

Způsob ţivota v zemědělství tak můţeme postavit do kontrastu se ţivotem mimo ně, 

přičemţ nejcharakterističtějším rozdílem je především přístup k ovládání prostoru (půdy), 

který stojí v opozici k moţnostem ovládání času a peněz, které se nabízí při ţivotě ve 

městě. Peníze tak do určité míry nahrazují benefity, které s sebou nese vlastnictví půdy 

s tím rozdílem, ţe svému vlastníkovi umoţňují především svobodnou volbu ve způsobu 

jejich investice, a srze ni značnou emancipaci. ( Bittnerová, Heřmanský, Novotná, 

Přednáška, 2012 )  
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Právě svoboda, kterou peníze přinášejí je jedním z důvodů postupného opouštění od 

původního způsobu ţivota v zemědělství.  

Ţivot v zemědělství s sebou nese také vlastní organizaci sociální sféry, do které spadá 

například instituce rodiny. Ta je zde zaloţena především na patriarchálním modelu, ve 

kterém otec spravuje rodinný majetek, zajišťuje ţivobytí, organizuje společnou práci a 

kontroluje rodinnou výrobu a spotřebu. Otec rodiny nejčastěji figuruje jako hospodář, 

vlastnící největší rodinou autoritu. V rodině pak panuje jasný řád o rozdělení práce, který se 

řídí nejčastěji příslušností k jednotlivému genderu.( Bittnerová, Heřmanský, Novotná, 

Přednáška, 2012 )  

Post-rurální rodina, jakou byla například také skupina mých informátorů, se od 

klasické zemědělské rodiny liší především tím, ţe ji dále nemůţeme charakterizovat jako 

striktně patriarchální. Přestoţe rodiče drţí největší autoritu uvnitř této organizace, charakter 

rodiny je spíše partnerský, coţ zpřístupňuje také nové rozdělení práce v domácnosti a 

případnou proměnu genderových rolí. 

 Post-rurální rodina se tak vyznačuje především větší fluidností co do sociálních 

statutů jednotlivců, coţ způsobuje také postupný růst individualismu, který se následně 

podepisuje na stabilitě této organizace. Přestoţe se rodina můţe nadále věnovat práci 

v zemědělství, její hlavní záměr se od procesu produkce soustřeďuje spíše na společnou 

spotřebu.( Bittnerová, Heřmanský, Novotná, Přednáška, 2012 )  

Jednou z nejtypičtějších ukázek společné produkce a spotřeby, je například zabíjačka, 

která je v dále popsaná v následujícím textu. Tato událost je jedním ze způsobů udrţování 

pospolitosti rodinné organizace a prostorem pro znovuvytvoření rodinné hierarchie a 

ustálení genderových rolí.  
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SPECIFIKA ŽIVOTA V TRANSFORMUJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI 
 

Přechod z jednoho politického systému na druhý znamenal pro státy bývalého 

sovětského bloku především změnu ve dvou základních oblastech – v oblasti ekonomické a 

v sociální.  

Ekonomická transformace spočívala ve změně centrálního ekonomického plánování a 

zaměření se na poţadavky kapitalisticky orientovaného trhu. Hlavním rozdílem mezi 

centrálně plánovanou ekonomikou a kapitalistickým modelem ekonomické organizace byla 

především neexistence makroekonomické nerovnováhy. (Šrubař 2001) Ve společnosti 

s centrálně plánovanou ekonomikou se tudíţ nepočítalo s nezaměstnaností ani s inflací. 

Po roce 1989 byly ale bývalé komunistické země nuceny transformovat své 

ekonomiky na trţní kapitalistické systémy. To se ukázalo jako velmi sloţitý úkol, který 

počítal s de-regulací cen, otevřením domácích trhů zahraniční konkurenci a privatizací 

téměř veškerého majetku v zemi. Otevřením trhu došlo k narušení dlouhotrvajících dohod o 

dodávkách surovin a hotových výrobků mezi zeměmi bývalého sovětského bloku a 

nalézání nových trhů se stalo problematickou záleţitostí, také z důvodu kvality produkce, 

která nebyla srovnatelná s produkcí zahraniční. (Šrubař 2001) 

Privatizace a pokles exportů měl za následek sníţení spotřeby, čímţ se rozpoutal 

proces propouštění zaměstnanců a postupného růstu nezaměstnanosti. Navíc struktura cen a 

mezd byla v socialistické ekonomice zcela přizpůsobena potřebám tohoto ohraničeného 

prostoru, čímţ se po otevření hranic prokázala jako deformovaná. V počátcích procesu 

liberalizace tak nebyla zcela jasná jak výše cen, tak výše mezd zaměstnanců.(Šrubař 2001) 

Postupem času dochází také ke stále větší prostupnosti hranic, především co se týče 

pracovního trhu, čímţ se objevily nové moţnosti k získání zaměstnání. Sousední státy 

nabízely nejen lepší kvalitu ţivota, ale také výší finanční ohodnocení za vykonanou práci, 

čehoţ vyuţilo mnoho obyvatel mnou studované oblasti.  

Například Rakouský pracovní trh disponoval v počátcích především nabídkou 

pracovního uplatnění pro řemeslníky ze zemí bývalého sovětského svazu, kteří se po 

získání pracovního povolení mohli zapojit do pracovní činnosti právě v této zemi.(Šrubař 

2001) Postupem času se trh otevírá také kvalifikovaným zdravotnickým a sociálním 

pracovníkům. Moţnosti práce v Rakousku vyuţili především lidé z pohraničních oblastí, 
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kteří byli označování jako „pendleři,“ tudíţ pracovníci, pracující v členském státě EU, ale 

trvale ţijící na území jejich domovské země.  

Od roku 2011 Rakousko plně otevírá svůj pracovní trh, čímţ se zpřístupňuje také 

pracovníkům z dalších profesních oblastí. 

Nízký počet nedostatečně finančně ohodnocených pracovních míst v oblasti mého 

výzkumu zapříčinilo rozhodnutí pracovat za hranicemi Slovenska mnoha občanů mnou 

sledovaného terénu. V oblasti mého výzkumu se kromě řemeslných pracovníků pro 

pracovní migraci do Rakouska rozhodlo také mnoho ţen, pracujících v oblasti sociálních 

sluţeb a zdravotnictví. V Rakousku působily jako zdravotní sestry a pečovatelky lidí 

v důchodovém věku.  

Sociální sféra je druhou nejdůleţitější oblastí, která byla ovlivněna přechodem 

z jednoho politického systému na druhý. Uzavřenost byrokratického centralizovaného 

světového impéria byla odstraněna otevřeností polycentrického ekonomického systému. 

Dosah individuálního pole jednání zde obrovsky narostl díky individuální mobilitě 

občanů.(Šrubař 2001)  

Dalším úkazem nového systému fungování společnosti je proto také její postupná 

individualizace, která vzniká jako následek stále zvětšujícího se prostoru mezi profesionální 

sférou a rodinnou organizací. Liberalizace hranic a jejich propustnost je jedním ze znaků 

kapitalistické společnosti, přičemţ pracovní migrace do zahraničí s sebou nese také dočasné 

odloučení od vlastních rodin a domácností.  

Jedním z moţných vysvětlení tohoto úkazu můţe být právě snaha jednotlivce uspět 

v nově vzniklém ekonomickém prostoru domácí země, který se často aţ do současné doby 

nevyznačuje velkou stabilitou, a nutí jej vyhledávat moţnosti svého uplatnění za jejími 

hranicemi.(Vertovec 2004) 

Individualizace tak ovlivňuje samotnou strukturu rodinné organizace, která přestoţe 

stále plní své základní povinnosti, především v oblasti finančního a emocionálního 

zabezpečení jednotlivce, její podoba se často odlišuje od toho, co bylo zvykem 

v předešlých generacích (Filadelfiová, Guráň 1992).  
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3. EMPIRICKÁ ČÁST  
 

V následujícím textu se budu věnovat analýze způsobu rodinné organizace rodiny 

s matkou, která migruje do zahraničí za prací. Pracovní migrace zapříčinila změnu 

organizace domácnosti, coţ mělo za následek ovlivnění samotných generových rolí 

v rodině. Povinnosti matky byly nově zastávány osobou otce, který v její nepřítomnosti 

zodpovídal za péči o děti a kaţdodenní chod domácnosti.  

Následující text vznikl jako podrobná studie domácnosti rodiny migrantky. Kromě 

kaţdodenního chodu domácnosti, jsem se zaměřila také na proţívání migrace otcem rodiny. 

Koncept matky a otce v rodině jsem konfrontovala s jejich vlastním rodinným zázemím, 

přičemţ jsem hledala motivy, které předcházely a ovlivnily rozhodnutí migrovat za prací do 

zahraničí. 

Aktuální stanoviska aktérů vůči migraci a rozdělení ţenské a muţské práce 

v domácnosti, jsou jimi konstruována za pomocí jejich ţivotních příběhů a rozhodnutí tak, 

aby zapadaly do logiky jejich momentální pozice.  
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ROZHODOVÁNÍ A POČÁTKY MIGRACE 

 

Hlavním důvodem rozhodnutí přistoupit k pracovní migraci, bylo nedostatečné 

finanční ohodnocení vykonané práce. Ani mnohočetné snahy otce rodiny o změnu 

zaměstnání, nezajistily takové finanční prostředky, aby byl zabezpečen chod celé 

domácnosti, společně s podporou dětí při studiu na vysokých školách a také v osobním 

ţivotě. V průběhu rozhovorů se jako další významný aspekt pro rozhodnutí o migraci 

ukázala také časová náročnost ţivotního stylu manţelů, který migraci předcházel. Migrace 

tak měla paradoxně za následek, ţe spolu manţelé měli moţnost strávit více kvalitního 

času. 

 

„Ještě před tím, než Jana odjela do zahraničí, měli jsme oba 

svou práci, při které jsme chodili také na noční směny, takže 

jsme se viděli třeba jenom v domovních dveřích. Pro práci v 

zahraničí jsme se rozhodli především z finančních důvodů. 

