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1 Úvod 

 
Do Istanbulu jsem se přistěhovala v roce 2009 jako pracovnice Generálního 

konzulátu České republiky, svoje vyslání ukončím v roce 2015. Za dobu mého 

působení v Turecku jsem se setkala s mnoha Čechy, které mohu z hlediska délky 

pobytu rozdělit na dvě skupiny. První skupinu tvoří ti, co zde pobývali nebo pobývají 

pouze krátkodobě, nejčastěji jsou to profesionálové cestující často i s rodinami do 

Turecka za prací. Podle Bitušíkové (2006) jsou tito lidé považováni za transnárodní 

světové elity, kteří cestují po světě a jsou neustále konfrontováni otázkou svojí 

identity. Do druhé skupiny mohu zařadit české krajany, kteří se zde usadili, zpravidla 

vstoupili do manželského svazku s tureckým občanem a vychovávají zde svoje 

společné děti. Právě na tuto skupinu jsem se zaměřila v mém výzkumu, Zajímalo mě, 

jak matky Češky provdané v Turecku reflektují cíle výchovy svých dětí a strategie, 

které volí.  

V době transnacionálních migrací je třeba nahlížet jejich pozici v migraci jako 

transnacionální a jejich perspektiva je tak ovlivněna jejich pozicí ve dvou kulturních 

prostorech. V rámci výzkumu mě zajímalo, jak se tato transnacionální pozice matek 

promítá.  

1.1 Cíle práce a její struktura 
 

Cílem mé práce bylo zjistit, jak matky Češky, které se vdaly a žijí v Turecku, 

reflektují cíle výchovy svých dětí a strategie, které volí.  Zajímalo mě, jakým 

způsobem matky chtějí vychovávat své děti, jaký je cíl jejich výchovy a jak se 

vyrovnávají s působením majoritní kultury, kultury jejich muže, na jejich děti a 

jakým způsobem, probíhá transmise jejich pozice transmigrantek na jejich potomky. 

Ve své práci kladu největší důraz primární socializaci. 

 Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou obsažena teoretická 

východiska, konkrétně se zde zabývám postavením cizinců v hostitelské zemi, 

transmisí kultury, výchovou a také kontextem života v Turecku. Druhá část je 

věnována použité metodologii. Ve třetí části potom prezentuji výsledky svého 
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výzkumu. Zabývám se zde pozicí matek v česko-tureckých rodinách, dále reflexí 

matek na primární a sekundární socializaci jejich dětí, a také tím, jak sociální sítě 

matek otevírají jejich potomkům možnost vstupovat do svých vlastních sociálních 

sítí. Tato část je zakončena pohledem matek na výhody a nevýhody života dětí ve 

smíšené rodině. 

Práce je zakončena závěrem a seznamem zdrojů. 
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2 Teoretická část 

2.1 Postavení cizinců v hostitelské zemi 

2.1.1 Migrace 

 

Od nepaměti lidé opouštějí své původní domovy a stěhují se do jiných zemí. 

Důvody, které je k tomu vedou, jsou různé. Literatura si nejčastěji všímala migrací 

v souvislosti s kolonizací neobydlených území, politickými nepokoji, válkami či 

nemocemi. V současném globalizovaném světě se ovšem migrace získávají nový 

rozměr. Hranice jsou propustné, vzdálenosti se v důsledku zlepšování logistiky a 

zavádění nových technologií zmenšují, rozdíly mezi kulturami se rozmývají. Migrace se 

stává nejen důsledkem, ale také motorem globalizovaného světa. Lidé migrují, usazují 

se mimo své „kultury“ a tyto procesy se stávají normou (Bitušíková, 2006). 

2.1.2 Transnacionální povaha migrace 

 

Mnoho studií o migrantech tvrdí, že klasické teorie migrace již v současné době 

nejsou dostačující. Představa, že migrant odchází ze země původu a definitivně 

přerušuje kontakty s ní ve prospěch nové cílové země, není udržitelná. Naopak vzniká 

představa transnacionální migrace, kdy lidé opouštějící svoji zemi udržují vazbu na oba 

prostory a následně se tedy identifikují jak se společností cílové země, tak společností 

země původu (Morokvasic, 2009). Mnozí autoři označují životy transnacionálních 

migrantů jako životy „mezi“, mezi novou zemí a původním domovem. Ten je badateli 

označován např. jako „druhý břeh“ (Henig, 2009), aby vyjádřili specifičnost vztahu 

transnacionálních migrantů k zemi původu a lidem v něm.   

Již z názvu transnacionalismus – přesnárodní – lze usoudit, že zde jde o jednání, 

které přesahuje hranice národních států. Transnacionální migranti totiž udržují kontakt 

se dvěma a více zeměmi. Podle Hamar a Szaló (2007) byli migranti klasickými teoriemi 

prezentováni jako subjekty, které opustily své domovy, jejich bezpečí a musely se 

vyrovnávat s procesem asimilace v nové zemi. Ačkoli, jak udávají, se může tento popis 

shodovat se zkušeností mnoha migrantů, nejsou tyto teorie pro současnou situaci 

globální migrace obecně udržitelné. Dle Vertovce je pro transnacionální migraci 
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charakteristické, že jak individuální sebe-pojetí přistěhovalců, tak jejich nejrůznější 

příslušnosti, jsou formovány v sociálních světech rozprostírajících se na více místech 

(2001 in Szaló, 2007, s. 105). 

 V důsledku pobývání na více místech se také rozšiřuje a mění povaha a 

významy sociálních sítí, které migranti vytvářejí. Udržují vztahy v zemi svého původu, 

navazují, rozvíjí a udržují vztahy i v cílové zemi, do které se integrují. Dle konceptu 

transnacionalismu, se kterým přišly N. Glick-Schilller, L. Bash a C. Blanc Szanton 

(1995), spojují transmigranti komunity a společnosti jejich původu a usídlení. 

Zprostředkovávají vědění a nutně rekonstruují i svoje vlastní vědění. Pohybují se 

v tomto směru v tzv. transnacionálním sociálním poli (Szalo, 2007), které jim právě 

umožňuje spojovat různá sociální pole a pohybovat se v nich, popřípadě ukotvovat se ve 

svém „autonomním“ transnacionálním sociálním poli. Transnacionální migranti žijí ve 

světě, který se skládá z více kulturních zdrojů (Hamar, Szaló, 2007). Mluví více než 

jedním jazykem, ve smyslu doslovném i metaforickém, a naučili se překládat a 

vyjednávat v rámci různých kultur, protože sami jsou produktem více kultur a historií. 

V životě tak zaujímají pozici toho „stejného“, ale i toho „jiného“ (Hall, 1995 in Hamar, 

Szaló, 2007). 

Za důležitý nástroj v udržování kontaktů se zemí původu je považován rozvoj 

komunikačních technologii, a to nejen internetové spojení, jako je např. Skype, ale také 

stále více využívanější letecké spojení, což umožňuje častější návštěvy v zemích 

původu, tzv. expat turismus (Bitušíková, 2006). Díky rozvoji techniky je dnes více 

možností než dříve k tomu, aby byly vztahy v domovské krajině udržovány a dále 

rozvíjeny a odchod za hranice státu zpravidla neznamená ukončení všech vazeb v něm.  

Literatura upozorňuje na to, že návraty se nedějí náhodně, ale jsou situovány do 

časů a míst, které jsou pro migranty a lokální společnosti v zemi původu 

významotvorné. 

Henig uvádí výzkum Salih, která studovala cesty na „druhý břeh“ z pohledu 

transmigrantek a zaměřovala se na opakované návraty marockých transmigrantek 

z Itálie zpět do Maroka. Důvodem jejich návratu byla často účast na místních rituálech, 

jako jsou svatby, pohřby, obřízka. Henig prováděl výzkum v jižním Dagestánu, kde více 

než polovinu obyvatel vesnice tvořili transmigranti. Ti se pravidelně vraceli do země 
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původu pouze v letních měsících a v období Ramadánu. Hlavním důvodem jejich cesty 

mimo náboženské svátky byla účast na životních rituálech, především na svatbách 

(Henig, 2009). To, že důvodem k cestě do rodné země bývají kromě rituálů také svátky 

potvzují C. Szaló a E. Hamar (2007) ve své studii osmi žen pocházejících ze stejného 

města na jihu Slovenska. I přesto, že některé z nich žijí v cizině, přijíždějí za svými 

rodinami v rámci možností u příležitosti větších svátků jako jsou Velikonoce či Vánoce. 

Participace na dění v cílové zemi a v zemi původu je charakteristické pro 

transnacionální migranty, kteří podstupují migraci. Do těchto vztahů ovšem uvádějí i 

své děti, tedy druhou generaci migrantů. Je to dáno jednak každodenní praxí rodičů, 

kteří transnacionální vztahy udržují, ale také záměrnou výchovou, která může či nemusí 

být vedena s cílem etablovat druhou generaci migrantů v zemi původu rodičů. Vše 

v tomto směru závisí na procesu enkulturace dítěte a akulturace rodičů. 

2.2 Transmise kultury 

2.2.1 Enkulturace 

 

Enkulturace je proces, jehož prostřednictvím si člověk během svého života 

osvojuje kulturu společnosti, ve které žije. Termín enkulturace zavedl do kulturní 

antropologie M. J. Herskovits. Řada autorů chápe tento pojem jako synonymum pojmu 

socializace, nicméně Herskovits ho považuje za širší než pojem socializace a za jeho 

protiklad považuje akulturaci (Špirudová at al., 2004). D. Claessens označil enkulturaci 

za proces utváření osobnosti člověka, který následuje po socializaci, ale prakticky s ní 

splývá (Geist, 1992 in Špirudová, L. et al., 2004). 

Herskovits popsal enkulturaci jako „zkušenost získanou učením, jejímž 

prostřednictvím dociluje člověk na začátku i v dalším průběhu života příslušnost 

k vlastní kultuře“ (Špirudová at al., 2004, s. 16). Jedná se tedy o integraci jedince do 

vlastní kultury. 

Enkulturací lze označit všechny projevy naučeného chování, získávání znalostí a 

dovedností, díky nimž člověk nabývá kompetence ve své vlastní kultuře (Soukup, 2000, 

in Kutnohorská, 2013). Tkví v přeměně vnější sociální kontroly ve vnitřní kontrolu 

jedince, kdy dochází k osvojení si obecnějšího „kulturního pole“ a konkrétnějších 

„sociálních rolí“ (Geist, 1992 in ŠPIRUDOVÁ, L. et al., 2004). 
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Podle Herskovitse je enkulturace proces vědomého nebo nevědomého vrůstání 

jedince do vlastní kultury, který je vymezen kulturními vzorci a normami dané 

společnosti a stanovuje každému ze svých členů míru akceptovaných způsobů chování 

(Herskovits, 1972). Vědomým procesem můžeme chápat výchovu a učení, záměrné 

pozorování a vědomou nápodobu, nevědomým procesem potom mimovolnou percepci a 

nápodobu (Šulová, 2010). V průběhu celoživotního procesu enkulturace si člověk 

osvojuje soustavu hodnot, norem i kulturních prvků, které jsou vytvářeny v rámci 

různých sociálních skupin, např. rodinou, školou. Enkulturace je proces selektivní, tedy 

člověk si osvojuje pouze tu část kultury, která má smysl pro společné sdílení a přežití. 

Kulturní prvky a jevy jsou tak opouštěny či různě modifikovány (Herskovits, 1972). 

2.2.2 Socializace 

 

Socializace je pojmem, který se více věnuje vztahu včleňování jedince do 

společnosti. Není zde tedy akcent na kulturu, ale na společnost. Socializace je proces 

přeměny člověka z biologické bytosti v bytost sociální. Proto jsou zvažovány především 

sociální skupiny, prostřednictvím kterých jedinec vstupuje do společnosti. Socializace je 

chápána jako dialogický proces, který je určován jak dítětem (vychovávaným) tak 

vychovatelem, popřípadě vychovateli. Socializace tak není pouze lineárním kulturním 

naprogramováním (Giddens, 1999). Výsledkem socializace je získání specificky 

lidských způsobů psychického reagování, vnímání, myšlení, cítění a  jednání, tedy 

osvojení si takových vlastností, které mu umožňují život ve společnosti (Výrost, 

Slaměník, 2008, s. 49). Způsob výchovy se liší od společnosti ke společnosti a je veden 

tak, aby byl jedinec schopen vyhovět požadavkům a nárokům určitého sociálního 

prostředí. 

Socializace dítěte probíhá v rámci několika institucí. Klíčovou v tomto směru je 

primární socializace, která probíhá v rodině. Významnou roli hrají také vzdělávací 

instituce a interakce jedince se svým sociálním okolím, např. kontakt s vrstevníky či 

kolegy na pracovišti tzv. sekundární socializace. Společným znakem těchto činitelů je 

dlouhodobé a přímé působení na jedince, jedná se tedy o skupiny, do kterých je jedinec 

trvale a pevně začleněn. Do určité míry je socializace ovlivněna také masovými médii.  
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2.2.2.1 Primární socializace 

 

Primární socializace je pro jedince nejdůležitější, je prvním světem, se kterým se 

dítě setkává. Skrze ni se jedinec stává členem společnosti (Ivanová, Špirudová, 

Kutnohorská, 2005, s. 29). Nositelem primární socializace je rodina, která je zároveň 

klíčovým prostředníkem kultury. Cílem výchovy je uvést dítě do příslušného kulturního 

prostředí a naučit jej orientaci v tomto prostředí plném symbolů a společenských 

standardů. Jedinec si tak osvojuje normy, hodnoty, jazyk, vzorce chování a základní 

dovednosti (Jandourek, 2003). Podle Heluse je rodina je základním životním prostředím 

dítěte. Nejen že dítě obklopuje, ale také se do něho promítá (Helus, 2007, s. 135). 

2.2.2.2 Sekundární socializace 

 

Na výsledky primární socializace navazuje škola (Kraus, Poláčková, 2001). 

Rodičovskému vlivu při socializaci dítěte tedy konkurují vzdělávací instituce, s nimi 

související vrstevnické skupiny, ale také hromadné sdělovací prostředky. Podle Štecha 

(2003) má škola vytvářet jakousi protiváhu těsnému vztahu k dítěti v rodině, který by 

mohl bránit úspěšné socializaci. Škola má vytvářet veřejný prostor oproti rodině, která 

je prostorem soukromým. Škola podle něj hraje v sekundární socializaci nezastupitelnou 

roli. Učí nás podřizovat se pravidlům, které nejsou vázány na určité osoby, tedy 

neosobním zákonům a učí nás zvládat sociální interakce s lidmi, které jsme si sami 

nevybrali a které se s námi ve škole sešli náhodně. Pro dítě je školním prostředím 

především prostředí třídy a většina sociálních procesů se děje právě v jejím rámci 

(Dvořák, 2010). 

2.2.3 Akulturační procesy 

 

Procesy kulturního učení nekončí v okamžiku dosažení dospělosti. Při kontaktu 

s jinou kulturou může docházet k dalším, exogenním procesům kulturního učení tzv. 

akulturaci. Akulturace zahrnuje jevy, které jsou výsledkem přímého a nepřerušeného 

styku mezi skupinami jedinců z různých kultur, z něhož následně vyplývají změny v 

původních kulturních typech jedné nebo obou skupin (Herskovits, 1997, s.27). To se 
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týká zejména situace migrace. Kultura se získává a priori komunikací a učením, nikoliv 

dědičností (DeVito, 2008, s.53). Záleží tedy zcela na konkrétních migrujících jedincích, 

kteří jsou samozřejmě pod tlakem majoritní kultury, jakým způsobem se s touto s touto 

novou kulturou identifikují a nakolik si udrží svoji kulturu původní. John Berry (1997) 

klasifikoval čtyři způsoby identifikace s novou kulturou tzv. proces akulturace. Je to 

asimilace, kdy dochází k úplnému přijetí nové kultury a odvrhnutí kultury původní, 

včetně jazyka, dalším typem je separace s naprosto opačnou tendencí, kdy tedy lidé 

zcela odmítají prvky nové kultury a mají snahu a touhu si udržet kulturu původní, třetím 

typem je integrace, kdy si jedinec uchovává aspekty své původní kultury, ale zároveň se 

ztotožňuje s novou kulturou, udržuje si tak kontakt s oběma kulturními oblastmi, 

poslední typem podle Berryho je marginalizace, kdy jedinec odmítá jak svoji původní 

kulturu, tak kulturu novou. Výsledek procesu akulturace se projevuje např. stupněm 

osvojení jazyka, dodržováním zvyků a tradic, zájmem o svátky kultury, hudbu, tanec a 

literaturu. Tyto atributy mohou být natolik významné, že ovlivní etnickou identitu, tedy 

to, jak o sobě mluvíme, nakolik se cítíme být členy dané skupiny a jak moc jsme na 

takové členství pyšní.
 
(Phinney, 1996 in Kassin, 2007)  

Akulturační procesy mohou ovlivnit i procesy enkulturace, resp. socializace. 

Vychovatelé, kteří procházejí procesem akulturace, vytvářejí pro dítě specifické 

podmínky života mezi kulturami. Nejednoznačnost významů a symbolů pak mohou vést 

k odlišnému rozumění situacím i vlastní identitě. V této souvislosti si dovoluji jako 

příklad zmínit syna jedné mé přítelkyně zde v Turecku. Jeho rodiče jsou německo-

turecký pár. V rodině se ale používá jako komunikační jazyk angličtina a on od věku 

čtyř let navštěvuje britské vzdělávací instituce v Turecku, nejprve  školku a teď základní 

školu. Jednou při vyučování chlapec sám sebe identifikoval jako Němce, Turka a Brita. 

Svůj britský původ mylně odvodil právě ze své znalosti anglického jazyka, který je pro 

něj jazykem hlavním. 