Zjistili jsme ale taky, že když půjde manželka na dva týdny 

pryč a na dva týdny zůstane doma, tak spolu strávíme více 

času.“ (Michal) 

 

V té době se zvýšila poptávka po kvalifikované pracovní síle v sousedním Rakousku, 

a vytvořil se tudíţ nový prostor pro uplatnění těch, kteří zaţívali problémy při hledání práce 

v oblasti. Poptávka směřovala především směrem k zdravotnickému personálu a pečovatelů 

o staré a nemocné lidi v jejich kaţdodenním ţivotě. Po dlouhých úvahách se manţelé 

rozhodli, ţe do zahraničí za prací pojede Jana. Michal i přes obtíţe, které s tímto 

rozhodnutím souvisely, a které se týkaly především změn v chodu domácnosti a jeho 

samotné role otce souhlasil, ţe jako hlavní zprostředkovatel financí v rodině bude figurovat 

matka.  
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„Úplně na začátku, když jsme se rozhodovali co dál, tak 

jsem uvažoval, že do zahraničí pojedu já, protože Jana sama 

nechtěla. Teď ale nevím, jestli jsem už v té době měl 

problémy se zády… No a ona řekla, že raději ne, že pojede 

ona, že já ať se starám o děti.“ (Michal) 

 

Janina důvěra ve schopnosti svého manţela zajistit péči o děti, figurovala jako jeden 

z nejdůleţitějších faktorů při jejím rozhodování o migraci. Mezi další faktory patřily také 

nové finanční, ale také ţivotní příleţitosti, stejně jako úplně nová moţnost k vycestování do 

„západního světa“ se staly lákadlem, které bylo jistě těţké ignorovat. O podobné situaci 

hovoří také takzvaná „Brights lights theory,“ která zdůrazňuje faktor moţnosti vycestovat do 

urbánního prostředí, jako jeden z moţných důvodů rozhodnutí o migraci. (Brettel 2002) Při 

rozhodování o tom, kdo bude mít v migraci do zahraničí hlavní roli, sehrál důleţité místo 

také zdravotní stav Michala, přičemţ Jana usoudila, ţe do Rakouska pojede raději sama. 

Michalův zdravotní stav figuroval v průběhu rozhovorů a konstrukce migračního příběhu, 

jako jeden z argumentů, kterými Jana obhajovala manţelovu orientaci na práci „uvnitř“, jeţ 

byla povaţovaná jako typicky ţenská
4
.  

Ekonomické push a pull faktory se ukázaly jako nejsilnější důvod k migraci. Jana 

mohla vyuţít svou dlouholetou praxi práce ve zdravotnictví za hranicemi Slovenska, a 

přitom finančně zabezpečit rodinu. Největší výhodou tohoto rozhodnutí byla především 

relativní blízkost její pracovní lokality, která ji umoţnila vycestovat a po intervalu dvou 

týdnů se opětovně vrátit domů ke svému muţi a dětem.  

Informaci o tomto způsobu pracovní činnosti získala skrze network zdravotních sester, 

které migrovaly za prací do zahraničí jako pečovatelky jiţ dlouho. Své zkušenosti ze 

zahraničí, tyto ţeny porovnávaly s povinnostmi, které měly vůči svým domácnostem a 

rodině.  

 

„Některá děvčata z mé předešlé práce byly se svými místy 

v Rakousku spokojené. Říkaly mi, že to je úplně o něčem 

jiném, že tam člověk dělá přesně to, co dělá doma a ještě za 

                                                
4 Popis dat v následujícím textu.  
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to dostane dobře zaplaceno. Že je to, jako by se člověk staral 

o vlastní prarodiče. Tak jsem se nakonec odhodlala.“(Jana) 

 

 

Network migrujících ţen do zahraničí se tedy stal jedním z hlavních zdrojů informací, 

které Jana potřebovala při začátcích své migrace do Rakouska. Přestoţe počátky migrace 

byly pro Janu velmi těţké, časem si dokázala vytvořit systém a zvyknout si na svou novou 

ţivotní situaci, která je vědci popisována jako „Usazení se v mobilitě“.(Morokvasic 2009) 

Jedná se o způsob ţivota, kteří vedou migranti stále se pohybující v prostoru mezi domovem 

a zahraničím, coţ s sebou nepřináší pouze finanční výdělek, ale také převoz nových 

kulturních, politických a společenských remitencí. Jana před migrací působila jako zdravotní 

sestra, coţ jí umoţnilo zúročit její profesionální pečovatelské schopnosti také za hranicemi 

Slovenska. 

Nová kultura a země s sebou přinesla problémy především na začátku Janiny migrace, 

kdy si musela zvyknout na odlišnosti v mentalitě a organizaci ţivotního prostoru. 

 

„Tam to pro mě byla úplně jiná mentalita a kultura. My jsme 

v té době z toho socialistického-komunistického něčeho, 

přešli do kapitalismu. Oni mají úplně jiné pojímání světa. 

Trvalo to nějakou dobu, než si člověk zvyknul na to, jak oni 

přemýšlí, protože přemýšlí úplně jinak než my. Když jsem 

později byla schopná mluvit, tak jsme spolu prodebatovali 

celé noci o tom, jak vnímají svět oni a jak ho vnímáme my a 

porovnávala jsme, jak to chodí u nás a jak u nich.“ (Jana) 

 

O problémech spojených s pobytem v nové zemi a se začátky migrace píše například 

také Tolstokorová (2010), která popisuje dilemata matek, snaţících se zabydlet v nové 

zemi. Migrantky mohou být v počátcích své migrace velmi zranitelné, protoţe často 

disponují omezenou slovní zásobou a neznalosti prostředí a kultury. Především v počátcích 

migrace tak dochází k jejich značnému psychickému vypětí, které je spojené jak 

s neznalostí nového ţivotního prostoru, tak smutkem, pocházejícím z odloučení od rodiny.  
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Michal povaţoval situaci své ţeny v počátcích migrace do zahraničí za velmi sloţitou 

a srovnával jí s vlastním pobytem na vojně. Podle něj ho ale dva roky strávené mimo dosah 

rodiny velmi zocelily a na odloučení od rodiny si svým způsobem zvyknul. V jeho očích 

musela Jana zvládnout jak samostatný ţivot bez trvalého zázemí, tak také nové cizojazyčné 

prostředí.  

Při rozhovorech s Janou jsem se zajímala o její pocity, kdyţ poprvé vycestovala 

mimo dosah rodinného zázemí do zahraničí. 

 

„Začátky byly neskutečně těžké, protože tam byla velká 

jazyková bariéra. Já mám ale jeden takový vedlejší talent, a 

to, že kdyby mě vyhodili na severním pólu, já se do týdne 

domluvím s Eskymáky úplně v pohodě. Já totiž umím velmi 

snadno vydedukovat, i když nerozumím“. (Jana) 

 

Přestoţe se začátky Janiny migrace neobešly bez těţkostí, postupem času se dalo také 

na tuto novou situaci přivyknout. Rozhodujícím prvkem v procesu adaptace na nový ţivotní 

styl pak představovalo upuštění od představ pevného rodinného souţití, zaloţeného na stálé 

fyzické pospolitosti. 

 

„Jednu dobu jsem měla velké problémy s tím, že opouštím 

rodinu a hlavně strašně těžko jsem se aklimatizovala, když 

jsem odcházela, ale také, když jsem se vracela. Potom přišlo 

období, ve kterém jsem si stanovila nové cíle, no a potom se 

to už dalo snést. Potřebovala jsem splatit půjčky a zajistit, 

aby moje děti měly takové vzdělání, na jaké mají a jaké 

chtějí mít. To bylo třeba zajistit, a proto budu pokračovat v 

cestování do zahraničí tak dlouho, jak budou 

potřebovat.“(Jana) 

 

Přestoţe v průběhu rozhovorů Jana hodnotila svou osobu jako nekonvenční a odolnou 

vůči nátlaku okolí, samotná změna původní rodinné struktury, která vznikla jako následek 
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její migrace, byla jedním z nejtěţších úkolů, které s sebou její migrace přinesla. Jako 

migrantka se ocitla v prostoru, ve kterém nebyla nastálo ukotvena ani v oblasti rodiny, ani 

v oblasti svého zaměstnání v zahraničí a její hlavní činnost se tak zaměřovala především na 

zajišťování financí pro rodinu. Jana se tak dala nejednou slyšet, ţe se často cítí jenom jako 

„továrna na peníze“. Trvalá změna rodinné struktury se tak stala jakousi „daní“ za 

pracovní migraci, kterou se Jana, ale také Michal v průběhu našich rozhovorů snaţili 

omluvit zisky, které jejich rodině migrace přinesla. 

 

„Když začala jezdit, tak byly začátky velmi těžké, nebylo to 

ale zase tak hrozně těžké, že by se to nedalo zvládnout. Díky 

manželčině práci jsme si taky užili a trochu cestovali. No a 

potom začaly děti chodit na vysokou školu.“(Michal) 

 

Zaměstnání v zahraničí vytvořilo pro rodinu nový rozměr spolupráce a souţití. Není 

pochyb o tom, ţe takováto změna představovala pro celou rodinu veliký šok. Z rozhovorů 

především se synem migrantky, který měl v té době pouhých sedm let lze vycítit 

emocionální náročnost situace.  

 

„Odchod matky do zahraničí jsem prožíval strašně těžko. Byl 

jsem malý a velmi citově navázaný. Trvalo mi strašně dlouho, 

než jsem si na to zvyknul. Když byla pryč, hodně času jsem 

trávil se sestrami a bratrancem, se kterým jsme téměř stejně 

staří.“(Honza) 

 

Velmi důleţitou roli při Janině migraci sehrála také početnost rodiny, jelikoţ se dalo 

očekávat, ţe i v její nepřítomnosti bude o děti a domácnost dobře postaráno. Michal byl 

schopný obstarat většinu povinností spojených s výchovou dětí a jejich školní docházkou 

sám. Změnu organizace prodělalo především vnitřní uspořádání domácnosti a prací, které 

se s ní pojily. 
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„U nás doma to bylo vždy striktně rozdělené na práci venku, 

která byla chlapská a práci vevnitř, která byla ženská. Můj 

odchod do zahraničí bylo ale společné rozhodnutí, takže se 

manžel chopil vaření. Kdybych ale neměla manžela, jako 

mám, tak bych nikdy nemohla odjet. Nechtěla jsem totiž 

nechat děti na starosti někomu jinému a moje mamka byla 

v té době už po mrtvici, takže jsem musela být 

opatrná.“(Jana) 

 

Michal se z důvodu Janiny migrace začal více koncentrovat na domácí sféru. 

Michalův přístup a úspěch v jeho nových povinnostech sledovala také Janina matka. 

 

„Když Jana začínala odjíždět do Rakouska, tak mě zajímalo 

jenom to, jestli se Michal dovede postarat o rodinu, protože 

byl Honza malý. A to on uměl. Navařil dětem, hlídal je při 

učení, ale taky se postaral o to, aby nebyly dlouho do noci ve 

vesnici. A celkově na ně dával pozor a udržoval morálku. 