2.2.4 Děti migrantů 

 

Imigranti a jejich děti prochází v rámci migrace určitými změnami, které jsou 

způsobeny přímým kontaktem dvou rozdílných kulturních skupin. Prostředí, kultura, i 

společenské požadavky cílové země jsou často odlišné od hodnot a návyků migrantů. 
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Děti migrantů jsou odborníky nejčastěji rozdělovány na ty, které imigrovaly s rodiči do 

cílové země a na ty, které se v cílové zemi již narodily, tedy děti opravdové druhé 

generace (Jánská, Průšvicová, Čermák, 2011). Na ohraničení generací však existuje 

mnoho názorů. Např. Zhou (1997) uvádí jako děti druhé generace také děti, které přišly 

do nové země ve věku 0-4 roky, protože i tyto děti sdílí podobné jazykové, kulturní a 

další zkušenosti jako jejich vrstevníci. Rumbaut (2004 in Chernykh, 2013) rozšířil 

původně dvě skupiny dětí přistěhovalců na pět skupin a tři nové skupiny nazval 1,25.,  

1, 75. a 2,5. generace migrantů. Pro zařazování dětí do skupin doporučoval řídit se 

těmito kritérii: země narození dětí, věk příchodu do cílové země, pokud se dítě narodilo 

jinde, a také země, odkud pocházejí rodiče dítěte. Do 1.25. generace zařadil děti, které 

přišly do nové země ve věku 13 – 17 let a jejichž oba rodiče jsou imigranti. Tyto děti se 

totiž v přijímací zemi setkávají s podobnými zkušenostmi, jako jejich rodiče. Do 

skupiny 1,5. generace zařazuje děti rodičů s imigrantským původem ve věku 6 – 12 let a 

do skupiny 1,75. generace děti, které do nové země přišly s rodiči ve věku 0-5 let. 

Svými zkušenostmi se podobají dětem druhé generace, které se již v této zemi narodily, 

jelikož nemají mnoho vzpomínek na svoji vlast a jejich socializace probíhá až v nové 

společnosti. Děti 2. a 2,5. generace se již narodily v přijímací zemi, přičemž v prvním 

případě jsou oba rodiče imigranti, kdežto v druhém případě pochází jeden z rodičů 

z cílové země. 

Enkulturace, resp. socializace potomků migrantů probíhá v týchž institucích jako 

socializace majoritní populace. Rozdíl ovšem spočívá v tom, že jednotlivé instituce 

nečerpají z téže kultury. Na jedné straně v rámci primární socializace si dítě osvojuje 

hodnoty, normy a významy kultury země původu a hodnoty, které rodiče přijaly 

v procesu akulturace. V tomto procesu mohou hrát roli vrstevníci a komunita lidí ze 

země původu. Na straně druhé jsou samy vystavováni vlivu kultury majoritní 

společnosti /společnosti cílové země, a to působením školy a vrstevnických skupin.  

Portes a Rumbaut v tomto směru uvažují o třech typech procesu kulturního učení 

dětí migrantů, tedy v podstatě enkulturace. Hovoří o konsonantním, disonantním a 

selektivním typu. V konsonantním typu akulturace se rodiče i děti přizpůsobují nové 

kultuře a opouští svoji kulturu původní přibližně stejným tempem, na rozdíl od 

disonantního typu, kde se děti učí jazyk a přijímají způsoby nové kultury daleko 
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rychleji, než jejich rodiče. To může vést až k narušení komunikace a rodinných vztahů. 

Docházet může zejména k jazykové bariéře, kdy děti mluví jazykem nové země, kdežto 

rodiče mluví svým původním jazykem. Třetím typem je selektivní akulturace, kdy je 

asimilace novému prostředí v rámci etnické komunity zpomalována a jazyk i normy 

země původu rodičů jsou částečně zachovány (Kopkáš, 2011). 

 Různá míra akulturace dětí a jejich rodičů může vést až k mezigeneračnímu 

sporu, v tomto případě nazývaném akulturační trhlina. Dochází zde ke konfliktu 

působení nositelů primární a sekundární socializace. Děti jsou v cílové zemi 

ovlivňovány jednak svoji rodinou a komunitou, na straně druhé potom médii, svými 

vrstevníky a školou. V případě rychlé asimilace dětí v cílové zemi může dojít až k 

zpřetrhání rodinných vazeb, vzájemnému odloučení a neporozumění. Příkladem může 

být druhá generace Vietnamců v ČR, která má pravděpodobně blíže ke kultuře a 

hodnotám české společnosti než společnosti svých rodičů. Tento jev nepřispívá 

k rodinné harmonii a udržení rodinných tradic (Jánská, Průšvicová, Čermák, 2011). 

2.2.5 Děti třetí kultury 

 

Odborná literatura si tedy všímá toho, že výchova v kulturně diferencovaném 

prostředí ovlivňuje procesy enkulturace. Významným pojmem zde je kategorie dětí třetí 

kultury. Jsou to osoby, které strávily část svého dětského života mimo kulturu svých 

rodičů, nejčastěji jsou zmiňovány rodiny diplomatů, bussinesmanů, vojáků a dalších 

povolání. Tito lidé se i s rodinami stěhují za prací a na rozdíl od migrantů je definuje to, 

že očekávají přejezd do jiné země a především návrat do země původu. Pollock a Van 

Reken uvádějí, že si dítě třetí kultury vytváří vztah ke každé z kultur, se kterými se 

setkává, aniž by však bylo plně integrováno do kterékoli z nich (Pollock, Van Reken, 

2001, s. 19). Kromě spousty výhod, které „děti třetí kultury“ získávají jim tato pozice 

skýtá i množství nevýhod. Mezi pozitiva bychom mohli zařadit jazykové dovednosti, 

kterými často disponují. Dále jsou ve vztahu k odlišnostem a jiným kulturám 

otevřenější, multikulturní prostředí je pro ně samozřejmější a mají méně předsudků, než 

jejich vrstevníci žijící ve své vlastní kultuře. Dalším pozitivem je adaptace na různá 

prostředí, ale tato dovednost je zcela individuální. Pravdou však je, že většina dětí se 

velmi rychle přizpůsobuje novému prostředí (Thompson, 2010). Pollock (Pollock, Van 



 

16 

Reken, 2001) nazývá tyto děti „kulturními chameleóny“. Velmi rychle se dokáží naučit 

nový jazyk nebo navazovat kontakty. Problémem může být jistá kulturní nezařazenost. 

Tyto děti někdy neví, ke které kultuře náleží, přizpůsobují se kulturám ve kterých 

pobývají, ale do žádné se plně neintegrují a zároveň se mohou ztrácet v kultuře vlastní. 

To se může setkat s neporozuměním a i posměchem společnosti.
 
 

2.3 Výchova  
 

Jedním z klíčových pojmů procesů enkulturace a socializace je výchova. Ta je 

chápána jako proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout 

pozitivních změn v jejím vývoji (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s.277). Názory 

rodičů na výchovu dětí ovlivňuje mnoho faktorů např. různé teorie, orientační rodina či 

přátelé, přesto však v konečné fázi závisí na rodičích samotných, s jakými výchovnými 

hodnotami se ztotožní, a které naopak odmítnou. Můžeme říci, že v České republice se 

za žádoucí hodnoty považují slušnost, pracovitost, samostatnost, pocit odpovědnosti a 

snášenlivost. Zda a do jaké míry jsou děti k těmto hodnotám při výchově vedeny, je 

individuální záležitostí každé rodiny (Rabušicová, Rabušic, 2001). Výchova dětí 

v českých rodinách probíhá spíše autoritativně, liberálním stylem výchovy je typické 

právě Turecko. Autoritativní výchova se vyznačuje náročnými požadavky rodičů, 

zvýšenou mírou kontroly a disciplínou, dítě od nich ale pociťuje kladný emoční vztah, 

podporu a pomoc. Tato výchova jasně stanovuje hranice. Hranice jsou obvykle 

stanoveny na základě příkazů a zákazů, jsou však dítěti předkládány laskavě, s logickým 

zdůvodněním a vysvětlením (Martínková, 2010). Liberální výchova naopak staví na 

svobodě, dítě má možnost samostatné volby, rozhodování co chce a co nechce dělat, 

přijmout (Matulčíková, 2005). Někteří autoři ji nazývají výchovou bezhraniční. Pokud 

dítě dostane vše, co chce, vytváří si komplex všemohoucnosti, který mu brání pochopit 

hranice svého počínání, tedy své možnosti, ale i limity (Pelikán, 1995). Podle 

Prekopové (2000) jsou rodiče při bezhraniční výchově pouze vláčeny svými potomky a 

tyto děti nazývá „malými dospělými“. 
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2.3.1 Role matek při výchově dětí   

 

V mém výzkumu se budu zabývat výchovou dítěte z perspektivy matek, jelikož 

se domnívám, že právě matka je v drtivé většině případů člověkem, který má na vývoj 

dítěte největší vliv. Dítě je po narození zcela odkázáno na péči svých rodičů, je na nich 

závislé a podléhá jejich suverenitě. Hlavní péči ve většině společností poskytuje dětem 

matka. Ačkoliv se v naší kulturní oblasti tu a tam starají o děti muži na rodičovské 

dovolené, stále je tato role přisuzována více ženám. Ty dítě zpravidla odnosí, porodí a 

v prvních letech jeho života jsou mu neustále nablízku. Murphy (2004) uvádí, že matka 

je v nukleárních rodinách většinou hlavním poskytovatelem osobní péče, kdežto otec je 

v roli určité autority a zajišťuje obživu pro rodinu, vlivem kultury a ekonomické situace 

se tyto role mohou vzájemně prolínat. To souvisí s dělbou práce v rodině. 

V primitivních společnostech mají muž a žena většinou zcela jasně rozdělené a 

vymezené úkoly, oproti standardu v moderních společnostech, kde žena chodí do 

zaměstnání a podílí se nebo i sama zajišťuje rodinu po ekonomické stránce. Striktní 

hranice v mužských a ženských činnostech se tak v moderních společnostech mírně 

stírají. I když muži vypomáhají s domácími pracemi a výchovou dětí, je dokázáno, že 

pracující žena doma vykonává asi 90% veškeré činnosti. 

Sociální status ženy je historicky těsně svázán s mateřstvím (Možný, 2006). 

V tradiční rodině byla žena zodpovědná za chod domácnosti a péči o děti, zatímco muž 

byl autoritou, hlavou rodiny a byl odpovědný za obživu rodiny, která v tradiční 

společnosti nebyla rodinou nukleární, ale jejími členy byly i další osoby příbuzné i 

nepříbuzné. Současná, moderní rodina, se vyznačuje silnými emocionálními pouty, 

autorita je rozdělena  mezi oba partnery, stejně tak jako je rozdělena péče o domácnost i 

obživa rodiny. Ačkoliv se činnosti spojené s chodem domácnosti staly z genderového 

hlediska více vyváženější, péče o děti v prvních letech jejich života je zpravidla určena 

matkám. Souvisí to i s jistou biologickou rolí žen, které mohou svým potomků 

poskytnout mateřské mléko, a pokud se žena rozhodne, že své dítě bude kojit, musí mu 

být také po tuto dobu nablízku. Ačkoliv se o dítě může starat místo matky otec na 

rodičovské dovolené, zdá se, že většina párů na světě stále tíhne k tradičnímu rozdělení 

rolí po narození potomků. Ženiným plným „pracovním“ úvazkem se stává péče o děti 
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v prvních letech jejich života, kdežto muž ekonomicky zajišťuje chod rodiny. Parsons 

popisuje model rodiny, kde je otec živitelem a matka není výdělečně činná. Matka je 

zde v roli hospodyně, a i když v některých případech vydělává, svým statusem nemůže 

konkurovat svému muži. Žena má díky schopnosti emočního vyjadřování roli 

„expresivního vůdce“ v rodině. Role ženy je primárně zakotvena uvnitř rodiny, je 

manželkou, matkou, manažerkou domácnosti, na rozdíl od muže, který působí vně 

rodiny a svou prací zajišťuje rodinný příjem (Jandourek, 2003). 

2.3.2 Výchova v transnacionálním kontextu 

 

Styl výchovy uplatňovaný rodiči na dětech se mezi jednotlivými etniky a národy 

liší. Příkladem může být výzkum, který provedl M. Ojala, v němž zjišťoval, jak se liší či 

shodují představy rodičů a učitelek v mateřských školách o výchově dětí ve třech 

zemích – Belgii, Finsku a Hongkongu. Zjistil, že některým kategoriím edukace dávají 

rodiče v jednotlivých zemích větší váhu než jiným. V Hongkongu rodiče kladou důraz 

především na dovednosti školního typu a komunikační schopnosti, které zcela 

upozaďují rodiče ve Finsku. Ve Finsku tedy na rozdíl od Hongkongu považují 

předškolní věk za opravdové dětství bez nutnosti přípravy na školu. Ve Finsku naopak 

rodiče vedou děti k samostatnosti, kterou považují za méně důležitou rodiče v Belgii i 

Hongkongu, naopak schopnost spolupráce a tolerance je pro rodiče důležitá ve Finsku a 

Belgii a nižší v Hongkongu (Průcha, 2001). 

Rozdílné kulturní vzorce v různých oblastech chování dokázali manželé 

Ekstrandovi při svém komparativním výzkumu mezi skupinou Švédů a Indů. Výsledky 

prokázaly výrazné rozdíly mezi výchovnými hodnotami obou skupin a ty se ve většině 

případů shodovaly s hodnotami náležícími jejich kultuře (Průcha, 2001). 

Výchova dětí v cizí zemi je tak pro rodiče ztížená. V našem případě jsou to 

matky, které musí výchovné metody a hodnoty charakteristické pro Českou republiku 

konfrontovat s těmi, které jsou charakteristické pro Turecko. Vlachynská (2012) uvádí, 

že dle mnohých studií kladou matky v rámci výchovy svých dětí důraz na svou původní 

kulturu. Ve své práci popisuje výsledky výzkumu, který provedli Arcia a Johnson. Ti na 

příkladu mexických imigrantek v USA potvrdili existenci kulturních vzorců výchovy, a 

ačkoliv měly informátorky rozdílné vzdělání, zkušenosti a lišily se i délkou pobytu 
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v nové zemi, vykazovaly totožné prvky ve stylu výchovy i výchovných hodnotách. To 

znamená, že kulturní vzorce spojené s výchovou jsou rezistentní vůči akulturačním 

procesům. 

2.3.3 Bilingvní výchova 

 

V rodinách, kde je každý z rodičů jiné národnosti či etnika, se nesetkávají jen 

odlišné kultury, ale také odlišné jazyky a děti vychovávané v těchto rodinách poté 

mohou být bilingvní. Jako Bilingvismus označujeme stav, kdy jedinec přirozeně mluví 

dvěma jazyky. Podle Pedagogického slovníku je bilingvismus „druh komunikační 

kompetence, umožňující realizovat různé komunikační potřeby pomocí jak prvního, tak 

druhého jazyka“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 28). Jozef Štefánik definuje 

bilingvismus jako „schopnost alternativně využívat dvou a více jazyků pro komunikaci 

s ostatními v závislosti na situaci a prostředí, ve kterém se tato komunikace 

uskutečňuje“ (Štefánik, 2000 in Richterová, 2011, s. 12). Bilingvismus se nazývá 

primárním tzv. přirozeným, když k osvojování jazyka dochází v přirozeně bilingvním 

prostředí domova či díky dlouhodobému pobytu v cizí zemi, např. návštěvou místní 

školky. Jako sekundárním, umělým bilingvismem nazýváme situaci, kdy si jedinec 

osvojil řeč formální systematickou výchovou. Podle věku, ve kterém k osvojování 

jazyků dochází, můžeme rozdělit bilingvismus na souběžný, a to když u dětí od 

narození dochází k osvojování dvou či více jazyků zároveň a následný, když k 

osvojování druhého jazyka dochází následně po získání již jistých jazykových 

kompetencí v prvním jazyce. Podle vzájemné rovnováhy mezi jazyky rozlišujeme 

bilingvismus na vyvážený, kdy se oba jazyky vyvíjejí zcela rovnoměrně a dominantní, 

kdy jeden z jazyků převládá (Morgensternová, Šulová, Scholl, 2011). 

 Pět základních typů bilingvních rodin popsali Harding-Esh a Riley (2008): 1) 

Rodiče mluví různými jazyky a každý z nich do určité míry ovládá jazyk partnera. 

Jazyk matky nebo otce je dominantním jazykem komunity, ve které rodina žije a každý 

z rodičů mluví s dítětem od narození vlastním jazykem. 2) Rodiče mluví různými 

jazyky a jazyk matky nebo otce je dominantním jazykem komunity. Oba rodiče mluví 

na dítě nedominantním jazykem a to je tak dominantnímu jazyku vystaveno pouze 

mimo domov. 3) Rodiče mají stejný mateřský jazyk, který není dominantní. Na dítě 
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mluví svým vlastním jazykem. 4) Rodiče mají odlišný mateřský jazyk, který není 

dominantní. Na dítě mluví svým vlastním jazykem. 5) Rodiče mají stejný mateřský 

jazyk, který je dominantním jazykem komunity. Jeden z rodičů mluví na dítě vždy 

jazykem, který není jeho mateřským. 

2.4 Kontext života v Turecku 
 

  Něco málo o Turecku. Turecko je zemí, které se nachází v Malé Asii, jeho menší 

část leží v jihovýchodní Evropě. Má asi 75 milionů obyvatel. Hlavním městem je ve 

vnitrozemí ležící Ankara, největším a nejlidnatějším městem je však Istanbul, jediné 

město na světě, které se rozkládá na dvou kontinentech, evropská a asijská část je 

oddělena Bosporskou úžinou. 

  Turecko je parlamentní republikou. Od roku 2002 je u moci proislámská strana 

AKP
1
. 

  Historie i současnost Turecka je ovlivněná islámem, stejně jako permanentní 

zkušeností s křesťanskou civilizací. V současné době, stejně jako jiná místa světa 

významně podléhá globalizačním trendům. Do základů lokálních tradic vrůstají globální 

formy, jejichž vliv zasahuje různé oblasti života společnosti. Turecká glokalizace  

21. století tedy stojí na pilířích islámu, rozvíjející se ekonomice a pevných rodinných 

vztazích.  