Proto říkám, že kdo nemá manžela, který by se mohl postarat 

o rodinu, tak ať sedí na zadku doma, protože pak se celá 

rodina rozpadne.“(Markéta) 

 

Rozhodování o migraci úzce souvisí s nabídkou zahraničního pracovního trhu, který 

do značné míry favorizuje ţenskou, anebo muţskou pracovní sílu. V případě, ţe se rodina 

na základě pracovní nabídky rozhodne o migraci matky, musí zváţit, jestli bude v její 

nepřítomnosti schopna plně nahradit její místo a povinnosti s ním spojené. Největší část 

matčiných povinností pak spadá na osobu otce, který musí nově zajistit kaţdodenní starost 

o rodinu, ale také do určité míry emocionální podporu matky v zahraničí, pro kterou jsou 

začátky migrace často velmi sloţité. Podpora probíhá nejčastěji skrze telefonický kontakt, 

který na případě mnou sledované rodiny blíţe popisuji v následující kapitole.  
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PRŮBĚH MIGRACE  
  

Migrace Jany za prací do zahraničí dala vzniknout novým formám rodinné 

komunikace a vyjednávání. Vzdálenost, která dělila Janu od rodiny, způsobila postupnou 

emancipaci v rozhodování všech jejích členů. Především otázky týkající se kaţdodennosti 

byly postupem času s matkou řešeny stále méně. 

V rámci rodiny došlo k reorganizaci povinností, spojených s jednotlivými 

genderovými rolemi, přičemţ byla stále zachována mocenská hierarchie, ve které Michal 

tvořil takzvanou „hlavu rodiny“.  

 

„Hlavou rodiny je u nás otec.“ (Honza) 

„Hlavní slovo v rodině má teď Michal. Předtím než Jana 

začala jezdit do Rakouska, to bylo spíše na domluvě.“ 

(Markéta) 

 

Mocenské pozice v rodině podlehly zásadním změnám teprve aţ v době, kdy děti 

odjely na studia do okolních měst a Michalův zdravotní stav mu dále neumoţňoval věnovat 

se jeho zaměstnání. Přestoţe se Michal dále věnoval své povinnosti spravování rodinných 

financí, další úkoly spojené s chodem rodiny a výchovou dětí pro něj nebyly dále aktuální, 

čímţ ztratil svou činnost a roli v rámci rodinné organizace. Jana se tak stala jedinou 

ţivitelkou rodiny, čímţ se dále silně emancipovala a vytvářela další pravidla budoucího 

partnerského souţití.  

Například si Jana více neţ manţelův příchod do Rakouska za ní přála, aby se 

finance, chybějící z důvodů manţelovy pracovní neschopnosti, zajistily tak, ţe se přikoupí 

nová hospodářská zvířata, jejichţ produkty by rodinně ušetřily výdaje za potraviny. Pro 

svého manţela by tak vytvořila prostor k jeho kaţdodenní realizaci, ke které by se podle 

sezony a jeho zdravotního stavu přidala také práce na zahradě.  

Rozhodnutí matky vycestovat do zahraničí s sebou neslo především emocionální 

zátěţ, coţ bylo také potvrzeno v rozhovorech s dalšími rodinnými členy. Velmi těţce 

snášela Janin odchod do zahraničí především její matka Markéta, která zastávala myšlenku 
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klasické rodinné organizace a pospolitosti. Přestoţe sama nabyla názoru, ţe se Michal o 

rodinu stará dobře a stačí také na povinnosti v domácnosti, nepřítomnost její dcery v rodině 

má podle ní o mnoho hlubší následky, které zahrnují především nahrazení jejího místa 

matky a rozdělení povinností s ním souvisejícími mezi ostatní členy rodiny.  

 

„Když se nějaký člen oddělí od rodiny, tak jej ten zbytek 

vytěsní. A protože je Jana pryč už třináct let, rodina už má 

vlastní tempo a nezáleží na tom, že se co dva týdny 

vrací.“(Markéta) 

 

Na rozdíl od období před migrací Jany, kdy se veškeré problémy řešily osobně za 

aktivní účasti obou z rodičů, muselo v průběhu její migrace dojít ke změně také v této 

oblasti. Kontakt mezi migrantkou a její rodinou byl nově udrţován skrze mobilní telefon.  

O roli informačních a komunikačních technologií v migraci hovoří také Tolstokorová 

(2010), která hodnotí pozitiva a negativa tohoto způsobu udrţování kontaktů. Základní 

myšlenkou výzkumu elektronické komunikace v migraci je skutečnost, ţe i kdyţ migrující 

matky zajistí svým potomkům ve své nepřítomnosti dostatečnou péči, jejich citová 

angaţovanost vůči rodině nezná hranic a mají tudíţ potřebu s ní být ve stálém kontaktu. 

Stálý kontakt vyţadují v nemalé míře také jednotliví členové rodiny. Přestoţe v mnou 

sledované rodině nebylo období odloučení příliš dlouhé, elektronická komunikace 

představovala způsob, jakým Jana udrţovala svou roli matky. 

 

„My jsme byli všichni zvyklí na to, že Jana byla s Michalem a 

děti je poslouchali. Vždycky se o všem spolu radili. To sice 

platí ještě teď, ale pouze jenom telefonicky, přičemž se toho 

nedá tolik vyřešit, jako kdyby byla doma. Takže teď se s ní 

řeší jenom vážnější věci a ty méně vážné se řeší úplně bez ní, 

takže Michal většinu věcí teď rozhoduje sám.“(Markéta) 

 

Fyzická vzdálenost mezi matkou a její rodinou zapříčinila, ţe otec rodiny začal o 

kaţdodenních rodinných záleţitostech rozhodovat bez přímé konzultace s Janou, coţ se 
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dělo souběţně s přibýváním jeho nových rodinných povinností a jeho schopnosti přímo je 

řešit. Dá se tedy říci, ţe kontakt s Janou, který byl udrţován především přes telefon, začal 

postupem času měnit svůj obsah, který se jiţ déle nezakládal na konzultaci kaţdodenních 

rodinných rozhodnutí. 

Jana hodnotila elektronickou komunikaci jako něco, co se postupem času stalo 

přítěţí. Na počátku její migrace nebyla komunikace pře mobilní telefon tolik rozšířená, 

takţe se kontakt mezi ní a rodinou odehrával kaţdý týden v přesně určenou dobu skrze 

pevnou linku. 

 

„Před tím bylo báječně, protože neexistovaly ty prašivé 

mobily. Takže když se objevil nějaký problém, tak se to 

muselo doma hned řešit. Jednou do týdne jsme si každou 

sobotu zavolali, a to co bylo mezitím, se vždy nějak 

vyřešilo.“(Jana) 

 

Tolstokorová (2010) v této souvislosti hovoří o postupném omezování osobního 

prostoru migrantek, coţ se děje právě skrze jejich neustálou dosaţitelnost skrze mobilní 

telefon. Stálá moţnost spojení po telefonu s sebou nese také vyšší finanční výdaje za 

elektronickou komunikaci. Protoţe jsou mezinárodní hovory velmi nákladné, velká část 

finančních prostředků, které migrantka získá svou prací v zahraničí, je v zápětí investována 

do vysokých účtů za telefon.  

 

„Někdy se objevily choulostivé problémy, které se týkaly 

soukromého života mých dětí. To pak byly ty šesti a sedmi 

tisíci korunové účty za telefon,“(Jana) 

 

Co se týče řešení problémů v mnou sledované rodině, zdá se, ţe určité druhy otázek 

směřovaly především k matce, jakoţto ţeně. Jednalo se především o nesrovnalosti 

v osobních vztazích a ţivotech jak dětí, tak také dospělých členů rodiny. 
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„Například se řešily problémy, které se týkaly Petry a její 

dcery. Malá měla panický strach z lékařů. Rodiče manžela 

Petry jí ale chtěli nechat komplexně vyšetřit v nemocnici, 

protože měla problémy se zažíváním, které byly ale 

psychického rázu. Takže jsme s Petrou řešily, jak malou 

tohoto traumatu ušetřit.“(Jana) 

 

Zbytek záleţitostí Jana aktivně odkazovala na osobu svého manţela, přičemţ ale 

dodávala, ţe se místy objevovaly problémy v komunikaci, především mezi nejmladšími 

dětmi a Michalem, coţ mělo za následek snahu Jany působit na vztahy mezi dětmi a 

Michalem na dálku.(Ezzeddine 2011) 

 

„Problémy se konzultovaly nejprve se mnou a s otcem se 

potom řešily, bez toho, aby se o tom s ním děti bavily, že to se 

mnou už bylo konzultováno.“(Jana) 

 

Řešení problémů pomocí elektronické komunikace v rodinách migrantek tak můţe 

přímo ovlivňovat autority jednotlivých rodinných příslušníků. Schopnosti otce, který 

zůstává doma s dětmi a má na starost veškeré řešení kaţdodenních problémů, tak mohou 

být bez jeho vědomí pozorovány a snad i hodnoceny nepřítomnou matkou. K tomu přispívá 

právě elektronická komunikace, která vytváří prostor pro dorozumívání se „za zády“ 

jednotlivých členů domácnosti, čímţ můţe působit na jejich autoritu v rámci rodiny. 

Migrující matce naopak elektronická komunikace zajišťuje virtuální místo v rámci rodiny. 

Moţnost dorozumění se přes mobilní telefon jí dovoluje aktivně se účastnit dění v rodině, i 

kdyţ se fyzicky ocitá mimo ní.   

Práce v Rakousku Janě a její rodině kromě potřebných financí zprostředkovala také 

kontakty a další benefity v podobě věcných darů jejích zaměstnavatelů. Hovoříme o 

takzvaných remitencích, které migranti posílají do míst svého bydliště, aby tím zajistili své 

nejbliţší. 

Remitence nabývají v současném multikulturním a globalizovaném světě s relativně 

prostupnými hranicemi stále na větší důleţitosti, jelikoţ tvoří podstatnou část ekonomik 
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zemí s velkým podílem migrantů do zahraničí. Například remitence, které jsou migranty 

zasílané do rozvojových zemí, značně převyšují celkovou částku rozvojové pomoci, která je 

těmto oblastem určena mezinárodními organizacemi. Přitom se jedná pouze o finanční obnosy 

zasílané oficiální cestou. Je proto pravděpodobné, ţe minimálně stejná částka je zasílána 

neoficiálními kanály, přičemţ tyto peníze jdou přímo do rukou konkrétních rodin, nikoli do 

místních organizací či k oblastním činitelům (Rejšková a kol, 2009). 

Finance, které Jana získala skrze své zaměstnání v zahraničí, byly zasílány na 

slovenský účet, aby byla zajištěna úhrada kaţdodenních rodinných výdajů a studia dětí na 

vysokých školách. Remitence zasílané za jeden odpracovaný měsíc v Rakousku, by 

představovaly Janin tříměsíční výdělek na území Slovenské republiky.  

Jako další typ remitencí mohou být věcné dary. Při jedné příleţitosti mi mnou 

sledovanou rodinou bylo prezentováno například drahé oblečení, které si Jana přivezla 

z Rakouska s tím, ţe její zaměstnavatelka vyřadila tyto kusy ze svého šatníku a nabídla je 

svým zaměstnancům. Stejně tak to bylo také s vyřazenými funkčními elektronickými 

spotřebiči, které byly její zaměstnavatelkou vyměněny za novější, a proto si je Jana mohla 

odvézt s sebou na Slovensko.  

Zasíláním remitencí se Jana zaslouţila o zajištění chodu domácnosti, ale zároveň si 

jimi udrţovala místo v rodině. Kvalita tohoto nově vzniklého rodinného prostoru se ale 

stala diskutabilní, coţ zaznívalo také z úst samotné migrantky
5
. 

V rozhovorech týkajících se remitencí reagovala na předsudky okolí, které hodnotilo 

její migraci do Rakouska jako výsledek její touhy po penězích. 

 

„Ten kdo mě alespoň malinko pozná, tak ví, že mi na 

penězích nezáleží. Já nejsem hrabivý typ. Já cestuju do 

Rakouska s deseti eury. Nepotřebuji peníze k tomu, abych 

přežila, a abych byla šťastná, že je mám. Já chci jenom 

zabezpečit svou rodinu.“(Jana) 

 

Mezi největší finanční výdaje patřilo především splácení rodinného domu. Půjčka na 

jeho dokončení figurovala jako jeden z hlavních motivů Janiny migrace a jejího setrvávání 

                                                
5 Popis dat v následujícím textu. 
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v ní. Postupem času se k této nemovitosti přidala také sousední zástavba, jejíţ původní 

majitelé měli přímý přístup do dvora mnou sledované rodiny, přičemţ ta chtěla mít dvůr ve 

svém vlastnictví.  

Můţeme říci, ţe stálá investice do nemovitostí ve Velkých Vinicích je jedním ze 

způsobů, jakým Jana demonstruje své místo v místní společnosti. I kdyţ jsou remitence, 

tvořící hlavní produkt její migrace investovány také do vzdělání dětí, investice do 

nemovitosti a dalších hmotných věcí, jako například nového rodinného auta, vizuálně 

ztvárňuje míru úspěšnosti její migrace. O podobném jevu dále hovoří také závěrečná zpráva 

Evropské komise s názvem „Sociální vliv emigrace rurální urbánní migrace v Centrální a 

Východní Evropě,“ zaměřená na případ Ukrajiny z dubna roku 2012.
6
 

Investice finančních remitencí bych zde kategorizovala jako „neviditelné,“ které 

proudí především do vzdělání dětí na vysokých školách a zajištění kaţdodenních rodinných 

výdajů. „Viditelné“ investice v mnou sledované rodině nesou podobu především 

nemovitostí a hmotných záleţitostí, které jsou znamením jak stálého místa migrantky ve 

společnosti, ale také hovoří o míře úspěšnosti její migrace.  

Michal v obci působil jako „stráţce “ rodinného majetku. Představoval také 

„ukotvení“ pro celou organizaci rodiny. Dům se stal místem setkávání pro všechny její 

členy, coţ v rámci lokální společnosti poukazovalo na rodinnou pospolitost a přetrvávající 

rodinné pouto. Tomáš toto dále potvrzoval konstatováním, ţe „ děti se vracejí ze studií 

domů pouze tehdy, když je doma Jana.“ Jana dále v rozhovorech předpovídala hlavní účel 

nemovitosti především do budoucna, a to v zajištění takzvaného „startovacího prostoru pro 

vlastní rodinný život dětí.“  

Během mé poslední návštěvy v rodině jsem se dozvěděla, ţe se Janin synovec Filip 

rozhodl opustit svůj rodný dům ve Velkých Vinicích a také se vydal za prací do Rakouska. 

Janě se pro něj podařilo sehnat zaměstnání, jeţ vyţadovalo znalosti práce se zvířaty, čemuţ 

se Filip naučil v rámci práce na zahradě doma.  

                                                
6 ZDROJ PDF přístupný na: 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%

2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D8820%26langId%3Den&ei=ac6AUryVH6jT7

Aad74CADA&usg=AFQjCNH_JLzMcK00Y7zuDISNVxzy9u3sFQ&bvm=bv.56146854,d.ZGU. 
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Na příkladě Jany a Filipa lze tedy pozorovat teorii networků v praxi. Jana svými 

kontakty v zahraničí napomohla členům rodiny k získání zdrojů pro jejich zajištění, ale také 

pracovních zkušeností za hranicemi Slovenska. 

 

„Já jsem Filipa od začátku velmi podporovala v tom, aby 

odešel do Rakouska, protože tam kde pracuje, se přijímají 

lidi, kteří mají v hospodářství dlouhodobé zkušenosti 

a nějaký majetek. Snažila jsem se, aby se mu tam líbilo, aby 

byl přijat, a aby tam měl všechno, co potřebuje.“ (Jana) 

 

Jana Filipovu přítomnost v Rakousku hodnotila s nadšením, jelikoţ to také pro ni 

znamenalo určité oţivení kaţdodenní pracovní rutiny. Teorie networků nabízí nový pohled 

na migraci také skrze jiné neţ ekonomické modely. Kaţdý z migrantů má moţnost vytvořit 

si svou sociální strukturu, která na sebe nabaluje další osoby. Ţeny pak bývají často ve 

středu těchto networků a svou aktivitou pečují o jednotlivé migranty a jejich vzájemné 

vztahy. (Bretell 2002) 

Janina migrace byla spojena s částečným odklonem od starého ţivotního stylu 

kaţdodenní práce na zahradě a s domácími zvířaty. Migrace měla za následek posilnění 

migrantky především ve smyslu její emancipace a vytvoření nového ţivotního stylu a 

ţivotních priorit, o čemţ dále hovoří také například Koffman (1999). Jana svou migrací 

získala také osobní prostor, skrze který mohla opakovaně zhodnotit svou aktivitu v rámci 

domácího hospodářství a rodinné organizace.  

 

„Když se na to teď zpětně podívám, zdá se mi, že jsem dělala 

spoustu věcí na úkor rodiny. Pracovala jsem prostě více, než 

jsem musela. Teď bych už asi některé věci udělala jinak. 

Můžu říct, že tahat tři zaměstnání v Rakousku a vrátit se 

domů, kde na mě čekalo hospodářství, bylo opravdu moc. 

Člověku pak vůbec nezbývá energie na hezké zážitky 

s rodinou. Z toho pak vznikaly konfliktní situace, protože já 
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jsem se vyloženě na nějaký čas stala otrokem našeho 

zemědělství.“(Jana)  

 

Migrace tudíţ nemá za následek pouze změnu genderových rolí v rodině, ale také 

celkovou reorganizaci ţivotního stylu, který musí nově zahrnout neustálý pohyb migrantky 

mezi její domovskou a hostitelskou zemí. Migrantka postupem času zjišťuje, ţe není jiţ 

dále schopna pokračovat v ţivotním stylu, který vedla před migrací a zaměřuje se na 

konstrukt nových ţivotních priorit. V mém případě se jednalo o postupný odklon od 

intenzivní práce s domácími zvířaty a na rodinných pozemcích. Hlavní pozornost 

migrantky v čase, kdy se ocitala v místě svého trvalého bydliště, směřovala následně 

v omnoho větší míře do péče o rodinu a kontaktů s manţelem a dětmi.  
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CHOD DOMÁCNOSTI  
 

Nové strategie uspořádání rodiny čerpaly z  obecného povědomí o rozdělení prací, 

vztahujících se k jednotlivým členům domácnosti z doby před migrací. Mezi Janiny 

povinnosti patřil především úklid, péče, zajištění emočního zázemí a práce na pozemcích. 

Tyto povinnosti se postupem času transformovaly, anebo byly vykonávány dalšími členy 

rodiny, přičemţ novou a nejdůleţitější povinností se stalo vydělávání peněz, potřebných 

pro zajištění chodu domácnosti. Stejně tak tomu bylo také v případě Michala, který se nově 

věnoval vaření, nesl zodpovědnost za kaţdodenní chod domácnosti a správu financí.  

Protoţe se chod domácnosti mnou sledované rodiny úzce spojoval s prací na 

rodinných pozemcích, byla jsem srozuměna, ţe hlavní rozdělení práce se týkalo především 

místa, na kterém byla práce vykonávána. Práce se tak rozdělovala na tu, která byla venku a 

na práci vevnitř. Obecně v prostoru mnou sledované rodiny se před migrací k práci venku 

vztahovaly povinnosti typicky muţské, naopak práce uvnitř domácnosti byla pokládána za 

vyloţeně ţenskou záleţitost.  

 

„U našich chlapů - u mého otce a bratra je to tak rozdělené, 

že práce venku je mužská práce a práce ve vnitř je pro 

chlapa tabu, neúnosná, neinteligentní a nepřijatelná.“(Jana) 

 

Limitem pro kategorizaci muţské práce se nejčastěji staly činnosti, vyţadující 

fyzickou sílu. Ţeny byly schopny zastat víceméně jakoukoliv práci na pozemku a kolem 

zvířat, jeţ nebyla přehnaně fyzicky náročná.  

 

„Věci jako například sekání dřeva a takovéto těžké práce 

jsou záležitostí chlapů, do toho jsme se ještě nepustily. Práce 

se zvířaty, nebo například sbírání sena byly ale věci, při 

kterých přiložily ruku k dílu i ženy. Když jsme ale potřebovali 

na pomoc více lidí, někoho jsme poprosili, anebo si s sebou 

Honza přizval kamaráda.“(Petra) 
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V době mého výzkumu se ale soustavně objevoval nesoulad mezi tímto rozdělením, 

jelikoţ po odchodu Jany systém rozdělení práce v rodině kopíroval nově vytvořená 

pravidla, reagující na nastalou situaci rodiny s migrující matkou. Například vaření pro 

rodinu se stalo jednou z hlavních povinností otce. Naopak některé z venkovních prací na 

pozemcích zastávaly ţeny, čímţ následovaly rozdělení práce, existující ještě z dob ţivota 

Janina otce. 

 

„Můj manžel nikdy nepracoval na pozemku jako mí rodiče. 