2.4.1 Turecká majorita  

2.4.1.1 Turecká ekonomika 

 

  Turecko je na základě ekonomických výsledků z posledních let považováno za 

zemi s rychle se rozvíjející ekonomikou. Hrubý domácí produkt (HDP) dosáhl na konci 

roku 2012 hodnoty cca 789 mld. USD. Turecké tržní hospodářství je stále více taženo 

odvětvími průmyslu a služeb, ačkoli jeho silné odvětví zemědělství stále tvoří asi 25% 

pracovních míst. Zaměstnanost podle sektorů byla v roce 2013 následující: služby 50%, 

                                                 
1 Strana spravedlnosti a rozvoje 
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v oblasti služeb patří mezi významné obory cestovní ruch a s ním související hotelové 

služby a gastronomie, zemědělství 23,6 %, průmysl 19,4 % a stavebnictví 7%. 

Nezaměstnanost byla v roce 2013 skoro 10% v republikovém měřítku, v Istanbulu 

stoupla nezaměstnanost až k 15 % (Velvyslanectví ČR v Ankaře, 2014). 

  Obvyklá pracovní doba v Turecku je od pondělí do pátku od 9,00 do 17,30 hodin 

nebo od 8,30 do 17,00 hodin. Výjimku tvoří obchodní domy, nákupní centra a tržiště. Ty 

mívají otevřeno i v sobotu a v neděli, nákupní centra zpravidla nezavírají před desátou 

hodinou večerní.   

2.4.1.2 Náboženská a politická situace 

 

  Život v Turecké republice je na rozdíl od našich poměrů velmi ovlivněn 

náboženstvím, ačkoliv Turecko má od počátku republiky sekulární povahu. První 

prezident, Mustafa Kemal, tzv. Atatürk, se ve druhé polovině dvacátých let 20. století 

rozhodl pro radikální sekularizaci společnosti, např. zavedl sekulární rodinné a občanské 

právo místo šaríy. V Turecku tedy existuje oddělení státních institucí a právního systému 

od přímého vlivu náboženství, stát přesto není sekulární ve smyslu své neutrality vůči 

jednotlivým konfesím. Preferuje sunnitský islám a aktivně řídí správu náboženských 

záležitostí. Je zainteresován na náboženské orientaci občanů, míře a vnějších projevech 

jejich víry. Míra podpory islámu ze strany státu v průběhu posledních osmdesáti let 

kolísala, avšak  nehledě na změny vlád i vedení armády vždy existovala. Tuto skutečnost 

lze připsat nejen významu a přitažlivosti islámu pro široké vrstvy obyvatelstva Turecka, 

ale tomu, že je součástí státem konstruované turecké národní identity. Ta chápe turecký 

národ jako jednotný politický a náboženský celek, a to bez ohledu na silnou etnickou, 

sociální, kulturní a jazykovou pestrost (Siegl, 2010). Celkem 99, 7 % procent 

obyvatelstva Turecka se hlásí k islámu, procento osob ortodoxně dodržujících  

náboženské zásady (např. abstinence, půst v době ramadánu apod.) je vyšší než v Evropě.  

  0,3 % obyvatelstva vyznává ostatní  náboženství (ortodoxní, gregoriánské, 

židovské, katolické a protestantské vyznání). Řecký ortodoxní  i  arménský patriarchát  

sídlí v Istanbulu.  
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  Ve velkých městech na západě a jihu Turecka (Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa, 

Adana, Mersin) se společenská pravidla a vztahy mezi lidmi velmi blíží evropským 

zvyklostem, ve východních oblastech však mezi lidmi existují velké společenské rozdíly. 

Vztah k ženám se liší podle přístupu muže k islámu. Pravověrní muslimové dodržují 

zásady islámu a prosazují podřízenost ženy, moderní Turci sice formálně vyznávají 

muslimské náboženství, ale v praktickém životě vyznávají spíše sekulární evropský 

způsob života a ženy jsou pro ně rovnocenné (Velvyslanectví ČR v Ankaře, 2014). 

2.4.1.3 Formální podoba islámu v Turecku 

 

Jak již bylo napsáno výše, 99, 7 % Turků se hlásí k sunnitskému islámu. V 

Turecké republice se na občanských průkazech uvádí náboženská příslušnost jeho 

držitele a pokud se dítě narodí v Turecku a alespoň jeden jeho rodič je tureckým 

občanem, dítě automaticky uvedeno jako muslim. 

Občanské průkazy, kimliky, se v Turecku vydávají dětem hned po narození. 

Pokud chtějí rodiče uvést jiné vyznání nebo nechat kolonku nevyplněnou, musí učinit 

společné prohlášení na příslušném matričním úřadě.  

2.4.1.4 Náboženské svátky 

 

Na rozdíl od České republiky, kde mají nejdůležitější svátky v roce původ 

v křesťanské tradici, v Turecku se slaví svátky islámské. Nejznámějším svátkem je jistě 

postní měsíc Ramadán, jde o pohyblivý svátek, každý rok se jeho začátek posouvá od 

12 kalendářních dní zpět. Podle posvátné knihy Korán se mají muslimové těchto třicet 

postních dní od úsvitu do soumraku zřeknout některých pozemských potřeb, jako je 

především jídlo, pití, kouření či sex. Výjimku z hladu a žízně mají děti, těhotné ženy, 

staří lidé a ti, kteří jsou v době Ramadánu nemocni nebo na cestách, ti by ale poté měli 

postít stejný počet dní. Po západu slunce přichází čas na tzv. iftár, velkou večeři, která 

často trvá až do ranních hodin. K iftáru se schází rodina, přátelé, ale i zcela cizí lidé. 

Iftar se totiž slaví nejen doma, ale velmi oblíbené jsou večeře v restauračních zařízeních 

či dokonce venku na náměstích, kde se zpravidla pod záštitou radnic tyto hostiny konají. 

Je třeba dodat, že půst nedrží všichni Turci. Někteří se omezí jen částečně, například si 
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během Ramadánu zakáží pouze pití alkoholu, jiní půst nedrží vůbec. Ačkoliv pro děti 

půst do puberty není povinný, je žádoucí, aby si na něj zvykaly např. vynecháním 

oběda. Ihned po skončení postního měsíce následuje třídenní Svátek cukru (Șeker 

bayrami), navštěvují se rodiny, přátelé, děti chodí přát po domech hezké svátky, za což 

dostávají sladkosti. Dalším náboženským svátkem je Svátek obětování (Kurban 

bayrami), který je rovněž pohyblivý. Rodiny kupují zvířata, nejčastěji ovce či kozy, 

které obětují. Oběť se sváže, vykope se díra, aby měla kam odtékat krev a nad tou se 

podřízne hrdlo. Předtím probíhá krátká modlitba. Vnitřnosti se zakopou do země a maso 

se rozdělí, část se nechává v rodině, část se dá chudým a část se dá sousedům. Oba tyto 

svátky se svoji povahou velmi blíží našim Vánocům, lidé doma uklízí, nakupují, 

scházejí se.  

2.4.1.5 Náboženské zvyky reflektované Evropany jako znakové 

2.4.1.5.1 Obřízka ve jménu Alláha 

 

Odstranění předkožky pohlavního údu, mužská obřízka, která se v našich 

kulturních podmínkách považuje za nepřirozenou, je v Turecku zcela běžnou a 

v podstatě nepovinně povinnou a turečtí muži si nedokáží představit, že by ji neměli, 

stejně jako turecké ženy, které si nedokáží představit, že by ji neměli jejich synové či 

muži. Podle islámu náleží mužská obřízka k přirozené čistotě těla a někteří učenci ji 

považovali za doporučenou, jiní za povinnou. Prorok Mohamed řekl: "Pět činů náleží 

k fitra
2
: obřízka, odstraňování ochlupení na intimních místech, stříhání nehtů, 

odstraňování ochlupení v podpaží a zastřihování kníru" (Islámská nadace, 2014). Věk 

k provádění obřízky u chlapců není přesně stanoven a i v náboženských textech se liší. 

Někteří doporučovali provádět obřízku v raném věku, někteří považovali za 

nejvhodnější období věk od sedmého dne po narození až do čtyřicátého dne po narození 

nebo až do věku sedmi let. 

 Evropská společnost se na obřízku dívá skepticky. V roce 2012 proběhl 

světovými médii kontroverzní případ, kdy byla soudem v Kolíně nad Rýnem označena 

obřízka dítěte jako ublížení na zdraví. Člověk by se měl podle soudu sám rozhodnout, 

                                                 
2 Pozn. autora: Fitra=Víra v Alláha 
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zda chce tento zákrok podstoupit nebo ne, proto by neměl být prováděn v raném dětství, 

kdy o něm rozhodují rodiče. Zákrokem je tělo natrvalo změněno a tato změna je 

v rozporu s právem dítěte, aby později samo rozhodlo o svém náboženském vyznání 

(Hájek, 2012). Po pobouření a protestech muslimské a židovské obce, která se obávala o 

svoji náboženskou svobodu v Německu, poslanci ještě tentýž rok legalizovali obřízku, 

ale pouze při dodržení všech lékařských pravidel a u malých chlapců se souhlasem 

rodičů. Ani v České republice zákon rituální obřízce nebrání. Podle informace dětské 

chirurgie Fakultní nemocnice Motol v Praze se ročně provádí asi desítky takových 

zákroků u chlapců se zdravotními obtížemi. Z rituálního důvodu se provádí pouze jedna 

až dvě obřízky ročně. Lékaři se proto domnívají, že komunity, ve kterých se obřízka 

provádí, mají své lékaře, kteří zákroky provádějí kvalitně bez následných komplikací 

(Myslivcová, 2012). 

2.4.1.5.2 Zákaz konzumace vepřového masa 

 

V posvátné knize islámu Korán je vepřové maso označeno jako nečisté a 

správný muslim jej tak nesmí požívat. Dále je také považováno za zdraví škodlivé, jako 

původce mnoha nemocí a chorob. V Turecku se dá sehnat vlastně jen v obchodech 

specializovaných na cizince či v obchodech patřících vlastníkům jiných národností, 

např. arménské obchody. Cena samozřejmě odpovídá faktu, že se v místních 

podmínkách jedná o „vzácné“ zboží a kdo jej chce, musí si připlatit. Podle Českého 

statistického úřadu je vepřové maso nejvíce konzumovaným masem v České republice a 

v roce 2012 tvořila jeho spotřeba 41,3 kg na osobu, tedy více než 50 % celkové 

spotřeby všech druhů masa (Český statistický úřad, 2013), absence vepřového masa 

v turecké kuchyni je vyvážena konzumací ostatních druhů masa: kuřecího, skopového, 

hovězího a hlavně v přímořských oblastech rybího.  

2.4.1.5.3 Odívání žen v islámu 

 

K dalším zvykům islámské společnosti, které mají svůj původ v Koránu, patří 

zahalování žen. V Turecku, jako sekulární zemi, není zahalování žen povinné, naopak, 

od založení republiky bylo nošení šátků ve státních institucích, jako jsou školy či úřady 
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zakázáno. Změnu udělala až proislámská vládnoucí strana AKP, která v roce 2011 

zrušila nejprve zákaz zahalování na univerzitách, v roce 2013 i ve státních úřadech.  

 Súra „Světlo“ nabádá věřící ženy, aby zakrývaly své ozdoby a spustily závoje na 

svá ňadra (Vznešený Korán, 2007). Kromě poprsí tedy není v Koránu jasně určeno, co 

mají ženy zakrývá a výklady toho, co patří k  ozdobám, jsou rozdílné. Stupeň používání 

„závěsu“ neboli hidžábu se potom liší podle lokality.   

Ženy v Turecku používají k zahalení nejčastěji turban, jedná se o pruh látky 

nebo šátek zahalující vlasy a krk, oblečení je doplněno většinou volnějšími kabátky 

různých barev, které sahají pod kolena, ženy k nim často nosí kalhoty a plné boty. 

Dalšími formami zahalování jsou čádor, nikáb a burka. Čádor je většinou černý hábit, 

zakrývající hlavu a zbytek těla, obličej ale zůstává volný. Je používán především 

v ší´itském islámu, tedy hlavně v Iránu. Čádor nemá otvory pro ruce a ani zapínání, 

vpředu si ho tak žena musí přidržovat rukama. Neprůhledná rouška, která doplňuje šátek 

a zakrývá celý obličej kromě očí se nazývá nikáb, nosí se např. v Saúdské Arábii. 

Nejkonzervativnějším typem zahalování je burka používaná hlavně v Afganistánu, 

jedná se o hábit navlékající se přes hlavu, který zahaluje celé tělo a obličej je chráněn 

hustou mřížkou, ženě tak nejsou vidět ani oči, i když ona sama vidí. V Turecku jsem 

kromě burek zatím viděla všechny tyto typy zahalení.  

2.4.1.6 Turecká rodina  

 

Tradiční turecká rodina má patriarchální podobu, status ženy však prodělal 

v průběhu 20. století změny, a to v důsledku procesů modernizace a urbanizace. 

Nejlepším ukazatelem zvýšeného statusu žen v rámci tureckých rodin je kombinace 

vzdělání a účasti na organizované městské pracovní síle. V městských oblastech 

vymizela rozšířená rodina, především ze střední a vyšší třídy, a dominantní strukturou 

rodiny se stala rodina nukleární (Toker U., Toker, Z., 2003). 

Většina domácností je tedy nukleárních, skládá se z rodičů a jejich nedospělých 

dětí. Bez ohledu na strukturu rodiny je ale rodina často funkčně rozšířena, s velkou 

mírou vzájemné podpory mezi blízkými příbuznými, kteří tak mají tendenci žít tak 

blízko sebe, jak je to jen možné (Sunar, Fisek,2005). 
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 V Turecku tedy hraje významnou roli široká rodina, jejíž členové se pravidelně 

scházejí a v případě potřeby si vzájemně pomáhají, např. poskytováním péče nejstarším 

členům rodiny. Tím je ovlivněna také velikost bytů v Turecku, jejichž plocha zpravidla 

přesahuje 100 m². 

2.4.1.7 Kolektivismus 

 

Dvě důležité hodnoty odlišují „evropsko – americkou“ kulturu a mnohé 

„nezápadní kultury, je to individualismus a kolektivismus, na jejichž základě lze 

vysvětlit pozorované rozdíly v chování, sebehodnocení, myšlení, vztahu k ostatním a 

také toho, jaké hodnoty jsou dětem předávány v rámci jejich socializace. Právě Turecko 

se vyznačuje silným kolektivismem. Vztah k rodině je jednou z hlavních charakteristik 

kolektivistických kultur, jedinci se silně identifikují s nukleární i širší rodinou a tyto 

vztahy provází vzájemná reciprocita, loajalita a solidarita.
 

Dalšími hodnotami 

kolektivismu je upřednostňování spolupráce před soutěživostí, skromnost a projevování 

emocí jako je stud či pocit viny před emocemi jako je pýcha či vztek (Yudum, 2012). 

 Individualistické a kolektivistické skupiny tedy rozlišujeme podle toho, zda je 

v kultuře kladen důraz na jedince nebo skupiny. Nezávislost, osobní úspěch, spoléhání 

na sebe samé individualismu stojí proti kolektivismu, který se vyznačuje důrazem 

kladeným na společenská pouta, nadřazenost skupiny nad zájmem jednotlivce a 

přizpůsobení se širší společenské skupině (DeVito, 2008). Podle Průchy (2010) jsou 

vazby jednotlivců na kolektivy v individualistických společnostech poměrně volné, 

naopak v kolektivistických společnostech jsou lidé od narození integrováni do 

soudržných skupin. Kassin (2007) připomíná, že kolektivismus a individualismus 

nejsou striktně odděleny a odlišnosti zemí se neřídí podle nějakého jednoduchého 

vzorce. Jako příklad uvádí analýzu Daphna Oyserman a jejích kolegů, která z 83 studií 

v rámci spojených států zjistila, že Američané jsou jako skupina poměrně 

individualističtí, kolektivistické tendence se naopak různily v Asii, kde Číňané byli 

kolektivističtější než např. Japonci.  
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2.4.1.8 Primární socializace - výchova v turecké rodině 

 

Výchova dětí v Turecku se v některých ohledech liší podle toho, zda se jedná o 

venkovské nebo o městské rodiny. Výchova dětí na venkově směřuje především k tomu, 

aby bylo zajištěno blaho rodiny. Význam se klade hlavně pracovnímu potenciálu dětí a 

podpoře rodičů ve stáří. Silný důraz je kladen na autoritu rodičů a poslušnost ze strany 

dětí. Aby tato struktura fungovala, děti musí cítit vděčnost, věrnost, a odpovědnost 

k rodině, přijímat autoritu rodičů a podřídit své vlastní zájmy potřebám druhých. 

Poslušnost je zajišťována také použitím fyzických trestů. Městské rodiny preferují 

v procesu socializace svých dětí jiné cíle, rodiče přikládají význam individuálnímu 

úspěchu a dítě má v rodině větší autonomii. Tradiční emocionální intimita a citlivost k 

potřebám druhých však přetrvávají. V městských rodinách používají rodiče zřídka 

fyzické tresty a další formy autoritářské kontroly, spíše se zde spoléhají na kombinaci 

odměn a domluvy (Sunar, Fisek, 2005). 

2.4.1.9 Sekundární socializace - možnosti vzdělávání v Turecku  

2.4.1.9.1 Předškolní vzdělávání 

 

Stejně jako v České republice, ani v Turecku není předškolní vzdělávání povinné 

a v obou zemích sleduje v zásadě stejné cíle. Cílem předškolního vzdělávání v Turecku 

je zajistit fyzický, mentální a citový rozvoj dětí a osvojení si správných návyků, aby 

byly připraveny k základnímu vzdělávání a dále také zajistit správné prostředí pro 

výchovu dětí pocházejících z nepříznivých podmínek a zajištění toho, aby se naučily 

mluvit turecky vhodně a správně (Ministerstvo národního vzdělávání Turecka, 2013). 

Také v Turecké republice existují kromě státních školek školky soukromé, zatímco ve 

státních školkách hradí zákonní zástupci dítěte pouze minimální školné a stravné, 

soukromá zařízení jsou podstatně dražší. V Istanbulu činí měsíční poplatek za 

soukromou školku asi 1000 tureckých lir
3
. Ceny ale mohou být i několikanásobně vyšší.  