Málokdy se objevil takový problém, že by bylo zapotřebí, aby 

zaskakoval v hospodářství. Takže on jako chlap v tom 

vesnickém slova smyslu, který dělá těžké věci a řeší, staví, 

bourá, nikdy nebyl. To bylo ale vzorem pro moje děti. Manžel 

byl vždycky takový, že dovezl děti do školy, nachystal snídani 

a svačiny, vařil, pekl... Musela jsem proto dávat velký pozor, 

aby ho moje děti stále považovaly jako autoritu, a aby mezi 

nimi nevznikaly konflikty. Nechtěla jsem, aby byl v očích 

mých dětí jako něco nepoužitelného. Vztahy jsem musela také 

upravovat mezi manželem, mými rodiči a rodinou mého 

bratra. Otec už v té době nebyl nejmladší, a potřebovali jsme, 

aby hospodářství stále nějak fungovalo.“ (Jana) 

 

V rámci mnou sledované rodiny znamenal fakt, ţe se Michal ujal práce v domácnosti 

jasné vybočení od genderové normy. Přestoţe Michal podle všeho inklinoval k práci 

v domácnosti jiţ od začátku, migrace jeho ţeny jeho místo v rámci domácnosti ještě 

utvrdila. I kdyţ se Michal dlouhodobě věnovat zaměstnání na dráze, jeho hlavní povinností 

v rodině se po začátku Janiny migrace stala především péče o děti a chod domácnosti. Tím 

byla ovlivněna jeho autorita nejen uvnitř rodiny, ale také mimo ní.  

 

„Já nevím přesně, čím vším si musel manžel projít, když se 

jeho kolegové v práci dověděli, že jsem živitelkou rodiny. 
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Tehdy to totiž bylo velmi netypické, že žena odjíždí za prací 

do zahraničí a to hlavně v našem okolí. V současnosti je to 

ale úplně běžné.“ (Jana) 

 

 „Michal má stavební průmyslovku, ale když potřebovali zabít 

hřebík do zdi, tak to přenechal Janě. Jeho vlastnímu řemeslu 

rozuměla více ona než on.“(Markéta) 

 

 „I když má můj manžel dokončenou technickou školu, nikdy 

neměl příležitost se žádné takové činnosti věnovat. Takže, 

když se přistěhoval k nám a bylo třeba něco udělat na 

pozemku, tak můj otec a bratr stokrát raději zavolali mě, než 

mého manžela. Toho zavolali, jenom když byla k práci 

zapotřebí síla. Když už se to stalo, tak většinou pozvali 

k práci nás oba, nikdy ne manžela samotného.“ (Jana) 

 

Kromě vaření, kterému se věnoval Michal, pomáhala uvnitř domácnosti nejstarší 

dcera Petra. Tereza se ujala péče o Honzu, kterému do určité míry nahrazovala osobu 

matky, jejíţ role tak byla rozdělena mezi další rodinné příslušníky.  

 

„Petra vždycky odpovídala za věci, které se týkaly vnitřního 

chodu domácnosti, kdežto Tereza se starala o práci venku, 

kde spolupracovala s mým otcem.“ (Jana) 

 

Michalovy povinnosti vůči rodině a domácnosti se měnily podle stáří dětí, jeho 

vlastní účasti na trhu práce a zdravotního stavu. Po odchodu dětí na studia se u Michala 

objevily zdravotní komplikace, které mu znemoţnily další nástup do zaměstnání. Kromě 

toho, ţe se stal plně závislým na finančním příjmu Jany, nepodařilo se mu adekvátně 

vyplnit nově získaný volný čas, coţ se postupně podepsalo také na jeho špatném 

psychickém stavu.  
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„Teď je na tom Michal fyzicky, ale také psychicky špatně a já 

se mu snažím pomáhat. Snažím se k jeho problémům postavit 

ženskou hlavou. Neumím se k nim postavit jeho mužskou 

hlavou, protože mu jí teď asi běhá hodně věcí. Když se 

vrátím, je na tom psychicky velmi zle a tak se snažím, abych 

ho dostala zpět na nějakou normální úroveň.“ (Jana) 

 

Michal se ocitnul v situaci, kdy se z důvodu svého zdravotního handicapu nemůţe 

věnovat ţádné další těţké pracovní činnosti. Veškerá „chlapská práce venku“ je pro něj 

z tohoto důvodu nepřijatelná, čímţ se dále utvrzuje jeho „nové“ místo uvnitř domácnosti. 

Část svého volného času věnoval Michal také občasnému hlídání vnučky. 

 

„Teď jsem doma sám, navíc mi můj zdravotní stav 

nedovoluje pracovat na zahradě. Chodí tady za mnou ale 

nejstarší dcera s vnučkou, tak jí hlídám.“ (Michal) 

 

Chod domácnosti mnou sledované rodiny podléhal v průběhu migrace a času dalším 

změnám. Děti začaly trávit většinu svého času na studiích mimo Velkých Vinic, anebo se 

jako v případě Petry odstěhovaly mimo domov. Práce, která byla po migraci Jany 

přesunuta na další členy rodiny a to především dcery, ale zůstala dále neobsazena. 

Pravidelného úklidu a praní se tak následně neujal Michal, ale práce čekala aţ do návratu 

některé z dcer, anebo Jany samotné.  

 

Domácí práce mi nikdy nedělaly problém, takže jsem měla na 

starost hlavně uklízení a praní. Vaření zařizoval otec, 

protože ho to docela bavilo. Nedávno jsem se ale 

odstěhovala pryč z domu, takže se té práci nevěnuju tak 

často. Vždy když ale přijdu a vidím, že je něco třeba 

pouklízet, tak to udělám. (Petra) 
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I přes Michalovu volnou časovou kapacitu se nestalo, aby se ujal pravidelné práce 

v domácnosti, která byla obecně povaţována za „ţenskou.“ Michal tak své dny na 

nemocenské dovolené trávil kromě rekonvalescence, především surfováním na internetu, 

správou rodinné kasy a organizací budoucích investic. Právě správa financí mu dále 

zajišťovala určitou činnost a rozhodovací moc v rodině, ve které byl momentálně naprosto 

odkázán na finanční podporu manţelky. O podobné situaci hovoří také teorie „dělání 

genderu,“ která říká, ţe v případě, ţe se muţ ocitne závislý na finančních příjmech 

migrující ţeny, svůj gender a postavení upevňuje minimální, anebo nulovou prací uvnitř 

domácnosti (Deutsch 2007). 

Správa financí a jejich organizace podle výpovědí povaţována za jednu z činností 

ţen. Tyto činnosti jsou na základě výsledků mého pozorování, spojeny s vlastnictvím moci, 

rozhodováním a postavením zaloţeném na autoritě v rodině. 

 

„Většinou je to tak, že ženy spravují kasu. U nás doma je to ale 

zase obráceně a má ji na starost manžel, protože k tomu měl 

vzhledem ke svému předešlému zaměstnání v kanceláři blízko. V 

současných mladších rodinách to ale chodí tak, že jsou kasy dvě 

a jedna je společná. V naší generaci a mě známých rodinách jí 

ale má na starosti obyčejně žena.“ (Jana)  

„Michal drží kasu. Jana přijde domů, a odevzdá mu všechny 

peníze a ještě se ho nesmí ani zeptat, kam je dal. No a on je s tím 

spokojený.“(Markéta) 

 

Moc, která plyne z moţnosti organizovat finanční zdroje, můţe být povaţována za 

jeden z produktů Michalovy aktivity v této oblasti. Jeho finanční závislost na Janě a 

postavení v rodině, je tudíţ vyvaţováno touto činností.  
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MUŽSKÁ NEBO ŽENSKÁ PRÁCE?  
 

  

Na tomto místě bych chtěla přiblíţit východiska Jany a Michala, která dále ovlivnila 

jejich generové role v rodině. Při rozhovorech mě zajímalo vlastní rodinné zázemí obou 

rodičů a organizace prostoru, ve kterém vyrůstali.  

 

„ Já jsem vyrůstal v rodině, kde otec pracoval jako pánský 

krejčí a matka byla s námi dětmi doma. Měli jsme taky 

malou zahradu, na které jsem jí pomáhal. Teď je na tom ta 

vesnice hodně zle, protože tam nejsou peníze a chátrá.“ 

(Michal) 

 

Michal se nikdy nevěnoval práci v zemědělství a „venku“ v takovém rozměru jako 

Jana a její rodina. Příchodem do rodiny své ţeny se tak dostal do prostředí, které se podle 

Jany podstatně lišilo od toho, ve kterém vyrůstal, čímţ se snaţila vysvětlit jeho 

„předurčenost“ pro práci v domácnosti. 

 

„ Můj manžel vyrůstal v rodině, kde nefiguroval muž v tom 

typickém, sedláckém slova smyslu. Jeho otec byl pánský 

krejčí, takže nedělal mužskou práci, ale ženskou práci, 

protože šil. Takže pro manžela to nebylo nic divného, že se 

měl starat o naše děti, když jsem byla pryč. Asi by to byl ale 

větší problém, kdyby byl vychovávaný v typicky venkovské 

rodině, kde jsou chlapi zodpovědní za všechnu těžkou práci. 

Oni ale měli jenom maličkou zahrádku, o kterou se starali. 

Moje tchýně pak byla velmi dlouhou dobu doma s dětmi, 

protože si její manžel tím šitím dovedl přivydělat nějaké 

peníze a ona nemusela pracovat. Starala se maximálně o 
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dvůr a tu zahradu, kde ale prakticky nebylo třeba, aby jim 

děti pomáhaly. (Jana) 

 

„ Já jsem maximálně ráda, když mám ve vnitř pořádek, ale 

abych se já sama donutila k této práci uvnitř domácnosti, to 

je pro mě něco strašného, když vidím, že venku ještě nemám 

ještě všechno doděláno. My jsme měli hospodářství a pro 

nás bylo životně důležité, abychom tu práci venku včas 

stihli.“(Jana) 

 

Přestoţe podle slov Jany nevykonával Michalův otec práci povaţovanou za typicky 

muţskou, byl jí schopen finančně zabezpečit celou rodinu, čímţ naplňoval na něj kladená 

genderová očekávání. Michalova matka se tak mohla věnovat výchově dětí a dalším 

povinnostem, které byly spojené s její rolí v rodině. Jana svou pozdější volbu vykonávat 

„muţskou“ práci a s ní spojeným finančním zabezpečováním rodiny, obhajovala ţivotním 

stylem, který byl jiţ od dětství propojen s prací na domácích pozemcích.  

Finanční problémy, které migraci předcházely, se Michal pokoušel řešit změnou 

zaměstnání.  