                                                 
3 1 turecká lira je cca. 10 Kč 
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2. 4. 1. 9. 2. Základní vzdělávání 

 

V Turecku nastupují děti ke školní docházce již ve věku 5,5 let (66 měsíců) a 

povinná základní školní docházka zde trvá 8 let. Cílem základního vzdělávání 

v Turecku je zajistit, aby žáci získali potřebné znalosti, dovednosti, chování a návyky 

k tomu, stát se dobrými občany, a připravit je pro život a další vzdělávání podle jejich 

zájmů, vloh a schopností (Ministerstvo národního vzdělávání Turecka, 2013). Na 

státních školách je vzdělání bezplatné, soukromé školy stojí měsíčně od 1000 tureckých 

lir výše. V zemi je také řada mezinárodních škol, z nichž nejvýznamnější jsou americké 

a britské školy, roční školné zde stojí okolo 25 000 USD.  

Ve školním roce 2011-2012 navštěvovalo základní vzdělávání celkem  

10 979 301 dětí, z toho 10 692 329  ve státních školách a 286 972 v soukromých 

školách (Ministerstvo národního vzdělávání Turecka, 2013). Rozhodnutí rodičů, zda 

dítě umístit do státní či do soukromé školy může ovlivňovat mnoho faktorů. Jedním 

z nich je jistě rodinný příjem. Průměrný roční disponibilní důchod turecké domácnosti 

je 26 577 lir a mnoho rodin na něj zdaleka nedosahuje (Turkish Statistical Institut, 

2014), při cenách soukromého vzdělávání tak mnoho rodičů volí raději státní školy. 

 V roce 2012 vstoupil v platnost nový školský zákon, který změnil podobu 

vzdělávání v Turecku. Osmiletá povinná školní docházka byla zvýšena na 12 let a 

rozdělena do třech čtyřletých období, na první a druhý stupeň základní školy a na 

střední školu. Systém 4 + 4 + 4  zapříčinil, že děti po prvním období přestupují na jinou 

školu a již v tomto věku (9 let-10 let) si mohou zvolit školu s odborným zaměřením. 

V posledních letech, doslova jako houby po dešti, „roste“ počet náboženských škol 

v Turecku (tzv. Imam Hatip), kterými stát nahrazuje běžné základní školy, a právě ty 

jsou jednou z možností pro žáky nastupující do druhého stupně povinné docházky. 

Výuka je zde zaměřena na studium Koránu, život proroka Mohameda a jejím cílem je 

vychovávat nové islámské duchovní. Obnovení těchto škol, zakázaných v roce 1997, 

jen potvrzuje snahu státu (jeho proislámské vlády) o stále větší islamizaci společnosti. 

 Náboženská výuka je součástí výuky i na běžných základních školách. Ve 4. 

třídě začíná dětem povinný předmět „náboženská kultura a etika“ (Din kültürü ve ahlak 
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bilgisi). Ačkoliv jsou v něm studenti seznamování všeobecně s náboženskou kulturou a 

morálními zásadami především islámu, křesťanství a judaismu, výuka islámu zde 

převažuje a představuje základ celého předmětu (Alasania, Gelovani, 2011). 

2.4.2 Migranti v Turecku 

2.4.2.1 Legislativní rámec pobytu cizinců v Turecku 

 

Do roku 2012 platil pro cizince 90 denní bezvízový styk bez dalších podmínek. 

Bylo možné zde pobývat prakticky neomezeně a cizinec, pokud nechtěl žádat o 

povolení k pobytu, musel pouze jednou za tři měsíce vycestovat ze země, ale ještě týž 

den se mohl vrátit na dalších 90 dní zpět do Turecka. Zákon č. 5683 o pobytu a 

cestování cizinců z roku 2012 tuto praxi změnil pravidlem 90/180, které vyjadřuje, že 

cizinec může v zemi pobývat pouze 90 dní ve 180 dnech a návrat je možný až v dalším 

půl roce. Při porušení předpisu je cizinec sankcionován pokutou a zákazem vstupu do 

Turecka na dva roky. Není tak již možné vyjet před koncem 90 denní lhůty mimo území 

Turecka a poté se hned vrátit na dalších 180 dní. Pro delší pobyty (nad tři měsíce) je tak 

od roku 2012 povinností cizince kontaktovat místní úřady a zažádat si o povolení 

k dlouhodobému pobytu. Úřady mohou svými byrokratickými postupy vždy do určité 

míry znepříjemnit životy lidí, avšak všeobecně není získání pobytu v Turecku nic 

složitého a žadatel jej zpravidla získá. Stejně jako ostatní cizinci dlouhodobě pobývající 

v Turecku, musí o povolení k pobytu žádat manželé/manželky Tureckých občanů, které 

pocházejí z jiných zemích. Ti mají oproti ostatním cizincům při podání žádosti jen 

zanedbatelné výhody, např. nemusí dokládat nájemní smlouvu pro pobyt v Turecku.  

Dlouhodobý pobyt je udělován na maximálně dva roky a musí tak být, v případě zájmu 

cizince setrvat v zemi, pravidelně obnovován. Manželé/manželky tureckých občanů 

mohou po třech letech manželství požádat o udělení státního občanství Turecka. 

Statistiky migrace do Turecka jsou omezené a neexistuje žádný zdroj udávající 

celkový příliv a odliv migrantů. Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení nicméně 

vede registr vydaných pracovních povolení (OECD, 2013). OECD dále uvádí, že v roce 

2011 byl počet vydaných povolení k pobytu v Turecku 220 000, 11 % za pracovním 
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účelem a 17 % za studijním účelem. Statistiky z roku 2012 a 2013 prozatím nejsou 

uveřejněny (OECD, 2013). 

2.4.3 Čeští krajané v Turecku 

 

Migraci do Turecky můžeme po dobu moderních českých dějin chápat jako 

individuelní. Turecko do přelomu nového milénia není asociováno jako migrační země, 

v současné době se ovšem zvyšuje počet českých migrantů v zemi. Podle statistik 

vedených Generálním konzulátem České republiky v Turecku zde žije něco kolem 100 

krajanů. Jelikož se ale jedná o evidenci, do které se naši občané registrují dobrovolně, 

jejich počet je zde patrně o několik desítek vyšší. Nejčastěji se jedná o ženy pocházející 

z České republiky, které se do Turecka vdaly a se svým manželem, místním občanem, 

zde vychovávají nebo se zde chystají vychovávat své děti. V menší míře jsou to občané 

ČR, kteří v Turecku pobývají dočasně a v blízké budoucnosti předpokládají návrat 

domů či odjezd do jiné země, to jsou zástupci českých i mezinárodních firem, studenti 

na výměnných pobytech, učitelé, umělci, modelky, ale také čeští diplomaté. 

Ve statistice generálního konzulátu České republiky žijí všichni evidovaní Čeští 

občané v Istanbulu, největším a nejlidnatějším městě Turecka. Dle mé informace žije 

několik dalších Čechů v Ankaře, hlavním městě země, dále na západním pobřeží ve 

městě Izmir a také na jihu země v oblasti kolem města Antalye. Další přítomnost 

českých občanů dlouhodobě pobývajících v Turecku mi není známá, je ale 

pravděpodobná. 

Většina Čechů v Istanbulu bydlí ve větší vzdálenosti od centrální části města, 

většinou kolem 40 km. Město se neustále rozrůstá a v neobydlených částech dále od 

centra vznikají stále nové a nové obří bytové komplexy s obchody, školami a školkami, 

lékaři, bazény i mešitami. Pro představu, moje kolegyně žije v komplexu s kapacitou 

30 000 lidí. Lidé upřednostňují tyto periferie z různých důvodů, kterými jsou ceny za 

koupi bytu či nájemné, které směrem od centra klesají, dále taky všeobecně klidnější 

život, než mají lidé v turistické a obchodní části města. Daní za větší vzdálenost je 

povětšinou každodenní dojíždění za prací, které v istanbulském provozu zabere 

skutečně hodiny času. Pro představu, nájemné bytu o velikosti 120 m² v jednom 

z takových vzdálenějších bytových komplexů se dá sehnat i za 800 tureckých lir, 
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zpravidla se navíc jedná o novostavby. V centru města nájemné začíná na 2000 lirách a 

stoupá podle čtvrti do obrovských sum. Ve čtvrti Nişantaşi
4
, kde je umístěn také český 

konzulát, stojí nájemné i 5000 lir měsíčně. Úroveň těchto domů bych přirovnala 

k bytovým domům v centru Prahy.  

2.4.3.1 Společné aktivity krajanů v české komunitě 

 

V roce 2012 byl při českém generálním konzulátu v Istanbulu založen krajanský 

spolek „Čeští krajané v Istanbulu“, jehož cílem bylo mobilizovat krajany ke společným 

aktivitám. Do té doby se krajané v hojném počtu, tedy řekněme v desítkách, scházeli 

pouze výjimečně. Generální konzulát České republiky jim navrhl odlišnou koncepci 

konání aktivit, a to pod „hlavičkou“ spolku s vlastním rozpočtem. Krajanské spolky 

České republiky v zahraničí mohou žádat o získání peněžních darů na své projekty, 

jejichž přidělení schvaluje v konečné fázi Vláda České republiky. Ačkoliv se 

v programu spolku v Istanbulu najdou i velmi zajímavé aktivity pro dospělé, pozornost 

je zaměřena především na nejmenší krajánky. Vůbec první výukový program v Turecku 

pro české krajánky s názvem České dětské centrum, ještě před založením spolku, 

organizoval v Istanbulu přímo generální konzulát České republiky v roce 2012. Jednalo 

se o unikátní projekt trvající 4 měsíce. Děti se scházely pravidelně jednou za dva týdny 

v prostorách českého úřadu, a pod vedením dvou kvalifikovaných lektorek byly formou 

hry, pomocí písniček, básniček či výtvarných činností kontaktovány s českým jazykem 

a kulturou. Každé sezení bylo tématicky zaměřené na české tradice. Cíl byl dvojí. 

Setkání dětí přibližně stejného věku se svými vrstevníky v „českém prostředí“, věk dětí 

se pohyboval od tří do šesti let a také podpora jejich kontaktu s českým jazykem a 

kulturou. S potěšením mohu říci, že v projektu nadále pokračuje i krajanský spolek, i 

když v pozměněné podobě. Děti zde byly rozděleny do dvou separovaných skupin 

s rozdílným programem přizpůsobeným jejich věku.  

Krajanský spolek je otevřený nejen trvale usazeným krajanům, ale také těm, 

kteří jsou v Istanbulu jen na přechodnou dobu, jeho aktivit se tak v případě zájmu 

mohou účastnit všichni expati. 

                                                 
4 Čti: Nišantaši 
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2.4.3.2 Plnění povinné školní docházky ČR ze zahraničí 

 

Povinnou školní docházku státních občanů České republiky upravují příslušné 

právní předpisy a řeší i situaci, kdy je povinné základní vzdělání plněno ze zahraničí. 

Do roku 2012 musely děti se státním občanstvím České republiky a plnící základní 

školní docházku v zahraničí, skládat ve svých spádových školách rozdílové zkoušky. 

Dne 23. 7. 2012 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Touto 

změnou vyhlášky došlo ke zrušení povinnosti plnit rozdílové zkoušky pro žáky, kteří 

povinnou školní docházku plní v zahraničí. O rozdílové zkoušky je však možné požádat 

ředitele spádové školy, a to nejméně za období jednoho pololetí nebo nejvíce za období 

dvou ročníků. Žákům je po splnění rozdílových zkoušek vydáno spádovou školou 

vysvědčení. Pokud žák zkoušky neabsolvuje, dokládá se absolvování povinné školní 

docházky spádové škole na území ČR odevzdáním zahraničního vysvědčení, které musí 

být přeloženo do českého jazyka. Zákonný zástupce dítěte musí plnění povinné školní 

docházky dokládat v České republice nejméně jednou za dva školní roky (Sbírka 

zákonů, 2011). 
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3 Metodologie 

3.1 Cíle výzkumu a výzkumná otázka 
 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jak matky Češky, které se vdaly a žijí v Turecku, 

reflektují cíle výchovy svých dětí a strategie, které volí.  Zajímalo mě, jakým způsobem 

se matky snaží vychovávat své děti, jaký je cíl jejich výchovy a jak se vyrovnávají 

s působením majoritní kultury, kultury jejich muže, na jejich děti a jakým způsobem, 

probíhá transmise jejich pozice transmigrantek na jejich potomky. Pro výzkum jsem 

aplikovala kvalitativní metodologii, jelikož jsem chtěla zjistit povahu daného problému 

a popsat problém zevnitř a do hloubky (Hendl, 2005). Chtěla jsem zjistit pokud možno 

veškeré jevy, které se vyskytují ve vybrané skupině, a tyto jevy pak interpretovat, tedy 

nalézt v dané skupině nějaké struktury, vazby, pravidelnosti (Novotná, 2009). 

3.2 Výzkumný vzorek 
 

Protože v kvalitativním výzkumu nezastupuje vybraný vzorek populaci 

jednotlivců, ale populaci výzkumného problému (Disman, 2002), byl vzorek pro moji 

studii účelový. Tvořily ho ženy, které se vdaly a žijí v Turecku, a s manželem Turkem 

zde vychovávají svoje potomky. Výzkum tedy probíhal u národnostně-smíšených, 

česko-tureckých rodin. Pro svůj výzkum jsem jako respondenty zvolila ženy, protože 

jak jsem již uvedla v teoretické části, je to právě žena, která bývá nejdůležitějším 

článkem v primární socializaci dítěte a jeho výchově a zajímala mě právě socializace 

potomků z jejich vlastní perspektivy.  Z mé zkušenosti zde navíc vyplývá, že ženy jsou 

zpravidla s dětmi doma, zatímco muži zajišťují obživu rodiny. Tento model souvisí také 

s tím, že pro cizinky je velmi těžké se v Turecku pracovně uplatnit a odpovídající 

zaměstnání často hledají dlouhá léta neúspěšně. Pro výzkum jsem zvolila ženy, které 

v Turecku pobývají minimálně tři roky, od čehož jsem očekávala jistou podobnou 

zkušenost aktérek s ohledem na zkušenosti s pobytem a výchovou dětí v cizí zemi.  

Žádná další kritéria výběru jsem si nekladla. 
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Výzkum probíhal u osmi žen. Pro anonymitu respondentek jsem změnila jejich 

jména. Jména dětí, pokud byly v rozhovoru s matkou zmíněny, jsem nahradila termíny 

„syn/dcera“ a jména mužů slovy „manžel“ či „muž“. Tři respondentky jsem 

kontaktovala na základě své vlastní sociální sítě, zbytek respondentek mi byl doporučen 

právě těmito přítelkyněmi, využila jsem tedy metodu sněhové koule. 

Osm žen, které se zapojily do výzkumu jsou ve věku od 31 do 38 let, pocházejí 

z různě velkých měst v Čechách a na Moravě, z hlediska vzdělání jsou mezi nimi 

středoškolačky i vysokoškolačky.  Respondentky vychovávají jedno, maximálně dvě 

děti ve věku 0 – 7 let. Z hlediska pobytového statusu jsou občankami České republiky a 

v Turecku mají trvalý pobyt. V Turecku žijí od 3 do 15 let. Konkrétní popis každé 

z respondentek neuvádím, z důvodu zachování anonymity. 

3.3 Technika sběru dat 
 

Pro sběr jsem zvolila primárně polostrukturované rozhovory, z nichž jsem chtěla 

získat názory a postoje respondentek ke konkrétním tématům. Před započetím 

rozhovorů jsem si vytvořila návod k rozhovoru obsahující tématické okruhy, které jsem 

v rámci interview chtěla probrat a s nimi související otázky.  Otázky relevantní 

výzkumnému problému tedy byly formulovány před započetím výzkumu. Rozhovory 

jsem si nahrávala pro pozdější pořízení doslovné transkripce. Před začátkem rozhovoru 

jsem požádala respondentky o informovaný souhlas a poté o sdělení jejich 

pasportizačních údajů. Poté jsem přešla přímo k polostrukturovanému rozhovoru.  

Rozhovory jsem doplnila zúčastněným pozorováním v pozorovaných rodinách i 

v mém okolí. Po celou dobu jeho trvání jsem si vedla terénní poznámky zachycující 

události, denní rutinu, vše, co se mi zdálo relevantní pro můj výzkum. Zápisky jsem 

průběžně doplňovala o mé myšlenky, které jsem poté propojovala s příslušnými daty 

z terénu, držela jsem je ale odděleně od dat, aby nedošlo k prolnutí popisu s interpretací. 

Výzkum jsem vedla většinou v bytech respondentek, ve dvou případech na neutrální 

půdě, jednou v restauraci a jednou v parku. Snažila jsem se v každém případě narušovat 

jejich soukromí pouze minimálně. 
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3.4 Analýza dat 
 

Podle Hendla (2005) se data v kvalitativním výzkumu analyzují od počátku 

jejich sběru.  Fázi analýzy dat jsem začala přepisem nahraných rozhovorů a vytvořila 

jsem jejich doslovnou transkripci. Text jsem dále redukovala tak, aby se v přepisu 

nevyskytovala data nepodstatná pro můj výzkum, např. slovní vata nebo výrazy, které 

narušovaly plynulost textu. Všechna data tedy byla v psané podobě a byla náležitě 

označována, aby pro mě byla zřejmá míra jejich důležitosti. Po sesbírání všech dat 

z pozorování a rozhovorů jsem hledala souvislosti a vyvozovala závěry pro zodpovězení 

výzkumné otázky. Použila jsem metodu otevřeného kódování dat. Jednotlivé části textu 

- segmenty relevantní pro můj výzkum jsem označovala kódy, kterými jsem ve zkratce 

vyjadřovala význam těchto jednotlivých segmentů. Kladla jsem si otázku, o čem dané 

části vypovídají a na tomto základě jsem jim poté přiřazovala „nálepky“, tedy kódy. 

Poté jsem hledala mezi těmito kódy vztahy a vytvářela z nich jednotlivé kategorie jako 

nadřazené označení více konkrétních projevů. V jedné kategorii se tak vyskytovaly 

pojmy, které dle mého názoru náležely ke stejnému jevu. Z těchto kategorii jsem dále 

vycházela při interpretování zkoumané reality.  

3.5 Hodnocení kvality výzkumu 
 

Kvůli mému dlouhodobému pobytu v Turecku může být můj pohled na 

zkoumané jevy ovlivněn mojí subjektivitou, po celou dobu výzkumu jsem se však 

snažila zachovat reflexivitu.  Jelikož sama nemám děti, byl pro mě tento úkol snadnější 

než kdybych byla sama matkou. K výzkumu jsem přistupovala bez očekávání či 

předpokladů, jelikož jsem do získávaných poznatků nemohla promítnout své vlastní 

zkušenosti. To, že sama nemám děti, tedy v rámci tohoto výzkumu považuji za jistou 

výhodu. 

Respondentky věděly, že pracuji na Generálním konzulátu České republiky 

v Istanbulu. S většinou z nich jsem se poznala ještě před započetím výzkumu. Ačkoliv 

jsem měla jisté obavy, zda ke mně respondentky ve svých výpovědích budou 

přistupovat otevřeně, v průběhu výzkumu jsem v žádném případě neměla pocit, že by se 
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respondentky snažily svoje zkušenosti s pobytem v Turecku jakkoliv zkreslovat. 

Přistupovaly ke mně z důvěrou, otevřeně a nezávisle na mojí profesi.  

Abych zajistila kvalitu výzkumu, prováděla jsem po celou dobu jeho evaluaci. 

Závěry, ke kterým jsem dospěla, jsou platné pro výzkumný vzorek. 

3.6 Etické otázky výzkumu 
 

Všechny respondentky byly plně obeznámeny s tím, že všechna data budou 

pořizována za účelem sepsání mé bakalářské práce na Fakultě humanitních studií 

Univerzity Karlovy, a pro žádný jiný účel nebudou využita. Poskytla jsem jim informaci 

o průběhu výzkumu a seznámila je s možností kdykoliv výzkum bez udání důvodu 

ukončit. Také jsem respondentky upozornila na skutečnost, že výzkum je zcela 

anonymní, dále na fakt, že pořízená data nebudou v žádném případě sdělována třetí 

osobě, budou bezpečně archivována v mém osobním trezoru, a ta data, která již nebude 

třeba dále archivovat, budou zničena. Soukromí osob jsem se snažila narušovat jen zcela 

minimálně. V rámci výzkumu jsem očekávala pořizování citlivých údajů, proto jsem 

vyžadovala písemný informovaný souhlas od všech respondentek, který jsem předem 

připravila. Respondentky nebyly tázány na údaje, které by byly až příliš citlivé a 

všeobecně nepříjemné, přesto byly informovány o možnost odmítnout odpověď na 

otázku. Pokud jsem se v průběhu výzkumu, a to jak při provádění rozhovorů, tak při 

zúčastněném pozorování, seznámila s informacemi, která jsem považovala za příliš 

citlivé k tomu, aby byly uveřejněny, nebyly dále použity. Transkripce jsem z důvodů 

některých citlivých dat k práci nepřiložila. Rozhodla jsem se také z důvodu zachování 

anonymity neuvádět věk, místo původu a vzdělání respondentek (viz výše). Krajanská 

komunita v Istanbulu je velmi malý okruh a krajané se ve větší či menší míře znají mezi 

sebou. K fiktivním jménům by se podle věku daly snáze přiřadit konkrétní osoby. 
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4 Prezentace a interpretace výsledků  

4.1 Transnacionální matky  
 

Hlas, který v textu zazní, je hlas českých matek, které uzavřely sňatek 

s tureckým partnerem. V době transnacionálních migrací je třeba nahlížet jejich 

pozici v migraci jako transnacionální. Jejich perspektiva je ovlivněna jejich pozicí ve 

dvou kulturních prostorech. Tu udržují běžnými prostředky transnacionálních 

migrantů. Významné je, že jak ukázal výzkum, je tento prostor v dané chvíli zúžen 

především na rodiny: na rodinu v České republice a rodinu v Turecku (viz níže). 

Přátelské vazby, které tyto ženy navazují a udržují, jsou omezeny na několik málo 

přátel v ČR a v Turecku a na krajanskou skupinu českých matek, žen v podobné 

životní situaci jako ony. V rámci těchto sociálních skupin vyjednávají svoji sociální 

relevanci. Svoji sociální relevanci vyjednávají v různých oblastech, tedy i v oblasti 

výchovy. Nás tedy v rámci výzkumu zajímalo, jak se tato transnacionální pozice 

matek promítá.   

 Respondentky se zpravidla přestěhovaly do Turecka kvůli partnerskému 

vztahu s jejich současným manželem a jako důvod usídlení rodiny v této zemi po 

sňatku a narození dětí udávají právě zaměstnání muže. Některé respondentky si však 

Turecko k dlouhodobému pobytu vybraly ještě před tím, než vstoupily do vážného 

partnerského vztahu se svými současnými manžely. Jelikož se dokázaly uplatnit také 

v pracovní sféře, o usídlení rodiny jinde než v Turecku později neuvažovaly. 

Sociální sítě respondentek v ČR jsou tvořeny především rodinou. 

Respondentky mají okruh svých přátel v ČR, přátelství ale ve většině případů 

nevydrželo vzdálenost a intenzita kamarádských vztahů ubíhajícími roky klesla či 

přátelství zcela zanikla. Kontakty jsou udržovány nejčastěji po Facebooku, dalšími 

médii jsou Skype a e-mail.  

 

Barbora: „Když jsem do Turecka odcházela, zanechala jsem tam spoustu přátel. 

Kontakty jsem udržovala a udržuji přes Skype, postupně začal Facebook, takže ten 

teď také využívám. Jo a potom tam je taky skupinka starších přátel, bývalí kolegové 
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z práce a někteří nejsou na Facebook, takže  používáme e-mail. Některé kontakty 

postupně vyšuměly, už to není tak intenzivní.“ 

 

Petra: „V ČR už přátele moc nemám, hodně to opadlo. Já jsem v Turecku už jedenáct 

let a hlavně nemám zájem udržovat vztahy v ČR s někým, s kým jsem se neviděla 20 

let, takže tam můj okruh tvoří jen rodina a příbuzní.“ 

 

Také v Turecku jsou sociální sítě respondentek tvořeny především rodinou. 

Sociální sítě zde dále tvoří okruh tureckých přátel a především českých krajanů. 

V případě tureckých přátel, pokud nejde o sousedy, dochází k setkání výjimečně a 

kontakty jsou udržovány zpravidla po Facebooku a telefonu.  

 

Petra: „Turecké přátele tu máme také, (…) víš co, já nemám čas, ani manžel nemá 

čas se s někým stýkat, takže skoro veškeré kontakty udržujeme přes sociální sítě.“ 

 

Jana: „Máme tady i turecké přátele, ale moc se nestýkáme, to už musí být. Jsem 

s nimi ale v kontaktu přes Facebook, někdy i po telefonu.“ 

 

Významnou skupinu tvoří krajanská komunita v Istanbulu. Češi se schází ke 

společným akcím, které jsou zpravidla organizované krajanským spolkem, někteří ale 

mezi sebou udržují také přátelské vazby a schází se i soukromě. Také tyto kontakty 

jsou udržovány nejčastěji po Facebooku a telefonu. 

4.2 Pozice matky v česko-turecké rodině 
 

Matky povětšinou zůstávají v současné době v domácnosti, kde je jejich 

hlavní náplní péče o děti a domácnost, klíčovou obživu rodiny tak obstarává turecký 

manžel. 

 Všechny zúčastněné rodiny mého výzkumného vzorku jsou úplné, tedy 

tvořeny matkou, otcem a dětmi a autonomní ve smyslu života v samostatné 

domácnosti. Nukleární rodina je v Turecku dominantní formou domácnosti. 
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Respondentky jsou zpravidla nevěřící ve smyslu náboženské víry. 

Náboženským vyznáním manželů je ve všech případech islám. Liší se však mezi 

sebou tím, v jaké míře náboženství praktikují.  

4.3 Primární socializace dětí v česko-turecké rodině 

4.3.1 Narození potomka 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že respondentky zpravidla porodily své první dítě 

v Turecku, a početí bylo většinou plánované. Jako prvorodičky měly většinou obavy 

z péče o svého potomka. Oporou byli ženám manželé, kteří se v domácnosti různě 

zapojovali např. úklidem či nákupy, většinou čerpali v zaměstnání těsně po narození 

potomků dovolenou. Často přicestovaly z České republiky matky nebo dokonce oba 

rodiče, aby byli své dceři alespoň v prvních týdnech po narození vnoučete nablízku a 

pomohli ji v této nové situaci. V případě nepřítomnosti rodičů pomáhali někdy také 

tchýně či švagrové a především radami také české přítelkyně žijící v Istanbulu. 

Situaci po narození svého potomka popisuje např. paní Helena. 

 

Helena: „Byla tu moje mamka, od porodu celý měsíc, na začátku mi pomáhala i 

tchýně, samozřejmě. Manžel měl dovolenou, takže nám byl také k ruce a oporou. 

Hodně mi také pomáhala moje česká kamarádka, co bydlí kousek od nás, a to hlavně 

psychicky. Bylo to pro mě docela náročné, musím uznat. Bála jsem se, jak to všechno 

zvládnu, až mamka odjede, protože mě pomáhali jak mamka, tak manžel a najednou 

jsem měla s malým zůstat sama doma.“ 

 

Paní Barbora byla ráda, že ji po narození prvního potomka pomáhal pouze 

manžel: 

 

Barbora:„Po narození syna jsem byla klidná vyrovnaná, neměla jsem pocit paniky, 

byla jsem na to sama s manželem, spíš jsem měla pocit, že kdyby mi pomáhal někdo 

jiný, že by mě to znervózňovalo.“ 
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Jako zdroje pro získávání informací k zajištění péče o nejmenší děti používaly 

respondentky nejčastěji internet nebo knihy, a to i před narozením potomka, tak po 

něm. 

4.3.2 Občanství 

 

Zákony České i Turecké republiky povolují dvojí občanství. Přesto všechny 

respondentky mají pouze jedno občanství, a to je občanství České republiky, naopak 

jejich manželé jsou „pouze“ tureckými občany. Všechny děti z rodin mého 

výzkumného vzorku mají dvojí občanství, české a turecké, jejich domovy jsou tak již 

od narození utvářeny na dvou místech. Ženy přiznávají, že je pro ně české občanství 

jejich dětí důležité a kladou mu velký význam. Děti jsou občané České republiky, 

mohou kdykoliv cestovat do České republiky i jinde po Schengenském prostoru (bez 

vízové povinnosti), mohou plnit českou školní docházku, a jednou se třeba mohou 

rozhodnout, že si pro život vyberou právě Českou republiku.  Ve všech rodinách byla 

volba dvojího občanství automatická, respondentky tedy s manželem nemusely 

vyjednávat. 

4.3.3 Výběr jména 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že jedním z významných momentů při uvedení dítěte 

do transnacionálního prostředí byl výběr jeho jména. Rodiny vybíraly jména či jejich 

kombinace tak, aby byla snadno použitelná v obou zemích. V tomto smyslu jsem 

vysledovala tři tendence. Rodiče volili buď jedno jméno, které je univerzální nebo 

dvě jména, z nichž je jedno české a jedno turecké. Vyskytla se také univerzální 

jméno ve spojení s klasickým tureckým jménem. 

 

Lenka: „U prvního dítěte jsme zvolili jedno jméno, aby bylo univerzální. Je hodně 

podobné dvěma typicky českým jménům. U druhého dítěte jsme zvolili dvě jména, 

jedno z nich je podobné typicky českému jménu, je univerzální, naopak to druhé je 
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typicky turecké, chtěl ho manžel, je to jméno jeho dědečka. Mně by se líbilo, kdyby 

měly obě děti jen jedno univerzální jméno, ale chtěla jsem manželovi udělat radost.“ 

 

Silva:“ Náš syn má dvě jména, jedno české a jedno turecké“ 

 

Helena: „Syn má jméno jedno, vybírali jsme ho univerzálně tak, aby bylo vhodné 

v České republice i v Turecku.“ 

 

Pokud má člověk dvě jména, je v Turecku zpravidla oslovován tím druhým z 

nich. Rozhovory však prokázaly, že pokud jsou ve spojení turecké a české jméno, 

tatínek, turecká část rodiny i okruh tureckých přátel oslovují potomka většinou 

tureckým jménem, i když se vyskytuje na prvním místě.  

 

Barbora: „Máme to rozdělené, česká strana, tedy já a moje celá rodina oslovujeme 

děti českými jmény a turecká strana tureckými jmény, ale je pravda, že manžel dceři 

někdy řekne i českým jménem, ale to je dané tím, že jsme byli měsíc před porodem a 

tři měsíce po porodu v ČR, tak se všechno točilo kolem ní. To samé syn, ten ji říká jen 

českým, myslím že ani nevnímá, že by měla ještě jedno jméno.“ 

 

Lada: „Manžel a jeho rodina jen tureckým jménem a já jen českým. Co třeba přátelé 

v Turecku? No když jsou to krajané tak je oslovují jen českými a když turečtí přátelé, 

tak jen tureckými. 

4.3.4 Bilingvní výchova 

 

Bilingvní výchova, tedy situace, kdy dítě mluví přirozeně dvěma jazyky, je 

shodná pro všechny rodiny v rámci mého výzkumného vzorku. Rodiče mají rozdílné 

mateřské jazyky, češtinu a turečtinu, z nichž turečtina je dominantním jazykem 

komunity. Jazyk partnera ovládají ve větší či menší míře pouze ženy. 

Respondentky potvrzují, že volba jazyka je pro ně důležitá. Téma volby a 

učení jazyka se v rozhovoru dotklo několika oblastí. Respondentky chtějí, aby jejich 

děti mluvily také česky, čeština je pro ně podstatným znakem „češství“ a nezbytným 
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předpokladem pro život a fungování v českém prostředí, význam je v tomto směru 

dáván především komunikaci s prarodiči a dalšími členy rodiny v České republice. 

Respondentky vědí, že výuce češtiny u svých dětí musí věnovat zvláštní pozornost, 

turečtinu považují za jazyk, který bude hrát z důvodu pobytu rodiny v Turecku 

v životě dětí hlavní roli. Matky využívají různé strategie k tomu, aby jejich děti 

mluvily česky co možná nejlépe a jazyk rozvíjely.  

Komunikace mezi rodiči v česko-tureckých rodinách probíhá většinou 

v turečtině, do angličtiny zde manželé většinou přechází v rodinách se staršími dětmi, 

když nechtějí, aby jim děti rozuměly.  

 

Petra:“ S manželem spolu mluvíme turecky, nebo anglicky, aby nám děti 

nerozuměly.“ 

 

Někteří rodiče používají jako komunikační jazyk angličtinu a někteří také 

kombinaci angličtiny a turečtiny. Důvodem je zde omezená znalost turečtiny 

respondentek. 

 

Barbora: „Tak máme to tak, že my mluvíme anglicky spolu. Já turecky mluvím 

dostatečně ve své profesy, ale ostatní témata mi jinak unikají, nikdy jsem se turečtinu 

neučila a ani jsem se ji nesnažila učit.“ 

 

Jana: „S manželem mluvíme turecko-anglicky, turecky mluvím, ale ne tak úplně 

dobře, abych dala všechno.“ 

 

Silva: „S manželem se bavíme anglicko-turecky, co umím turecky, říkám turecky, a 

co ne, tak anglicky.“ 

 

Žádný z tureckých manželů nemluví, ani nerozumí česky, a to kromě manžela 

paní Barbory, který češtinu na základní úrovni ovládá. 
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Barbora: „Mluví tak aby si s mými rodiči řekl nějaké základní věci, aby se nenudili 

když já musím odejít, (…), takže tu češtinu plus minus nějak uhraje.“ 

 

Všechny respondentky používají při komunikaci se svými dětmi češtinu, míra 

jejího použití však závisí na konkrétní situaci. V případě, kdy jsou maminky se svými 

dětmi o samotě, mluví na ně vždy česky. Přechod do turečtiny je individuální, vždy 

ale nastane pouze za přítomnosti další, turecky mluvící, osoby. 

 

Karolína: „S malým mluvím česky, když jsem sama, (…). Akorát tedy když jsme 

s tureckými přáteli nebo s rodinou manžela, mluvím turecky, aby věděli, co mu 

říkám.“ 

 

Lenka: „Já když jsem s dítětem sama, tak na něj mluvím jen česky a když jsme 

společně a mluvím tak, aby tomu rozuměli všichni, tak mluvím turecky, ale většinou 

se snažím, i když jsme všichni, mluvit na dceru jen česky, ale jak říkám, vždy to 

nejde.“ 

 

Všechny respondentky používaly český jazyk pro komunikace se svými dětmi 

již od jejich narození. Výjimku tvoří paní Silva, která pod nátlakem manžela na své 

děti v prvních letech jejich života nesměla mluvit česky.  

 

Silva: „(…) manžel si přál, abychom na děti mluvili výhradně turecky, aby se 

naučily, protože žijeme v Turecku, jako první turečtinu a potom až někdy češtinu, já 

jsem na to přistoupila, tenkrát hloupá, že jo. A děti česky prakticky nemluvily, začaly 

mluvit až asi tři roky zpátky, když jsem s nimi začala mluvit, trénují.“ 

 

Matky zpravidla řešily se svými muži před narozením prvního dítěte otázku 

jazykové výchovy, v některých rodinách byl však ponechán věci volný průběh s tím, 

že používání češtiny a turečtiny, jako dvou mateřských jazyků, bylo jasné. Jazyková 

výchova dětí byla probírána např. v rodinách paní Barbory a Petry. 
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Barbora: „Tím že jsme smíšení, uvažovali jsme o tom. Navíc jsem si i něco načetla, 

jak na ty bilingvní děti, jak s nimi komunikovat, a tohle nám přišlo jako 

nejrozumnější řešení, mluvit každý svým jazykem.“ 

 

Petra: Já jsem si stála za tím, že jsem matka, a jejich mateřský jazyk je i jazyk český, 

ale nebyla to nějaká vyhrocená debata, manžel to přijal jako samozřejmost, nejde, 

aby děti nerozuměly prarodičům a příbuzným v ČR. Takže čeština v tom musela hrát 

roli. 

 

Děti respondentek, které již mluví, střídají jazykové kódy bez větších obtíží. 

Použití jazyka u nich přesto vykazuje rozdílné tendence. Děti často přepínají mezi 

češtinou a turečtinou podle toho, s kým právě hovoří.  