 

„Manžel byl původním zaměstnáním samostatný normovač a 

pracoval jako „sekretářka“ pro šéfa stavby. Právě on udělal 

první krok po tom, co jsme si pořídili velkou rodinu a začali 

stavět dům. Postavil se od svého psacího stolu v kanceláři, 

kde měl fantastické pracovní místo a kde fyzicky nikdy 

nemusel pracovat a šel na železnici.(Jana) 

 

Michalovou hlavní povinností v této době bylo především finanční zajištění rodiny, 

čímţ následoval očekávání přisuzovaná jeho genderové roli. Jeho místo hlavního 

finančního poskytovatele, a „hlavy rodiny,“ nenarušil ani fakt, ţe bylo spojeno s postem 

sekretářky, které je obyčejně chápáno jako ţenská práce. Přestoţe do rodinného rozpočtu 

přispávala svou ekonomickou aktivitou také Jana, její hlavní povinnosti se skládaly 
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především z péče o rodinu a o chod domácnosti. Veškeré aktivity spojené s prací 

v domácnosti tak byly ovlivněny touto skutečností a také platovými podmínkami 

manţelů. 

 

„ Když jsme stavěli dům a bylo potřeba udělat něco jako 

například pokládání kachliček, tak jsem pomáhala zedníkovi 

já. Vyšlo to lépe také finančně, protože manžel v té době 

vydělával více. Moje mamka nám při tom vařila a my jsme 

pracovali.“ (Jana) 

 

Faktorem ovlivňujícím výběr činností vykonávaných v rámci domácnosti, bylo 

rodinné zázemí obou manţelů. Jana hodnotí svou osobnost ţijící v popisované lokalitě jako 

velmi genderově nekonvenční, a to jiţ od útlého věku. 

 

„ Já jsem byla od malička objektem, na kterém si ostatní 

brousili jazyk. Já jsem vždycky byla takový provokatér, 

takový svobodomyslný člověk. Asi jsem se vždycky chovala 

přesně opačně, jak se v té době slušelo, aby se děvče 

chovalo, takže po tom, co jsem začala jezdit do Rakouska, 

jsem byla proti dalším pomluvám absolutně imunní.“ (Jana) 

 

„ Moje mamka mě nikdy neuměla zadržet u práce doma, 

protože hned, jak se otočila, tak jsem byla venku a 

pracovala s otcem na údržbě auta. Pomáhala jsem mu 

s čištěním a vždycky, když šel pod auto a pracoval na 

podvozku, tak jsem mu automaticky podávala všechno, co 

k tomu potřeboval. To bylo moje.“ (Jana) 

 

Přestoţe migrace zapříčinila mnohé změny od předešlé rodinné organizace, způsob 

socializace mnou sledované rodiny jí umoţnil dobře se na migraci adaptovat. 
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Podle popisu Jany se její činnost vţdy odlišovala od obecně chápaného 

genderového ideálu oblasti, který kromě práce v zemědělství zahrnoval především péči o 

domácnost.  

Francine E. Deutch (2007) ve své práci uvádí, ţe podle některých vědců jsou 

genderové kategorie ustanovovány v procesu socializace člověka, a tudíţ se jejich 

případný vývoj a změna odehrává pouze v tomto časovém období. Hovoří také o tom, ţe 

gender vzniká neustálým opakováním chování, obecně povaţovaného za ţenské, anebo 

muţské. Gender a genderové chování je vytvářeno aţ v průběhu ţivota kaţdého 

z jednotlivců a podléhá proto velmi častým změnám. (Deutch 2007) 

Janin přístup k práci se odlišoval od obecně chápaného genderového modelu 

v oblasti, čemuţ odpovídá také volba migrace, jako strategie k finančnímu zajištění rodiny. 

Jana přistoupila k tomuto typu řešení situace jako prvá v obci, čímţ dále potvrdila svůj 

nekonvenční postoj ke své roli ţeny a matky. Přístup okolí se vůči její nové pozici 

migrantky a hlavního finančního přínosce v rodině měnil, společně s postupným nárůstem 

dalších migrantek v oblasti. 

 

„ Teď to už slyším zleva zprava, že ten odešel a ta odešla.  

Myslím si, že to lidi začali chápat jako jeden ze způsobů, 

jakým se dají řešit problémy. V té době, kdy jsem začala 

jezdit já, tak do Rakouska jezdili pouze zedníci a tesařské 

skupiny. Do zahraničí odcházeli a vydělávali hlavně teda 

lidi, kteří dělali nějaké řemeslo. Ženy z Bratislavy začaly do 

Rakouska jezdit hned. Ženy z tohoto okolí ale ne. Proto se o 

tom tady tak hodně mluvilo, jako že jsem hodně na peníze a 

protože jich nemám nikdy dost, tak jsem se rozhodla jít 

ven.“(Jana) 

 

Negativní reakce okolí, kterým musí migrantky čelit, popisuje například také 

Michele Gamburd (2000). Tím, ţe se migrantky vymykají z obecně chápaného modelu 

ţeny „matky a opatrovatelky,“ jsou často vystavovány nesouhlasu společnosti, ze které 

pocházejí. Aţ dlouhodobějším setrváním v migraci, společně se splněním migračních 



70 

 

předsevzetí, se širší společnost otvírá novému přehodnocení situace. Tím také mění svůj 

přístup ke genderovým kategoriím, čímţ se potvrzuje jejich dynamičnost a schopnost 

rychlé proměny. 

Nátlak na podobu své genderové role v rodině zaţil také Michal, jehoţ funkce se po 

dobu Janiny migrace v rámci této organizace změnila z hlavního finančního 

zprostředkovatele, na osobu zodpovědnou především za výchovu dětí a chod domácnosti. 

V počátcích Janiny migrace do zahraničí se k této hlavní zodpovědnosti, přidalo také jeho 

kaţdodenní zaměstnání na dráze. Postupem času, kdyţ se děti byly schopny postarat samy 

o sebe a odjely na studia do vzdálenějších měst, patřilo k Michalově hlavní náplni dne 

především jeho zaměstnání. Problémy se zády ale zapříčinily celkovou neschopnost dále 

pokračovat v jeho zaměstnání, čímţ se Jana stala jedinou zajišťovatelkou financí v rodině.  

Michalova role „finančně nezávislého“ pečovatele o rodinu, se postupně přeměnila 

v roli otce dospělých dětí, dále nevyţadujících kaţdodenní péči, který je zároveň zdravotně 

nezpůsobilý k další práci v rámci svého předešlého zaměstnání, a tudíţ plně závislý na 

finančním příjmu své manţelky. Tato situace, která dále ovlivnila jeho pozici v rámci 

rodinné hierarchie, měla přirozeně za následek jeho stále se zhoršující psychický stav.  

Podobnou situaci uvnitř domácností ţen ze Srí Lanky, popisuje také Michele 

Gamburd (2000). Vysledovala, ţe muţi migrujících ţen se se změnou svého statutu 

v rodině a ve společnosti, kterou jsou z důvodů svých nových domácích a rodinných 

povinností povaţováni za „zţenštilé,“ vyrovnávají například přehnaným pitím alkoholu, 

který je v rámci jejich kultury povaţován především za muţskou záleţitost. V rámci mnou 

sledované rodiny jsem zjistila, ţe pozornost Michala byla v jeho genderové a sociální 

situaci zaměřena především na správu Janou vydělaných financí. Nemůţeme ale tvrdit, ţe 

se jedná o typicky muţskou práci, jelikoţ podle výpovědí, jsou za správu kasy v oblasti 

zodpovědné také ţeny. 

 

„Většinou je to tak, že ženy spravují kasu. U nás doma je to 

ale zase obráceně a má ji na starost manžel, protože k tomu 

měl vzhledem ke svému předešlému zaměstnání v kanceláři 

blízko. V současných mladších rodinách to ale chodí tak, že 

jsou kasy dvě a jedna je společná. V naší generaci a mě 
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známých rodinách jí ale má na starosti obyčejně žena.“ 

(Jana) 

 

Vlastnictví a správu financí zde můţeme přirovnat k vlastnictví půdy. Půda v rurální 

společnosti upozorňovala na status svého vlastníka v rámci jeho ţité lokality. Přestoţe 

mnou sledovaná rodina pozemky vlastnila, nejednalo se o přímé vlastnictví Michala, 

nýbrţ dědictví po otci Jany. Správa rodinných financí měla ale pro Michala podobné 

důsledky jako v případě půdy. Uvnitř rodiny tato situace znamenala, ţe Michal vlastnil 

typ moci, ke kterému její ostatní členové měli pouze omezený přístup. Jako následek 

Michalovy správy a distribuce těchto financí, například do koupě automobilu, opravy 

domu a vzdělání dětí, byl následně ovlivněn společenský statut celé rodiny.  

V současné době se můţeme často doslechnout o zřetelném opouštění původních 

rodinných forem organizace a uvolňování vazeb v rodinných řetězcích. Příčiny tohoto jevu 

mohou být různé, ale mezi nejjasnější patří především stále se měnící globální ekonomická 

situace, která společně s demografickými změnami ve společnosti, vytváří nové příleţitosti 

k realizaci jednotlivců v rámci jimi ţité kultury. 

Tyto změny se týkají také hluboce zakořeněných rolí jednotlivců, které jsou dále 

determinovány jako ţenské, nebo muţské. Takto vytvořené kategorie, jsou velmi těţce 

překročitelné v jejich konkrétních ţitých podobách, nacházejících se také v lokální 

úrovni oblasti obce Velké Vinice. Kontinuálně měnící se ekonomická situace pak vytváří 

stále nové překáţky ve snahách o uchování původních rodinných struktur. Struktury mají 

svůj původ v jasně vymezených sociálních rolích. Podle Filadelfiové a Guráně (1992), 

k tomu, aby došlo k plnému vyuţití těchto ustálených struktur, je zapotřebí stabilní socio-

ekonomické situace, která zprostředkovává plynulý průběh sociálních interakcí. V případě, 

ţe dojde k porušení takovéto rovnováhy, dochází k nestabilitě celku a hromadnému 

selhávání systému.  
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RITUÁL ZABÍJEČKY A ROZDĚLENÍ PRÁCE PODLE GENDERU 
 

Mnou sledovaná rodina se jiţ nevěnuje práci na pozemcích, ani nechová domácí 

zvířata v takovém mnoţství jako v minulosti, stále ale vede ţivotní styl, odkazující 

k zemědělství a jeho rituálům.  Při rituálech je jasně vidět přetrvávající rozdělení 

pracovních rolí, reagující na vzniklou hierarchii v rodině. Jedním z takovýchto rituálů byla 

také domácí zabíjačka. 

Událost je plánována nejčastěji na období, kdy jsou všichni rodinní příslušníci 

pohromadě. Jedná se o činnost, při které jsou sdílena nepsaná pravidla, kdo zodpovídá za 

určitý druh práce a toto rozdělení se opakuje také do budoucna. Tento rodinný rituál byl 

praktikován od dětství Jany a jejího bratra, za přítomnosti jejich otce, který podle všeho 

zastával velmi podstatné místo v hierarchii celé rodiny. Činnosti, které při rituálu 

vykonával on, byly povaţovány za nejdůleţitější, a postupně byly přesunuty na jeho děti a 

vnoučata.  