 

Lenka:  „Je to automatické, když se otočí na mě, mluví česky a ani ji nenapadne 

mluvit turecky, to samé zase obráceně. Sedíme u jednoho stolu, ona se na mě otočí a 

mluví česky, potom se otočí na tatínka a mluví turecky.“ 

 

Některé děti občas mluví turecky i při konverzaci se svými matkami. Ty jim 

ale zpětně odpovídají česky. Paní Petra to vysvětluje takto: 

 

„Děti s určitým věkem už chápou, že jim rozumím i turecky, takže dcera většinou, i 

když na ní mluvím česky, tak mi odpovídá turecky, tak od pěti, šesti let. Někdy to 

zkouším formou hry, dělám, že ji turecky nerozumím, tak se snaží mluvit česky.(…). 

Mluví turecky i česky na mě, podle toho, jak ji to zrovna napadne. Ale u ostatních, to 

ji nenapadne, aby třeba na tatínka mluvila česky nebo na svoji českou babičku 

turecky. Je to tím, že ví, že ji rozumím i turecky.“ 

 

Maminky, jejichž děti dosud nemluví, si přejí, aby jejich děti v budoucnu 

střídaly jazykové kódy automaticky, podle toho s kým právě komunikují.  
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Respondentky jsou si vědomi toho, že právě ony jsou hlavními prostředníky 

mezi svými dětmi a českým jazykem. Jako strategii k rozvoji jazyka zmiňují tyto 

matky nejčastěji české písničky a básničky, čtení pohádek či české pohádky na DVD. 

Některé rodiny mají i satelitní příjem českých televizních stanic.  

 

Silva: „Od malička jim zpívám písničky, to teď vyžadují, básničky, pohádky. Máte 

českou televizi? Nemáme, ale máme české pohádky na dvd a knížky české.“ 

 

Barbora: „Snažím se popisovat mu česky věci jako „domeček“, „strom“, jedeme na 

českých večerníčcích, pohádkách, částečně ho na to nechám koukat samotného a 

částečně koukám s ním a ještě mu to jako dopopisuju a zdůrazňuju ty slovíčka, on je 

teď jako houba a nasává ty informace. (…). Samozřejmě už plánuju, že začnu číst 

české pohádky, ta doba už se blíží.“ 

 

Jako významný zdroj pro rozvoj jazyka udávají některé respondentky 

možnost setkávání svých dětí s ostatními dětmi v rámci české komunity v Istanbulu.  

 

Karolína: „Teď používám různá říkadla a písničky, až bude větší tak určitě pohádky 

v televizi, protože tady mám českou televizi a nebo na dvd. Teď nám tady v české 

komunitě rostou noví kamarádi, tak s nimi si určitě bude hrát, za což jsem moc ráda, 

že bude i mezi českými dětmi a bude s nimi mluvit česky.“ 

 

Helena: „Mám už v plánu, že dovezu z ČR nějaké knížky, pohádky české na dvd, 

zatím mu zpívám české písničky a říkám básničky.(…) Potom tady znám taky české 

holky co mají také děti, tak si s nimi syn bude hrát.“ 

 

Respondentky, jejichž děti již vstoupily do tureckého vzdělávacího systému, a 

to ať na předškolní, či školní úrovni, přiznávají, že čeština v životě potomků ustupuje 

všudypřítomné turečtině a postupem času se stává slabším článkem z těchto dvou 

jazyků. Strategií těchto matek k udržení a dalšímu rozvoji češtiny u svých dětí je 
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kromě českých knih a televize také plnění české školní docházky či doučování 

češtiny. 

 

Lenka: „No, cítím, že ta slovní zásoba v češtině je malinko slabší než v turečtině, 

vzhledem k tomu, že žijeme v Turecku a chodí do turecké školy, ale zase se to snažíme 

kompenzovat tím, že máme doma české knížky, českou televizi, a navíc plníme českou 

školní docházku, takže se musí učit i do české školy. (…). Kdybych to měla 

odhadnout, je to tak 45% čeština a 55 % turečtina.“ 

 

Lada: „Přišlo mi, když začaly mluvit, že mají lepší češtinu, četla jsem jim pohádky 

hodně, a byly se mnou doma, takže tu slovní zásobu měly velkou, samozřejmě 

s nástupem do školky, školy, se to obrací, přeci jen jsme v Turecku a ta turečtina je 

všude. Ale budeme zapisovat do české školy a já doufám, že ty jazyky budou zase 

vyrovnané.“ 

 

Paní Barbora ještě nemá syna ve školkovém věku, přesto situaci vnímá 

podobně jako respondentky se staršími dětmi. 

 

Barbora:„No myslím si, že časem ta čeština si nebude tak silná. Jestli zůstaneme 

tady…teď mluví spíš česky, tak z 80%. (…), pokud zůstaneme tady, tak časem ta 

čeština asi začne pokulhávat. (…). Do budoucna bych ráda využila učitele češtiny, 

doufám, že tu bude někdo, kdo ho bude moct doučovat.“ 

 

4.3.5 Otázka náboženství v česko-tureckých rodinách 

4.3.5.1 Náboženské vyznání rodičů 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že respondentky nejsou věřící ve smyslu 

náboženského vyznání. Jedinou výjimku tvoří paní Lada, která je křesťankou. Při 

návštěvě rodné země navštěvuje kostel a každý večer se modlí. Jiné náboženské 

rituály ale nepraktikuje. 
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Jak již bylo řečeno, všichni otcové v rodinách mého výzkumu jsou v matrice 

zapsáni jako muslimové, jejich náboženským vyznáním je tedy formálně islám. 

Respondentky o svých partnerech většinou mluví jako o věřících, ale neortodoxních 

muslimech.  

 

Lenka: Manžel dodržuje nějaké zvyky, stejně jako jeho rodina. Třeba když se narodil 

syn, tak v Turecku je zvyk, že se nechá podřezat třeba ovce a to maso se dá chudým, 

tak manžel to maso daroval dětskému domovu, je věřící, ale není ortodoxní. 

 

Pouze paní Barbora udává, že je její manžel praktikující muslim. 

 

Barbora: „Manžel je věřící, tak jako napůl praktikující, možná dost, ale nemodlí se 

každý den, jen když mu to vyjde, chodí do mešity v pátek na modlitbu, a drží 

ramadánový půst, jinak ale alkohol si dá.“ 

 

V jednom případě označila respondentka manžela jako ateistu. 

4.3.5.2 Socializace dětí v kontextu náboženství 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že respondentky vyjednávají se svými muži o 

hodnotách a tabu vycházejících z islámu, pokud je muži u svých dětí prosazují. 

Matky používají různé strategie a zdá se, že situaci mají ve většině případů pod 

kontrolou. V tomto smyslu sleduji, že respondentky většinou ustupují přání manžela 

v situacích, které samy nepovažují za tak moc důležité pro život svých dětí, aby o 

nich musely vyjednávat. V otázkách, které samy považují za podstatné jsou ochotny 

jít do sporu a většinou jsou schopny si své požadavky uhájit. V některých případech 

matky ustupují jen proto, aby nemusely jít se svým mužem do konfliktu, a to i 

v otázkách které považují za důležité. 
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4.3.5.2.1 Formální podoba vyznání 

 

Pokud se dítě narodí v Turecku, a alespoň jeden z jeho rodičů je Turek, potom 

automaticky přebírá náboženství tureckého občana, a jako takové je mu automaticky 

zapsáno do tureckého matričního listu.  V případě, že rodiče nechtějí, aby dítě mělo 

kolonku náboženství vyplněnou, musí se oba dostavit na patřičný matriční úřad, a 

nechat tento údaj dodatečně vymazat.  

 

Z rozhovorů jsem vysledovala rozdílné tendence toho, jak se v době narození 

svého dítěte respondentky postavily k této formální podobě vyznání a nakolik o této 

otázce vyjednávaly se svým partnerem: 

 

1) Respondentky nevěděly, že náboženské vyznání nemusí být v matričních 

dokumentech uvedeno, proto tento zápis přijaly jako fakt, a více se tím 

nezabývaly. K vyjednávání této otázky s manželem tak vůbec nedošlo. 

Některé z respondentek však přiznaly, že se jim zapsání dítěte jako 

„muslima“ do matriky nelíbilo. 

 

2) Respondentky věděly, že náboženská příslušnost nemusí být v matričních 

dokumentech uvedena. Tuto otázku však se svým manželem vůbec neřešily a 

ponechaly věci volný průběh. Fakt, že bude jejich dítě zapsáno jako „muslim“ 

považovaly oba rodiče za automatické. Respondentky svůj postoj odůvodňují 

tím, že zápis v matrice z jejich dětí muslimy nedělá, a proto nevidí důvod, aby 

jej řešily. 

 

3) Respondentky věděly, že náboženská příslušnost nemusí být v matričních 

dokumentech uvedena. Manžel však na zápisu trval, a to z náboženských 

důvodů.  
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4) Respondentky využily možnost náboženské vyznání do matričních dokladů 

svého dítěte neuvádět, a manžel jim vyšel vstříc.  

 

Lenka: „Děti mají kolonku náboženství prázdnou na základě mého výslovného přání. 

Když se sami rozhodnou, mohou se stát muslimy. Nikdo nemá právo za ně 

rozhodnout. Pro mě, jako pro Evropanku, je rozdělování lidí podle náboženství 

nepřístupné a neakceptovatelné. Vždy si vzpomenu na označování židů za války.  Lidé 

by neměli být souzeni podle víry.“ 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že doma děti nebudou vedeny k náboženství 

v praktickém rozsahu. Rodiče jsou ale většinou  připraveni poskytnout svým 

potomkům informace o náboženství, a to především v kontextu kulturních odlišností.  

 

Lenka: „Já si myslím, že k víře by měl člověk dojít sám a neměl by k tomu být 

nucený, nebo vedený. Co se týče islámu, samozřejmě co budou chtít děti vědět, bude 

jim vysvětleno. Také jsem koupila obrázkovou bibli, tu jsme si přečetli, protože ze 

starého zákona vychází všechna hlavní náboženství, takže to je určitě dobré, aby to 

děti věděly.“  

 

Helena: „(…), syna určitě k ničemu nutit nebudeme, že musí nebo nemusí dělat to či 

ono. Poskytneme mu jen veškeré informace, jak to chodí tady a u nás, významy 

svátků, atd.“ 

 

Paní Barbora má na věc podobný názor, tuší však, že bude náboženská 

výchova jejích dětí ovlivňována manželem. 

 

Barbora:“ Chci, aby brali náboženství jako kulturní záležitost, aby třeba věděly, že 

jich je několik, že jejich rodiče vyrostli v jiných náboženstvích. (…). Nevím, co bude 

manžel dělat, jestli je bude nutit, aby chodili, teda hlavně syn, v pátek do mešity, já to 

vyžadovat nebudu, manžel asi ano, aby se modlilyy. Nemyslím si, že to co praktikuje 
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manžel je špatné, (…), pokud to bude chtít u dětí, tak to tak bude a já s tím nebudu 

mít problémy.“ 

 

Ani v domácnosti paní Petry nejsou děti vedeny k náboženství. Ta se ale 

domnívá, že mít základní znalosti islámu je v Tureckém prostředí důležité a pro 

běžný život zde potřebné. Vzdělání svých dětí v tomto směru přenechá škole. 

 

Petra:  „Děti v naší domácnosti k žádným náboženským praktikám vedeny nejsou. Na 

druhou stranu ale, žijí v muslimské zemi, a základní věci znát musí. Ve 4.třídě 

základních škol jim začíná  jako povinný předmět Náboženská kultura a etika. (…). 

V Turecku, když jdeš někomu na svatbu, pohřeb, nějakou slavnost, vždycky se tam 

modlitba čte.(…). Myslím, si, že zrovna toto patří k základní výchově.“ 

 

Zvláštní kategorii vytvořila paní Lada, která je křesťankou a hodnoty této víry 

se snaží předávat také svým dětem.  

 

Lada: „Jsou zapsané jako muslimky, ale vedu je spíš ke křesťanství, když jsme doma, 

sem tam je vezmu do kostela, tam je dětský kout. Na mše chodíme zřídka. Když je 

dávám do postele, říkáme si modlitbu. Hlavně je ale učím děkovat. Říkám jim třeba, 

že máme jídlo, poděkujeme za to, že ho máme, protože jiné děti ho nemají, 

poděkujeme za to, že máme vodu a jiné děti ji nemají, (…). Takovým otevřeným 

způsobem jim to předávám.“ 

4.3.5.2.2 Náboženské zvyky 

 

Podle islámu patří mužská obřízka k přirozené čistotě těla. V rámci výzkumu 

jsem se dozvěděla, že synové většiny respondentek mají obřízku nebo nemají, ale 

rodiče ji plánují. Ve všech případech se jedná o přání manžela. Matky si tento zákrok 

odůvodňují náboženskými a kulturními zvyklostmi, dále také hygienické důvody, 

jako je například nebezpečí zánětu předkožky. Z rozhovorů dále vyplynulo, že 
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respondentky nechtějí, aby jejich synové v budoucnu vybočovali z davu právě kvůli 

absenci obřízky, aby byli „jiní“.  

 

Lenka: „U nás to bylo přání manžela a já to akceptovala. A z jakého důvodu? No 

z manželovy strany je to kulturní a náboženská záležitost, protože bez toho by to 

nešlo, (…). Navíc žijeme v Turecku a tady to mají všichni kluci, a já nechci, aby byl 

kvůli tomu že by to neměl vyčleněný z většiny, aby se mu třeba někdo smál.“ 

 

Pouze v rodině paní Silvy nebude synovi provedena obřízka, dokud ji nebude 

chtít on sám. 

 

Silva: „My ji nemáme, ani manžel ji nechtěl nechat synovi udělat. Myslíme si, že je to 

jeho svobodná volba, pokud ji bude chtít, nechá si ji udělat, až z toho bude mít 

rozum. Manžel si dělá legraci, že kdyby bůh chtěl, aby měli kluci obřízku, tak už by se 

obřezaní narodili.“ 

 

Korán také přikazuje muslimům, aby se zdrželi konzumace vepřového masa. 

Z rozhovorů vyplynulo, že vepřové maso není ve většině rodin tabu a respondentky 

jej ve větší či menší míře konzumují všechny, stejně jako většina tureckých manželů. 

Dále jsem zjistila, že pokud vepřové maso nejí z náboženských důvodů otec rodiny, 

nepřeje si zároveň, aby jej konzumovaly děti. Takto popisuje vyjednávání se svým 

mužem paní Lenka: 

 

„Dcera vepřové maso jí a manžel z toho dvakrát nadšený není. Říká, že si nepřeje, 

aby syn vepřové maso jedl. Dcera mu to vysvětlila tak, že když budeme v Česku, tak 

že ho syn stejně jíst bude.“ 

 

Respondentka v jedné rodině má od svého partnera zákaz tento druh masa 

dětem podávat.  S manželem se rozhodla nevyjednávat a na jeho požadavek v tomto 

směru přistoupila. Přesto její dítě vepřové maso v životě již několikrát ochutnalo. 
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Barbora: „Když jsme v ČR a je tam s námi manžel, tak vepřové nejedí, když jsem tam 

sama s dětmi, tak vepřové jedí do té doby, dokud to děti nebudou vnímat a nebudou 

moct referovat. Možná se to bude zdát pokrytecké, ale co oči nevidí, to srdce nebolí. 

A nebudu to řešit. Ale až kluk budě vědět, že jí vepřový řízek, tak mu ho nedám, 

nechci dělat zlo v rodině.“ 

 

Z rozhovorů dále vyplynulo, že pokud matky mají vepřové masy rády a 

s oblibou jej konzumují, předkládají jej svým potomkům častěji, než matky, které 

vepřové maso nevyhledávají. 

4.3.6 Socializace dětí v kontextu symbolických významů v kulturní 
praxi 

4.3.6.1 Oslava svátků v česko-turecké rodině 

4.3.6.1.1 České svátky 

 

Respondentky předávají svým dětem také symbolické prvky své kultury. 

Z rozhovorů vyplynulo, že všechny rodiny slaví Vánoce. Podle preference lokality 

sleduji dvě tendence. Některé rodiny upřednostňují Vánoce v České republice. 

Svátky zde se svými dětmi tráví zpravidla pouze matky, a to u svých rodičů. Manžel 

se v tomto případě neúčastní pravidelně, ale spíše podle svých pracovních možností. 

Vánoční svátky jsou totiž v Turecku klasické pracovní dny. Tyto respondentky však 

nevylučují, že budou muset v budoucnu trávit Vánoce v Turecku, a zdůvodňují to 

školní docházkou svých dětí.  

 

Barbora: „Až bude škola, tak asi nebudeme moci jezdit, protože bude normálně 

školní rok, tak si asi uděláme Vánoce v Turecku. Ale teď jezdíme domů.“ 

 

Lada: „(…), jezdíme na Vánoce domů, ale letos budeme poprvé tady, kvůli škole.“ 
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Některé rodiny slaví Vánoce v Turecku, štědrý večer zde zůstává na úrovni 

nukleární rodiny, tedy účastní se ji pouze matka, otec a děti. Výjimku tvoří zkušenost 

paní Petry.  

 

Petra: „(…). Potom Vánoce, to mi celá manželova rodina vyšla vstříc. Oni Vánoce 

neslaví, oni slaví nový rok, ale celá manželova rodina se schází 24.12. u nás doma, 

máme nastrojený stromek, (…), všichni nosí dárky pro všechny, a děláme si krásný 

vánoční večer.“ 

 

Respondentky dodržují a zpravidla samy zajišťují vánoční tradice, mezi něž 

patří zdobení vánočního stromečku, pečení cukroví a vánočky, poslouchání koled, 

nákup dárků a v jednom případě i pouštění ořechových skořápek. Muži spíše 

pomáhají se stavbou vánočního stromečku, někdy i s nákupem dárků. Pokud jsou děti 

starší, pomáhají zdobit vánoční stromeček. 

 

Skladba štědrovečerní večeře je ovlivněna dostupností potravin na tureckém 

trhu. Kapr je vždy nahrazen místními druhy ryb, a pokud má rodina řízky, ty jsou 

z kuřecího masa. Někde je součástí  slavnostní tabule také bramborový salát. 

 

Respondentky si myslí, že jejich potomci budou v dospělosti slavit Vánoce. 

 

Lada: „Já myslím, že ano, myslím, že když je někdo v něčem vychovaný, že potom 

k tomu inklinuje. A Vánoce jsem krásné svátky. Děti je milují.“ 

 

Pouze paní Karolína se domnívá, že budoucnost Vánoc v rodině jeho syna 

bude záviset také na tom, s kým založí rodinu. 

 

Karolína:„No myslím, že to záleží na tom, koho si vezme, ale nutit ho do toho 

nebudeme. Když nebudou chtít, tak ať je neslaví.“ 
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Žádná z respondentek nevyjednávala se svým manželem otázku oslavy 

vánočních svátků. Pro všechny matky jde o tradiční záležitost, kterou si chtějí 

v rodině udržet a předat ji svým potomkům. Žádný z partnerů, ač je každý formálně 

muslim, neměl námitek.  

 Další svátky, které některé respondentky zmiňují, jsou Velikonoce. Jejich 

oslava se ale omezuje pouze výzdobu, někdy i na barvení vajíček. Oslavu Mikuláše 

organizuje v Istanbulu každoročně krajanský spolek, jedná se tedy o hromadnou akci, 

které se rodiny účastní podle aktuálních možností. Zpravidla se ji účastní celá 

nukleární rodina. 

4.3.6.1.2 Turecké svátky 

 

Na základě výpovědí respondentek jsem se dověděla, že nejdůležitější turecké 

svátky, tedy svátek cukru a svátek obětování, česko-turecké rodiny většinou neslaví. 

Pokud se oslav účastní, tak pouze tím, že navštíví rodinu manžela, nejčastěji rodiče. 

Náboženské rituály související s těmito svátky, např. obětování zvířete, zpravidla 

nejsou prováděny, a pokud ano, zajišťuje je pouze rodina manžela, výjimečně se do 

určité míry zapojí i manžel. Zdá se tedy, že ženy a děti v rodinách mého výzkumu se 

oslav tureckých svátků aktivně neúčastní. 

 

Barbora: „Na Kurban Bayram (svátek obětování) tchýně pořád trvá na tom, že se 

bude zabíjet nějaké zvíře, to manžel a tchán nedělají, takže radši dávají peníze na 

nějakou charitu, ale pomáhají potom tchýni zpracovat to maso, ona se vždycky s tím 

zabíjením připojí k jiné rodině.  Ale toho se s dětmi neúčastním.“ 

4.3.7 Výchovné hodnoty v česko-turecké rodině 

 

Z rozhovorů jsem vysledovala konflikt mezi názory respondentek a veřejným 

prostorem na výchovu a péči o dítě. Matky se snaží předávat svým potomkům 

výchovné hodnoty, které jsou totožné spíše s hodnotami preferovanými v České 

republice, než v Turecku. Často zde vychází ze své vlastní zkušenosti, ztotožňují se 

s výchovnými cíly svých rodičů a přebírají a upravují si jejich výchovné postupy. 
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 V České republice jsou jako výchovné hodnoty nejčastěji označovány 

slušnost, pracovitost, samostatnost, pocit odpovědnosti a snášenlivost. Je však na 

rozhodnutí každé rodiny, do jaké míry jsou cílem výchovy děti právě tyto hodnoty, či 

zda jsou preferovány hodnoty jiné (Rabušicová, Rabušic, 2001).  

 Ačkoliv respondentky nebyly seznámeny s nejvíce preferovanými 

výchovnými hodnotami v České republice, je pro ně stejně jako pro většinu Čechů 

důležité vychovávat své děti ke slušnosti, a to především ke zdvořilosti a mravnosti. 

Mezi další zmiňované hodnoty, patří samostatnost, tolerance, disciplinovanost, 

pracovitost a rovnost. 

 Maminky, které mezi výchovné hodnoty zařadily slušnost, kladly důraz na 

zdvořilé chování k druhým lidem. 

 

Silva: „Chci, aby děti zdravily, pořád jim to říkám, teď tak krásně zdraví všechny.“ 

 

Barbora: „Chci, aby byly vychované slušně, a zbytek je na nich. (…). Aby byly 

ohleduplné k druhým, pomáhaly a nemyslely jen samy na sebe.“ 

 

Karolína: „Chci, aby byl hodný, slušný, pracovitý.  Aby se choval slušně k druhým, 

rodině, ale i jiným lidem...“ 

 

Helena: „Chci, aby byl takový, jaký by měl být člověk, aby byl vstřícný, aby pomáhal 

druhým.“ 

 

Paní Barbora by ráda vedla děti především k toleranci, čímž myslí toleranci 

kulturní. 

 

Barbora: „Určitě je budu učit toleranci. (…). Chci z nich vychovat lidi, kteří budou 

v pohodě, co budou chápat, že mají dvě různé kultury, že přístup v těch kulturách je 

jiný, ale aby se dokázali chovat v obou kulturách stejně, a aby i přístup k těm lidem 

měly stejný.“ 
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Respondentky si většinou přejí, aby jejich děti nebyly rozmazlené, a často 

dodávají: „rozmazlené jako turecké děti“. Z rozhovorů vyplynulo, že většina 

respondentek považuje turecké děti za více rozmazlené než české děti a rozmazlenost 

v tomto případě vidí především jako nedisciplinovanost, neslušnost, nerespektování, 

až ovládání dospělých, vztekání se proto, aby dosáhly svého, nesamostatnost. 

Rozmazlenost tureckých děti popsala např. paní Helena. 

 

Helena: „(…) kluk má doma nejméně 100 aut hraček, ale pokaždé, když chce nějaké 

nové, tak je mu po křičící scéně koupeno. (…). Dítě ignoruje příkazy či zákazy 

rodičů, mlátí a kope, větší děti pak nejsou vůbec zapojovány do domácnosti, všechno 

za ně dělá maminka.“ 

   

Velmi často se potom ve spojení s výchovou dětí v Turecku vyskytovalo 

slovo „nedotknutelnost“. 

 

Jana: „Neposlechnou rodiče, jsou schopné je vztekle tlouct, když nedosáhnou svého, 

prostě přerostly rodičům přes hlavu. Pro rodiče jsou děti nedotknutelní, dostanou, co 

chtějí, rodiče jim v jednom kuse ustupují.“ 

 

Barbora: „(…), děti jsou pro rodiče nedotknutelné, nejsou na ně přísné, dovolí se jim 

většina věcí, pokud si dítě postaví hlavu, nechtějí se s nimi dohadovat, ustoupí jim, 

děti jsou zvyklé že dosáhnou svého.“ 

 

Některé respondentky se domnívají, že rodiče rozmazlují své děti, aby s nimi 

nemuseli jít do konfliktu. Raději jim ustoupí, než se s nimi dohadovat. Tento postoj 

vnímají respondentky většinou jako pohodlnost rodičů. 

 

Silva: „Chování rodičů je nezodpovědné, nechápou, že dítě není jejich majetek, 

rodiče ho mají jen připravit na další život, aby se vyznalo, a oni to dítě jen ničí. 

V Turecku je to ustupování, ta benevolence přehnaná, oni těm dětem snad ani nic 

nevysvětlují, nemluví s nimi pořádně, nevysvětlují jim, že něco dělají špatně.“ 
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Lenka: „Je to způsobeno pohodlností dospělých, být důsledný není často jednoduché. 

(…) Koupí dítěti, co si přeje. V Turecku je spousta dětí, které mají poslední model 

telefonu i tabletu zároveň.“ 

 

Barbora: „Dětem se vše dovolí, aby měli rodiče klid. Na děti se nemá křičet, nebijí 

se, jsou benevolentnější, (…).“ 

 

Vyskytly se také názory, že větší rozmazlenost tureckých dětí způsobena 

poskytováním výchovy jinou osobou, než je rodič. 

 

Petra: „Výchova dítěte v Turecku je z velké části v rukou osoby, která se o dítě stará, 

nikoliv v rukou osoby, která je biologickým rodičem. A přiznejme si, že babičky a tety 

jsou na to, aby rozmazlovaly, (…).  

 

Z rozhovorů jsem se dozvěděla, že téměř ve všech rodinách mého 

výzkumného vzorku je matka považována za přísnějšího rodiče, než je otec. Pouze 

jedna respondentka uvedla, že doma platí se svým mužem za stejnou autoritu. 

Respondentky stanovují dětem hranice, které jsou v protikladu k benevolentnější 

turecké výchově a vyžadují disciplínu. Otcové si ve většině případů myslí, že 

výchova matek je příliš přísná.  

 

Petra: „Já jsem hodně přísná a muž to ví, myslím, že se mu to tak úplně nelíbí, ale 

nemluví mi do toho, (...), občas se dokážu rozkřiknout, no a manžel na to není zvyklý, 

tak se většinou radši otočí a jde nakoupit. Vyžaduju disciplínu.“ 

 

Jana: „Já jsem dost přísná, a můj muž ten zase všechno dovolí, většinou když se 

hádáme, tak je to kvůli tomu. Myslí si, že jsem přísná víc, než je potřeba. Nedokáže 

pochopit, že dítě potřebuje svůj režim a určité hranice, aby nám mladej za chvíli 

neskákal po hlavě“. 
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Mezi výchovné metody respondentek patří např. zákazy, které jsou 

praktikovány výhradně v rodinách se staršími, školou povinnými dětmi. Matky 

zakazují nejčastěji počítač, koukání na televizi, či něco, co mají děti rády. Důvodem 

mohou být neudělané úkoly, opakované neuposlechnutí rodičů či bití sourozence. 

 

Lada: „Třeba zákaz TV nebo nečteme pohádku večer, my totiž každý večer čteme 

pohádky. A co musí udělat, abyste něco zakázala? Třeba když se poperou mezi 

sebou.“ 

 

Mladší děti jsou trestány spíše plácnutím po ruce či přes zadek, matky však 

tělesné tresty používají spíše výjimečně tam, kde dítě zlobí, neposlouchá a nepomůže 

ani domluva. Takto popisuje situaci trestů ve své rodině např. paní Barbora: 

 

„Když syn něco udělá nebo neudělá, prvně ho poprosím, potom varuju a potom tam 

je plácanec.“ 

 

Některé respondentky připustily, že pokud si to jejich dítě zaslouží, nezáleží 

jim na místě, kde své potomky potrestají, trest tak přijde třeba i na veřejnosti či před 

prarodiči. Na veřejnosti se ale snaží své emoce často mírnit, v Turecku totiž platí 

nepsané pravidlo, že se děti za žádných okolností nebijí.  

 

Silva:  „Klidně i venku, i ve školce, sice se hodně mírním, ale i tak na to všichni 

ostatní koukají, jak kdybych udělala kdoví co, ale plácnu je. A co babička třeba? No 

to bylo hrozný, jednou jsme tam byli, syn zlobil a dostal přes zadek, tak nám dala 

přednášku, že děti se nebijí, že na nás přijde sociálka, policie a že nám syna vezmou. 

Manžel ji naštěstí neposlouchá, plácneme ho u ní, když zlobí, i teď, když je potřeba.“ 

 

Jiné respondentky se snaží fyzickým trestům na veřejnosti zcela vyhnout či 

tuto výchovnou metodu vůbec nepraktikují. 

 Pro lepší objasnění výchovy v česko-turecké rodině jsem se zaměřila také na 

rozdíly ve výchově matky a otce, tedy českého a tureckého rodiče. Z rozhovorů 
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vyplynulo, že samy respondentky byly nejčastěji vedeny k samostatnosti, u školou 

povinných dětí se jednalo např. o samostatné vypracování domácího úkolu, o úklid, 

ve starším věku i starost o sourozence či o celou domácnost při větší pracovní 

vytíženosti rodičů. Po dětech byla vždy vyžadována disciplína a režim, o čemž 

hovoří např. paní Lenka. 

 

Lenka:„My jsme jako děti museli poslouchat, (…).U nás to bylo asi jako ve většině 

českých rodin. Po večerníčku do postele, chvilku si číst a spát. Napřed udělat domácí 

úkoly a pak se teprve mohlo ven nebo si hrát.“ 

 

Ženy si po letech společného života se svým mužem a kontaktů s jeho 

rodinou vytvořily názor na to, jakým způsobem byl vychováván jejich partner. 

Nejčastěji se vyjadřují v tom smyslu, že manželé doma nemuseli pomáhat, ani po 

sobě uklízet, byli vychováni k nesamostatnosti a nepraktičnosti.  

 

Helena: „Co se týče praktičnosti, tak myslím, že tchýně určitě udělala chybu, a je to 

u většiny tureckých mužů, matky na nich lpí až tak moc, že je nenechají nic dělat, 

hlavně aby se nenamáhali, takže pak většina mužů neumí vyměnit ani žárovku.“ 

 

Lenka: „ Samozřejmě nikdy nemusel v domácnosti pomáhat a ani po sobě nic uklízet. 

(…).“ 

 

Většina respondentek pozoruje silné citové vazby mezi jejich muži a 

tchýněmi a možná až přehnanou péči, kterou matky svým synům poskytují.  

 

Silva: “To samé maminka jeho, ta je stará a on leží na gauči a řekne si jí, ať mu 

dojde pro vodu, ona jde.“ 

 

Lenka: „Dodnes, když jsme na návštěvě tchýně, když vyleze manžel ze sprchy, tak 

běží tchýně pro další ručník, aby mu vysušila vlasy. Mohl by přece nastydnout. (...).“ 
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Pohledy na to, co tímto chováním matky sledují, se různí. Důvody, které 

respondentky udávaly, mohu rozdělit do třech oblastí: 

 

1) Matky jsou nespokojené ve svém vlastním manželství, upínají se na své syny, 

očekávají od nich zastání, a když syn začne pracovat, tak také finanční 

podporu. 

2) Matky se snaží stylizovat se v očích syna do pozice nejdůležitější ženy v jeho 

životě. 

3) Matky tímto chováním nesledují nic, tak byly vychované a tak je to tedy pro 

ně správné, děti jsou pro matku její životní náplní, potřebuje se o ně starat a 

pečovat. 

 

Paní Petra vnímá pozici těchto matek jako součást turecké kultury a postoj 

některých českých manželek k této situaci přisuzuje spíše vzájemnému nepochopení 

či nechtění chápat. 

 

Petra: „Tato přehnaná role matek není mezi Turky vnímána jako přehnaná, je to 

součást jejich kultury. (...). Z osobních zkušeností vím, že spousta českých děvčat zde 

bojuje s chováním tchýně vůči jejich manželovi, jim samotným nebo jejich dětem. Ve 

většině případů v tom však nehraje roli nic jiného než vzájemné nepochopení - proč 

bych měla chápat je, když oni nechápou mě - nebo tvrdohlavost.“  

 

Z rozhovorů vyplynulo, že respondentky mnohdy nesouhlasí s výchovnými 

postupy a péčí manželových matek o jejich děti. Často se však vyhýbají konfliktním 

momentům a tyto situace řeší „přivřením očí“. Někdy tchýni upozorní, že s tím či 

oním nesouhlasí nebo řeší situaci prostřednictvím manžela. Situaci v rodině popisuje 

např. paní Lenka. 

 

Lenka: „Dcera je schopná říct tchýni, že ji třeba nemá ráda, nebo ji jinak hrubě a 

drze odsekne. Když za to dceři vynadám, je mi řečeno, že je to přeci dítě a že to tak 

nemyslela. Vadí mi, že dceři nabízí sladkosti a ovoce v 11 večer a přijde jim divné, že 
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chudince nechci nic dopřát, zdravá výživa jim nic neříká. V přítomnosti prarodičů se 

snažím být nad věcí a zhluboka dýchat.“ 

 

Naopak s postojem tchýně k dětem je spokojená paní Petra. 

 

Petra:„Myslím si, že se chová k vnoučatům tak, jak se babičky chovat mají. Při svých 

návštěvách se snaží si vnoučata užít, jak jen může, zůstává na noc, vykládá jim vtipy, 

(…), vzhledem ke svému věku ale s dětmi nikam nechodí, kromě jídla a televizních 

seriálů ji nezajímá nic jiného, má ráda svůj klid.“ 

4.3.8 Rodinné vazby 

 

Tureckou kulturu můžeme na rozdíl od té české nazvat jako kolektivistickou. 

Vztah k rodině je v Turecku významným prvkem, rodinná soudržnost zde přesahuje 

rámec nukleární rodiny a vztahuje se na širší rodinu. Tyto vztahy se vyznačují 

vzájemnou reciprocitou, loajalitou a solidaritou. 

 Respondentky chtějí vychovávat své potomky k rodinné soudržnosti, kterou si 

představují jako vzájemnou úctu, pomoc, důvěru a udržování kontaktů, především 

však v rámci nukleární rodiny. Zároveň je však pro většinu z nich důležité, aby měly 

jejich děti vlastní životy a nenechaly se rodinnými pouty ovlivňovat přes míru.  

 

Jana: „Chtěla bych, aby měly přirozenou úctu k rodičům, aby se věděly, že si rodina 

pomáhá, že se na ni mohou kdykoliv obrátit pro pomoc, ale že také oni musí být 

ochotni pomoci. Aby se domů vždy těšily. Ale jelikož všeho moc škodí, i zde by měla 

být jistá míra, lidé by měly mít vlastní život.“ 

 

Silva: „Určitě chci, vzájemná úcta, respekt, nejen děti k rodičům, ale i obráceně, 

důvěra, úcta, podržet lidi, poradit jim, solidarita vzájemná, ale určitě by i ta 

soudržnost měla mít své hranice.“ 
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4.3.9 Péče o dítě v česko-turecké rodině 

 

Respondentky mluví o několika oblastech, ve kterých vidí rozpor mezi 

českými a tureckými zvyklostmi v péči o dítě. Těmito oblastmi jsou spánkový a 

stravovací režim, oblékání a nemoci.  

 Respondentky se domnívají, že pravidelný spánek je důležitým prvkem pro 

zdravý vývoj dítěte a trvají na tom, aby jejich děti dodržovaly spací režim. Turecká 

praxe je však dle názorů respondentek zpravidla jiná a děti, i ty nejmenší, chodí 

spávat nepravidelně dle svého vlastního uvážení. Do postele se tak dostávají 

v pozdních večerních hodinách, ale i po půlnoci.  