Zabijačky se nejčastěji plánují na období, kdy je venku ještě chladno. V době mé 

přítomnosti se z důvodu předem plánované návštěvy etnografického týmu prase zabíjelo 

v brzkých ranních hodinách v létě, kdy je podstatně chladněji a maso se tak nemůţe zkazit. 

Kaţdému takovému rituálu předchází společný přípitek domácí pálenky. Prase je pak zabito 

a zpracováno, na čemţ se podílí celá rodina. 

Vlastní poráţku zvířete má na starosti muţ. Z krku prasete pak proudí krev, která je 

sbírána do nádob s ţenskou částí rodiny dále zpracována v kuchyni. Krev s rýţí a chlebem 

pak patří mezi prvá jídla, která se na zabijačce konzumují. Prase je posléze nutno očistit od 

štětin a svrchní kůţe. To se děje prostřednictvím let-lampy, kterou se svrchní kůţe prasete 

spálí a horké vody, kterou se kůţe polije a za pomocí kovových zvonů postupně odstraňuje. 

Zbytky štětin a kůţe jsou opalovány ohněm, přičemţ se procedura opakuje tak dlouho, 

dokud není prase úplně čisté. Manipulaci s ohněm má na starost obyčejně muţ. Samotnému 

seškrabávání štětin se věnují účastníci rituálu, bez ohledu na to zdali jsou muţi, anebo ţeny.  

Poraţené prase je posléze zavěšeno na kovovou konstrukci a dále zpracováváno a 

porcováno do dřevěné vany. Porcování prasete obyčejně obstarává jeho vlastník, kterým 
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zde byl Tomáš. Maso bylo porcováno na velikém dřevěném stole ve stodole, kde se při této 

příleţitosti sešlo hned několik členů rodiny. 

Zvláštní pozornost pak byla věnována krájení špeku, ze kterého se v kovové kádi 

dělaly škvarky. Jejich přípravu měl na starosti Michal, který také obstarával 

zábavu zajištěním reprodukované hudby.  

Vnitřnosti, a střeva, byla ţenami Markétou a Kristýnou vyčištěna a donesena na 

hlavní stůl v garáţi, na kterém je další členové rodiny plnili směsí na jitrnice a jelita. Kromě 

střev právě zabitého prasete, byla pouţita také střeva koupená. Hustá směs k plnění jitrnic 

se skládala z uvařených vnitřností, krup a koření. Vzniklou směs bylo nutné řádně 

promíchat. O tuto fyzicky náročnou práci se postaral Tomáš a Filip. Při plnění jitrnic a jelit 

se vystřídalo několik lidí, muţů i ţen, jelikoţ pro obsluhu plnícího zařízení bylo zapotřebí 

minimálně dvou zúčastněných. 

Zbytek vnitřností se zpracovával do konzerv. Konzervy se dále vkládaly do vroucí 

vody, aby došlo k tepelnému zpracování jejich obsahu. Za připravenou paštikou stála 

spolupráce několika lidí. V prvé řadě to byly Markéta, Kristýna a Petra, které v kuchyni 

uvařily jedlou směs, která se pak ručně vkládala do připravených plechovek. Ty bylo nutné 

uzavřít, o coţ se postaralo mechanické zařízení, které obsluhoval některý z muţů, nejčastěji 

Filip. Vzniklé konzervy se vkládaly do kádě s vodou a nechaly vařit.  

Zpracována byla také hlava prasete. Činnost, kterou obyčejně v minulosti zastával 

otec Jany, nyní obstarávala její dcera Tereza. Veškerý obsah hlavy, společně s očištěným 

jazykem se posléze stal součástí pokrmu. Jazyk byl uvařen v horké vodě nakrájen na tenké 

plátky. Obsah hlavy byl připraven společně s vejci a podáván s chlebem. 

Zabijačkový rituál obyčejně trvá celý den, na jehoţ konci rodina společně konzumuje 

výsledky své práce. Celodenní námaha je však prokládána častými přípitky a veselou 

atmosférou, provázenou zpěvem.  
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ANALÝZA RODINNÉHO RITUÁLU 
 

Při práci bylo moţné pozorovat rozdělení povinností především podle fyzických 

moţností muţů a ţen. Prase v době zabíjení váţí přes sto kilo, tudíţ je proces jeho 

zpracování velmi fyzicky náročný.  

Michal měl v té době problémy se zády, a proto se nezúčastňoval zavěšování prasete 

na kovovou konstrukci, při kterém spolupracovali všichni muţi z rodiny. Společně 

s ostatními účastníky se podílel na porcování masa a přípravě dalších pokrmů. Na konci 

rituálu se ţeny věnovaly práci „ve vnitř,“ a to závěrečnému omývání nádobí. Při úklidu 

pomáhali také muţi, zajištující především práci „venku,“ a to odklizení nářadí a těţkých 

strojů důleţitých při zpracovávání masa. 

Během tohoto rituálu jsem se dozvěděla, ţe určité činnosti, byť pokládané za práci 

určenou pro muţe (například čištění hlavy zvířete), jsou pozůstatkem z dob ţivota Janina 

otce, který k vykonávání této činnosti oprávnil jednu ze svých vnuček. 

 

„Tereza byla takový maličký Liebling mého otce a 

společně zpracovávali třeba maso na zabíječce, nebo 

dělali práce, kterým se u nás věnují chlapi.“ (Jana) 

 

Michal se při rituálu nevěnoval přímo „typicky“ muţské práci, ale opět spíše 

inklinoval k vaření (například škvarek) a organizaci práce ostatních, především mladých 

pomocníků. To bylo například vidět při krájení špeku, kde to byl on, kdo vysvětloval, jak 

veliké mají kusy být. 

Další jeho činností bylo zajišťování zábavy pomocí reprodukované hudby, přičemţ 

právě tato činnost mu zajistila jeho místo v rituálu. 

Michalova pozice na rituálu zabíjačky se tedy odvíjela od jeho fyzických moţností 

vykonávání těţké práce, ale také jeho postavením v rodině, které bylo silně ovlivněno jeho 

malým zájmem o práci v zemědělství a orientací na domácí sféru. 
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NÁSLEDKY MIGRACE 
 

Migrace je jevem, který klade rozdílné nároky na jednotlivé členy rodiny a jejich role 

uvnitř této organizace. Jedním z jejich hlavních následků je změna genderových vzorců, 

povaţujících ţenu za hlavní pečovatelku a osobu zodpovědnou za výchovu dětí, zatímco na 

roli otce je nahlíţeno jako na autoritu, zajištující hlavní finanční příjem rodiny. (Matoušek 

1997) 

Změny genderových rolí, které se odehrály v rodině za dobu migrace matky, 

v zásadě neměly vliv na celkovou funkčnost rodinné organizace. Podle De Singlyho 

(1999) a jeho pohledu na „moderní rodinnou organizaci“ došlo k rozvinutí větší 

flexibilnosti jednotlivých rolí v rámci rodiny, coţ umoţnilo jednotlivým členům 

kombinovat vlastní zájmy tak, aby byly součastně zajištěny všechny základní rodinné 

poţadavky. Dekonstrukce klasických genderových vzorců v rodině tak šla ruku v ruce 

s jejich pozvolnou proměnou a následovnou opětovnou konstrukcí, která sledovala rodinné 

poţadavky a potřeby, reagující na novou ţivotní situaci.  

Genderové vzorce, které byly rodinnými členy zvnitřněny v průběhu jejich 

socializace, dále podlehly transformaci skrze nové sociální interakce a rodinné potřeby, 

čímţ se jasně demonstrovala snadná proměnlivost genderových stereotypů v rámci rodiny 

a společnosti.(Deutsh 2007) Problémem ale zůstává stále odvolávání se k „normalitě“ 

genderových rolí v rodině (Matoušek 1997), coţ je z části způsobeno především způsobem 

přemýšlení o genderových kategoriích. Stálá přítomnost obrazu této „normality“ 

způsobuje nátlak především na roli otce rodiny, coţ můţe do značné míry ovlivňovat jeho 

psychický stav. 

Období Michalovy pracovní neschopnosti a jeho plné závislosti na příjmu Jany, 

započalo novou etapu jejího přístupu k vydělaným financím. Jana na tuto situaci 

zareagovala odkládáním části vydělaných financí na soukromý zahraniční účet. Tok 

remitencí tedy nebyl přerušen, ale nově organizován samotnou migrantkou, coţ poukazuje 

na její nové postavení v rodině, ovlivněné její novou rolí „samoţivitelky“.   
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Dalším nesporným následkem migrace na roli migrující matky je také proměna její 

role opatrovatelky a vychovatelky v rodině. Za dobu její migrace si rodina dokázala 

vytvořit nový řád, který osobu matky do určité míry nahradil. Kaţdodenní události a 

rozhodování tak byly nyní často organizovány bez předchozí konzultace s ní.  

 

„Michal teď všechno řeší sám. Tam už teď nemá slovo nikdo 

jiný. Dříve se s Janou dohodli, ale teď je to jiné. Jsou 

záležitosti, které se s ní vůbec neprojednávají, a je jen 

postavená před hotovou věc. Před tím to bylo jiné. Kdo ví, 

jak by to dopadlo, kdyby se teď vrátila a zůstala doma.“ 

(Markéta) 

 

Jana se nikdy úplně nesmířila s následky migrace, které způsobily zásadní změny 

v organizaci její rodiny. V jednom z rozhovorů se mi svěřila, ţe „... kdybych věděla co 

migrace obnáší, nikdy bych se pro ni znova nerozhodla.“ Kromě trvalé přítomnosti při 

výchově dětí, tak musela obětovat také myšlenku o brzkém trvalém návratu na Slovensko a 

postupně si vytvořit nový přístup k ţivotu v trvalé mobilitě. 

 

„Krátkodobý cíl migrace se mi změnil na dlouhodobý cíl, na 

kterém pak bylo důležité makat. Vlastně jsem to posunula 

úplně někde jinde. Věděla jsem, že nechci pracovat doma, 

protože to bylo časově o mnoho náročnější, než kdybych byla 

v Rakousku. Moje kolegyně se vrací z práce domů strašně 

vyčerpané a pak už nejsou víceméně schopny nic dělat. Tak 

jsem si řekla, že na co se budu trápit myšlenkami o tom, že 

bych snad mohla doma dělat něco jiného a jinak, když to není 

reálné. Navíc neumím pracovat na počítači a nemám řidičský 

průkaz, který při jakékoliv práci na Slovensku potřebuji.“ 

(Jana) 
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Pro otce znamenala migrace matky do zahraničí novou zodpovědnost, zaloţenou na 

výchově a péči o děti. Za nepřítomnosti matky tak došlo k jeho značné emancipaci co do 

řízení chodu domácnosti a správy financí. Jeho hlavní úkol – péče o děti, ale postupně 

měnil na své intenzitě, neboť se postupně osamostatnily. Nakonec opustily rodný dům, aby 

se věnovaly studiu mimo Velké Vinice. Tato změna znamenala ztrátu hlavní povinnosti 

otce v rodině s matkou věnující se pracovní migraci.  

Při rozhovorech o budoucím zaměstnání stavěla Michalova představa především na 

přímém kontaktu s Janou v Rakousku, kde by byl ochoten vykonávat jakoukoliv práci.  

 

„Momentálně jsem na nemocenské, ale už mi dali z práce 

vědět, že brzy končím. Nevím, jak na tom budu po zdravotní 

stránce, ale snad bych se v létě mohl dostat na dva, tři 

měsíce ven do zahraničí. Když sehnala Jana práci Filipovi, 

tak snad to udělá také pro mě.“ (Michal) 

 

Jana si za třináct let migrace do Rakouska vytvořila nový způsob ţivota, ve kterém 

se smířila nejenom s nemoţností brzkého trvalého návratu na Slovensko, ale také si 

odvykla od úzkého manţelského souţití. O podobné situaci hovoří například také 

Tolstokorová (2010), která zmiňuje vznik „transnacionální rodiny,“ jako jeden z následků 

ţenské migrace. Vznik transnacionálních rodin je podle ní způsoben socio-ekonomickými 

změnami a snahou obyvatelstva dostat se do míst s moţnostmi vyšších výdělků. 

Transnacionální rodina jako následek migrace je produktem globalizace, urbanizace, 

ekonomické restrukturalizace, v kombinaci s vylepšení dopravy a informačních 

technologií. (Tolstokorová 2010) 

Tento typ rodinného souţití se projevuje vysokými emocionálními nároky, protoţe 

vytváří trvalé pocity nestability, opuštění a lítosti. Transnacionální rodina je tudíţ skrze 

svou prostorovou rozptýlenost nejčastěji chápána ne jako specifický typ rodinného souţití, 

ale spíše jako rodinný rozkol.(Tolstokorová 2010).  

Přestoţe se pomocí zaměstnání v zahraničí podařilo Janě zajistit celou rodinu, stala 

se pro ni migrace začarovaným kruhem, jelikoţ majetky, které rodina získala před, anebo 

v jejím průběhu, potřebovaly neustálý přísun financí na jejich udrţení. Migrace tak 
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změnila svou podobu z krátkodobé na dlouhodobou především z důvodu potřeby stálého 

přísunu financí. 

 

„Právě teď jsme si vzali půjčku, kterou je třeba splácet. 

Takže tu stále existuje důvod, proč musí Jana odjíždět do 

zahraničí. Plánujeme koupit tady tento vedlejší dům a navíc 

je třeba dokončit opravu našeho.“(Michal) 

 

Migrující matka se stává prostředkem pro udrţení ţivotního standartu zbytku rodiny, 

jelikoţ majetek, který byl získán za dobu migrace, vyţaduje stálou správu a tudíţ další 

finance. V případě, ţe migrantka nemá moţnost získání stejného finančního příjmu ve své 

domácí zemi, je nucena strávit zbytek své ekonomické aktivity skrze ţivot v mobilitě. 

Pro otce rodiny, kterému s postupným osamostatněním se dětí ubývají rodinné 

povinnosti, to znamená smíření se s trvalou migrací manţelky a ţivotem v transnacionální 

rodinné organizaci, anebo snahu o opětovné spojení s ţenou skrze svou vlastní migraci do 

zahraničí.  
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ZÁVĚR 
 

Ve své diplomové práci „Ţenská pracovní migrace a její vliv na genderové role 

v rodině“ zkoumám vliv migrace matky na genderovou roli otce, na nějţ v době její 

nepřítomnosti spadají všechny její povinnosti zahrnující především péči o děti a domácnost. 

V práci vycházím z klasického rodinného modelu, ve kterém je matka povaţována za 

hlavní rodinnou vychovatelku a pečovatelku, přičemţ otec je zodpovědný především za 

finanční zastřešení rodiny. (Matoušek 1997) 

Výzkum reaguje na socio-ekonomickou přeměnu slovenské společnosti ze socialismu 

směrem ke kapitalismu, která je úzce spojená také s proměnou genderových rolí a na ně 

kladených očekávání. Výzkum byl prováděn kvalitatními metodami, a to především 

zúčastněným pozorováním, biografickým a polo-strukturovaným interview. 

V teoretické části výzkumu pracuji s teoriemi genderu a popisuji proces jeho 

vytváření. Hovořím zde také o genderově rozdělené práci a mocenské hierarchii, která se 

k ní váţe, přičemţ stavím na dichotomii mezi placenou a neplacenou prací. 

S problematikou genderu je úzce spojen také samotný konstrukt rodiny, která následkem 

migrace zásadně mění svou podobu, jeţ následně značně ovlivňuje její stabilitu. Následkem 

migrace vznikají strategie, jeţ stavějí na nových rodinných modelech, nezakládajících se na 

přímé fyzické přítomnosti všech rodinných členů. 

Základní výzkumné otázky v předkládané práci se týkaly především transformace 

genderových očekávání, vztahujících se k roli otce, ocitajícího se v nové ţivotní situaci.  

Záměrem této práce bylo popsat, jakým způsobem k této transformaci dochází a jaké jsou 

její následky. 

Odpovědi na výzkumné otázky jsem se pokoušela najít v empirické části práce, která 

je rozdělená na kapitoly zohledňující rozhodování a počátky migrace, průběh migrace, chod 

domácnosti, klasifikaci muţské a ţenské práce, a následky migrace.  

Zde hovořím o tom, ţe genderové role a k nim pojící se vztah k určitým druhům 

práce, byly vytvářeny nejenom v procesu socializace jednotlivce, ale postupně 

transformovány potřebami doby a ţivotní situace. Přestoţe zde existovalo obecné 

povědomí o genderovém rozdělení práce v domácnosti, které se zakládalo na její 
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situovanosti (práce uvnitř domácnosti, práce venku), velký podíl na vykonávání práce měla 

také dobrovolnost členů rodiny v jejím vykonávání. I přes schopnost transformace konceptu 

genderu, bylo v rozhovorech s rodinnými příslušníky odkazováno k normalitě, vycházející 

z rozdělení práce na základě jejich rodinné role. (Matoušek 1997) 

Vybočení z této normality pak mělo za následek ovlivnění autority především otce 

rodiny, na kterého po dobu migrace matky spadá většina jejich povinností, spojených s péčí 

o děti a prací v domácnosti. Pracovní migrace ţeny je spojená s vytvořením nových 

strategií chodu domácnosti, ve které má na rozdíl od dřívějška, kdy bylo rozhodování věcí 

společnou, hlavní slovo otec rodiny. Tato zodpovědnost, která je spojená s prací „ve vnitř“, 

a která je povaţovaná za typicky ţenskou, je při stálém zvyšování závislosti na příjmu 

migrující manţelky, moţným důvodem jeho sniţující se aktivity v domácnosti. Autorita 

otce je dále vyvaţována dodatečnými činnostmi, zajišťujícími jeho moc a postavení 

v rodině, jakými byla například správa financí.  

Následky pracovní migrace ţeny se plně projeví aţ v době, kdy děti, za které otec 

v čase matčiny nepřítomnosti odpovídal, vyrostou a odstěhují se mimo domov. V tomto 

případě otci odpadá jeho hlavní povinnost péče o děti, a tudíţ ztrácí svou hlavní činnost 

v rámci transnacionální rodiny.  

Migrace ţeny do zahraničí je nejčastěji vyvolána potřebou získání financí, které 

slouţí ke správě stávajících nemovitostí, anebo k získání nových majetků. Nově nabyté 

majetky je ale nadále nutné zajišťovat, čímţ vzniká potřeba neustálého přísunu určitého 

mnoţství financí, a tudíţ také migrace. Navíc po dobu matčiny migrace do zahraničí vzniká 

v rodině nový řád, který její roli do určité míry vytěsní. K vytěsnění dochází také v případě, 

kdyţ se ţena snaţí svou roli udrţet skrze poskytování remitencí a péče.  

Těmito následky migrace se problematizuje moţnost trvalého návratu ţeny zpět do 

domovské země a opětovného rodinného souţití. Pro otce rodiny tato situace můţe 

znamenat snahu o obnovení trvalého kontaktu s ţenou, skrze jeho vlastní migraci.  

Mnou získaná data ale ukazují, ţe doba strávena migrací má v případě ţeny za 

následek vytvoření si nového ţivotního prostoru mimo domovskou zemi. Tento prostor 

vzniká z důvodu její stále větší emancipace. Ţivot v manţelství, stavějící na trvalé fyzické 

přítomnosti obou partnerů, tak pro ni znamená omezení a ztrátu nezávislosti získané za léta 

strávené v migraci. Přímým následkem migrace je vznik rozptýlené, transnacionální rodiny, 
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která má vysoké emocionální nároky a je nejčastěji chápána jako rodinný rozkol 

(Tolstokorová 2010). 
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SUMMARY 
 

 

My thesis "The female labor migration and its impact on gender roles in the family," 

describes influence of the mother´s migration at the gender role of the father, who is 

responsible for the process of children´s upbringing. The main theoretical background of 

my work in based at the “classical family model” in which is the mother understood as 

main family care and emotional support and at the same time is the father responsible for 

financial support of the family. (Matoušek 1997) 

The research reacts at the socio-economic transition of the Slovakian society from 

socialism towards capitalism, which is closely connected with the change of gender roles. 

This research was accomplished by using the qualitative methods such as participant 

observation, biographical and semi-structural interview.  

In case of not following so called normality in family structure and duties, the 

authority of father becomes influenced. The labor migration of the mother is connected 

with establishment of new household strategies. Traditionally is work within the household 

recognized as “female labor,” however in times of her absence, this has to be done by 

father. His authority must be later balanced by additional duties and responsibilities.  

The consequences of the female labor migration are fully visible when the children 

are gowned up and live outside the house. That means that the fathers main responsibility 

does not apply to him anymore and therefore he loses his main duty within the family. Such 

situation can have bad influence at his psychical condition.  

Another consequence of labor migration is mainly the female emancipation. The new 

life style based at the vast personal space without close partner cohabitation represents the 

core reason of the transnational family formation.  
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