 

Helena: „Dítě dávám spát kolem 21. hodiny. Myslím, že Turci nejsou v tomto ohledu 

dost striktní, a jsou až moc benevolentní. Je důležité dávat spát dítě ve stejnou 

hodinu, protože pak si na to jeho organismus zvykne, a samo je pak kolem té určité 

hodiny unavené. „ 

 

Silva: „Děti v Turecku podle mě nejsou vůbec vedené k tomu, že mají jít spát 

v určitou hodinu, u nás se chodí maximálně do půl desáté, chci, aby si děti 

odpočinuly a měly pravidelný rytmus.“ 

 

Paní Petra a paní Karolína nepovažují tureckou praxi spánkového režimu za 

odlišnou od české praxe, a rozdílnosti vidí spíše v rámci jednotlivých rodin, nikoliv 

v kontextu kultury. 

 

Respondentky vnímají rozdíly také ve stravovacích návycích, které většinou 

přičítají až chorobné péči dospělých o děti. Především matky a babičky dbají na to, 

aby jejich potomstvo nezhynulo hlady a praxí je tak dětem permanentně podsouvat 

jídlo.  

 

Barbora: „Turci si potrpí na jídlo, tlusté dítě = zdravé dítě, takže v průběhu dne do 

dětí pořád něco cpou. Moje tchýně pořád běhá za vnuky se lžící.“ 
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Petra: „Mnoho dětí se ihned po vykročení ze školy nebo kroužku cpou banány od 

maminek, které už celé nedočkavé čekaly před budovou s pocitem, že dítě umře, 

pokud si do pusy okamžitě něco nenarve.“ 

 

Lada: „Nebo to přecpávání dětí…u nás má roční dítě deset kilo a tady když to má 

půlroční, tak je to v pořádku.“ 

 

Respondentky dbají na to, aby i stravování dětí mělo svůj režim a jídlo bylo 

podáváno pravidelně. Pokud dítě nechce večeři, pro matku to znamená, že nemá hlad. 

Odmítá mu to poté nahrazovat večeři dobrotami nebo jídlem pozdě večer.  

 

Lenka: „V Turecku je běžné, že když dítěti nechutná večeře, tak dostane něco jiného, 

klidně i sušenky. U nás je zvykem, že k večeři je, co je, a nic dalšího si nikdo 

nevymýšlí. Komu se to nelíbí, může zůstat o hladu. Dokáže mě vytočit, když si dcera 

v 11 večer vzpomene, že by si dala hranolky, tak tchýně je schopná ji je udělat. Moc 

se potom diví, že se mi to nelíbí.“ 

 

U paní Silvy však v tomto ohledu zasahuje i manžel, který nechce, aby děti 

měly před spaním hlad. 

 

Silva: „Když nechtějí děti večeři, tak nic nedostanou, ale potom samozřejmě před 

spaním mají hlad a chtějí něco, ale já už jim to dát nechci. Manžel ale jde a řekne mi, 

ať jim něco dám, přeci nebudou mít hlad. Než se s ním hádat, tak jim to radši dám.“ 

 

Další oblastí, o které respondentky často mluví, je jiný způsobu oblékání dětí, 

které jsou v Turecku dle jejich názoru příliš nabalované.  

 

Barbora: „Podle Turků děti umrznou i při 30 stupních celsia, takže nejlépe pořád 

ponožky a rukavičky pro mimina a obecně pořád oblékat do několika vrstev. Tchýně 
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pořád šahá dětem na ruce a nohy a říká mi, že jim je zima, poté často následuje 

nějaká dobře míněna rada.“ 

 

Karolína: Rodiče manžela se snaží na syna vrstvit spousty oblečení, a pokud spí, tak 

ještě deku až po krk, prostě se ho snaží co nejlépe spařit.“  

 

Paní Petra vidí problém oblékání v Turecku komplexněji. 

 

Petra: „Děti, a nejen děti v Turecku jsou vzhledem k počasí buď zbytečně navlečené, 

nebo málo oblečené.“ 

 

Respondentky mluví také o rodílném pojetí toho, kdy je dítě nemocné. 

Většina respondentek považuje turecký přístup za přehnaný, kdy je i nachlazené dítě 

považováno za velmi nemocné a rodiče neváhají okamžitě navštívit lékaře.  

 

Jana: „Dalo mi to práci a spoustu nervů, než jsem manželovi vysvětlila, že naše 

smrkající dítě opravdu neumírá. On by hned všechno řešil doktorem a nejlépe 

antibiotiky.“ 

 

Barbora: „Když dítě zakašle, je to důvod jet okamžitě k lékaři, do nemocnice a 

spokojení jsou, až když lékař předepíše antibiotika. Toto je bohužel věc, na kterou u 

nás doma nemáme stejný názor a řešení debaty např. kolem synovy rýmy můžou vést 

docela dobře až k rozvodovým situacím, beze srandy.“  

 

Paní Petra se domnívá, že jde o individuální přístup a kultura v posuzování, 

kdy je dítě nemocné a kdy ne, zde nehraje vůbec žádnou roli.  
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4.4 Sekundární socializace 
 

V menší míře jsem se v rámci mého výzkumu zajímala také o sekundární 

socializaci, konkrétně o výběr předškolních a školních zařízení a volnočasových 

aktivit.  

4.4.1 Výběr předškolních vzdělávacích institucí 

 

Školky byly vybírány především podle vzdálenosti od místa bydliště, důležitý 

byl také pocit, který rodiče ze školky měli.  

 Soukromé školky byly voleny pouze výjimečně, a to z těchto důvodů: 1) když 

pracovní povinnosti matek vyžadovaly mimořádné otevírací hodiny nebo celodenní 

docházku dítěte, 2) nízký věk dítěte, pro který by do státní školky nebylo přijato, 3) 

výuka v cizím jazyce. 

V případě soukromých školek je zmiňováno také kritérium finanční, tedy 

výše školného. 

 

Barbora: „Školku jsme vybírali podle vzdálenosti, to je jedno měřítko, druhé je 

finance, třetí to, jak se nám líbila. Mluvíme tedy o soukromé školce? Ano, státní 

takhle malé děti neberou, berou je až od 4-5 let.“ 

4.4.2 Výběr školních vzdělávacích institucí 

 

U výběru školy je opět nejdůležitějším kritériem vzdálenost. Rodiny také 

přikládaly důležitost počtu žáků ve třídě.  

 

Petra: „Na výběr byly dvě školy, do jedné chodilo hodně dětí, i když do ní chodily 

spíš děti bohatých rodičů, tak byla hodně přeplněná, druhá škola byla menší, 

vzdálenosti  byly tak stejné.“ 
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Silva: „Ty kritéria výběru školy pro nás bude počet dětí ve třídě a vzdálenost. Vím 

určitě, že děti nepůjdou do téhle školy, co máme tady vedle, tam je prý v první třídě 

70 dětí.“ 

 

Některé respondentky umístily nebo plánují umístit své dítě do soukromé 

školy. V případě paní Lenky byla volba ovlivněna velkým počtem žáků ve třídách 

blízké státní školy, který způsobil rozdělení dětí na ranní a odpolední vyučování. 

V soukromých školách je dětí méně, vyučování tak probíhá klasickým způsobem.  

 

Lenka: „Já bych dítě do státní školy klidně dala, ale dětí v té škole je tak moc že 

jedou na směny, tak první stupeň chodí třeba až od půl jedné do půl šesté, což pro mě 

jako pracující matku je zbytečné, musela bych mít paní na hlídání a to se mi 

nevyplatí, to radši zaplatím soukromou školu.“ 

 

Podstatná kritéria pro volbu soukromé školy jsou totožná s požadavky pro 

výběr soukromé školky, tedy vzdálenost a výše školného. 

 Pouze paní Karolína plánuje umístit dítě do jedné z mezinárodních škol proto, 

aby syn pokračoval ve výuce v anglickém jazyce, na kterou bude zvyklý 

z předškolního vzdělávání. Při této volbě nebude rozhodující ani měřítko vzdálenosti, 

ani financí. Mezinárodních škol je v Istanbulu pouze malé množství, dojíždění je 

tedy zpravidla nutné. Ceny za roční školné jsou potom velmi vysoké a v zásadě se 

jimi školy neliší.  

4.4.3 Plnění české školní docházky ze zahraničí 

 

Z rozhovorů vyplynulo, že všechny děti respondentek byly nebo budou 

zapsány do škol v České republice, s čímž přichází povinnost skládat pravidelně 

rozdílové zkoušky. Důvodem je především snaha o udržení a rozvoj českého jazyka. 

 

Lenka: „Chci, aby tu českou školu dělala, myslím, že ji tam jazykově dají víc, než ji 

dokážu dát tady, určitě si tím, že dělá českou školu, zlepší slovní zásobu. Navíc 

myslím, že získá větší povědomí o České republice a kultuře.“ 
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Petra: „No chci to zkusit, já jsem roky dřela na to, aby dcera mluvila česky, a 

rozhodně ji to nebude na škodu a víc ji to přiměje se tu češtinu učit.“ 

 

Paní Jana považuje české vzdělání za důležité stejně jako ostatní 

respondentky především z jazykového hlediska. Jako jediná však vyjádřila názor, že 

by případné stěhování rodiny z Turecka do České republiky bylo jednodušší, kdyby 

její syn dělal českou školu a byl na české vzdělávání zvyklý. 

 

Jana: „My budeme určitě zapisovat, je to pro mě důležité. Donutí ho to se učit 

češtinu jinak, než bude znát z domova. Takové ty rozbory vět, pravopis, to já bych ho 

tady pořádně nikdy sama nenaučila, určitě slovní zásobu si zvětší. A ještě jedna věc, 

proč si myslím, že je české vzdělání důležité. Kdybychom se jednou museli třeba 

přestěhovat do Čech, tak by to bylo určitě snadnější a syn by potom v té škole měl 

mnohem menší problémy, než kdyby to nikdy neviděl.“ 

 

O českém středoškolském vzdělání pro svoje děti respondentky dosud ve větší 

míře neuvažovaly, zpravidla jej však nevylučují.  

4.4.4 Volnočasové aktivity 

 

Školní docházka v Turecku je velmi náročná a děti na prvním stupni končí 

výuku zpravidla každý den až ve 14:30. Když připočteme velké množství domácích 

úkolů, které jsou dětem denně zadávány, na koníčky nezbývá příliš mnoho času. 

Rodiče se přesto snaží, aby měly děti i aktivity mimo školu.  

 Z rozhovorů vyplynulo, že hlavním kritériem pro výběr kroužků je fakt, zda 

dítě tato činnost baví a zda kroužek dělat chce. Důležitým ukazatelem pro výběr 

mimoškolních aktivit je také talent dětí, který rodiče rádi podporují. Výběr kroužků 

v našem výzkumném vzorku je velmi rozličný a nelze jej generalizovat. Vybírány 

jsou jak kroužky pohybové, tak umělecké, někdy také kombinace obou.  
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Petra: „Chodila loni na balet, klavír chodí už třetí rok, chodí na gymnastiku, volím 

jen věci, které vím, že ji baví, abych ji v tom podpořila, aby se v tom rozvíjela dál. 

 

O kombinaci kroužků pohybových a uměleckých/vzdělávacích mluví také 

respondentky, jejichž děti jsou na samostatné aktivity ještě příliš malé. 

 

Karolína: „Chtěla bych, aby měl kroužky jak vzdělávací tak pohybové. Takže půl na 

půl. Chtěla bych, aby se zaměřoval na jazyky, takže kroužky budeme směřovat touto 

cestou. Chtěla bych, aby měl rád sport jako koníček, takže určitě nějaký sport 

vybereme taky.“ 

 

Helena: „Chtěla bych, aby dělal sport, ale také aby rozvíjel svoji osobnost,(…).“ 

 

Respondentky mluví o dvou faktorech, kvůli kterým děti nemohou 

navštěvovat organizované aktivity dle přání. Jedním z nich je fakt, že rodiče prostě 

nemohou příslušný kroužek najít. Druhým problémem je finanční hledisko, kroužky 

jsou totiž v Turecku často velmi drahé a ne všichni si je mohou dovolit. 

4.5 Sociální sítě 

4.5.1 Sociální sítě v ČR 

4.5.1.1 Příbuzenské sítě 

 

Rozhovory ukázaly, že matky mají zájem socializovat své děti  do 

transnacionálních sítí. 

Všechny respondentky udržují úzký kontakt se svoji rodinou v zemi původu, 

jeho intenzita je však individuální. Matky z mého výzkumného vzorku navštěvují 

Českou republiku se svými dětmi minimálně jednou do roka, zároveň však žádná 

z respondentek neudala frekvenci návštěv vyšší než 4x ročně. Nejčastějším obdobím 

pro návštěvu bývá léto a Vánoce. Dalšími důvody pro návštěvu rodné země jsou také 

narozeniny rodinných příslušníků či příznivá cena letenek. 
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Barbora: „Do ČR jezdíme dvakrát ročně, někdy i třikrát. Pravidlem jsou Vánoce, 

(...). Potom jezdíme v létě o prázdninách a někdy také jen tak, když se zadaří.“ 

 

Petra: „Do Čech jezdíme tak jednou dvakrát do roka. A kdy nejčastěji tam jezdíte? 

Dřív to byly Vánoce, ale to už teď neděláme, je to jeden den hektiky a potom už tam 

není co dělat, protože tam je zima, takže teď jezdíme spíš v létě.“ 

  

Helena: „Díky manželovi práci tam jezdím často, tak jednou za tři, čtyři měsíce, 

jezdíme pravidelně na svátky,(…).“ 

 

Nanejvýš dvakrát do roka jezdí do Turecka na návštěvu příbuzní z České 

republiky. Nejčastěji se jedná o rodiče a sourozence.  

 

Jana: „Rodina jezdí jednou, dvakrát do roka, sestra, mamka, dokonce babička tu 

jednou byla. Ale ségra s mámou jezdí každý rok v létě.“ 

 

Barbora: „Rodiče jezdí ob rok, naposledy tu byli předloni, když se narodil syn, měli 

jsme v plánu letos zase, ale protože jsem rodila druhé dítě v ČR a byla tam tři 

měsíce, uznali jsme, že to bylo pro letos dostatečně dlouhé soužití.“ 

 

Lada: „Rodiče k nám jezdí vždy jednou za rok, když je teplo.“ 

 

Jedna respondentka uvedla pouze jednu návštěvu rodičů za dobu jejího 

pobytu v Turecku. (5 let) 

 

Silva: „Naši tady byli jen jednou, brácha tady byl služebně jednou a ségra taky 

jednou.“ 

 

Osobní kontakty jsou kvůli vzdálenosti nahrazovány spíše internetovým nebo 

telefonním spojením. Nejvíce využívaným mediem v rámci příbuzenských sítí je 

Skype. Kontakt není pravidelný, ale je velmi častý. Matky popisují rodičům své 
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zážitky související především se životem dětí. Děti, pokud už mluví, sdělují 

babičkám a dědečkům nejčastěji svoje zážitky či přání. 

 

Lenka: „S rodiči jsme přes Skype opravdu v každodenním kontaktu. Takže určitě 

Skype používáme nejvíc. Dcera už jim volá i sama, aniž bych to věděla. Vypráví jim, 

co nového ve škole, co by chtěla pod stromeček, já s nimi řeším normální věci, děti, 

někdy je to i takové povídání o ničem, jako že si jen zavoláme a tlacháme.“ 

 

Jana: „Jsme v kontaktu po Skype a mailu, tak jednou za dva týdny si zavoláme nebo 

napíšeme. Já s nimi řeším klasické věci, spíš takové povídání, ani nepamatuju, že 

bychom řešili něco důležitého za poslední dobu. Syn s nimi řeší svoje zážitky ze 

školky, kroužků, že by chtěl koně a tak.“ 

4.5.1.2 Přátelské sítě 

 

Sociální sítě dětí jsou v ČR tvořeny především rodinou. Přátelské sítě 

respondentek v ČR ztratily na intenzitě a matky tak neotevírají dětem možnost 

vstupovat v ČR do jiných než příbuzenských sítí. Jediné přátelské kontakty, které zde 

děti navazují mimo rodinu, jsou vazby s dětmi bydlícími v sousedství bydliště 

prarodičů.  

 

Lenka: „V ČR má svoje kamarády - sousedy rodičů, svoje bratrance, aktivně s nimi 

udržuje kontakt, dokonce si po Skype volá s kamarádkou z ČR.“ 

 

Lada: „Tak rodina, příbuzní, bratranci, sestřenice, máme tam sousedy, tak si k nim 

chodí hrát.“ 

4.5.2 Sociální sítě v Turecku 

4.5.2.1 Příbuzenské sítě 

 

Všechny respondentky uvádí, že jsou v Turecku v kontaktu s rodinou 

manžela. Navštěvují se, volají si.  Významný faktor, který ovlivňuje četnost 
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vzájemných návštěv, je vzdálenost mezi místy bydliště rodiny a prarodičů. Menší 

vzdálenost vykazuje vyšší míru návštěv a naopak. 

 

Helena: „S rodinou manžela se vídáme poměrně často, každý víkend buď sobotu 

nebo neděli jsme tam. Bydlí autem cca. půl hodiny od nás, (…).“ 

 

Silva: Maminka bydlí asi 800 km daleko, takže ji vidíme tak jednou dvakrát za rok. 

 

Nejvíce využívaným prostředkem pro komunikace s rodinou manžela je 

telefon. Telefonní kontakt probíhá nejvíce čtyřikrát týdně, nejméně jednou měsíčně. 

V některých rodinách vyřizuje hovory se svými rodiči pouze otec, děti se zapojují 

téměř vždy, pokud již mluví. 

4.5.2.2 Přátelské sítě 

 

Přátelské sítě respondentek jsou v Turecku tvořeny především matkami 

z krajanské komunity v Istanbulu. Z rozhovorů mi vyplynula dvě důležitá kritéria, na 

základě kterých se respondentky sdružují s ostatními matkami a jejich dětmi. Těmito 

kritérii jsou vzdálenost bydliště a věk dětí. Kontakt matek mezi sebou tak otevírá 

možnost jejich potomkům utvářet si vlastní sociální sítě ve skupině svých vrstevníků 

z česko-tureckých rodin.  

 

Silva: „Tak chodíme na akce, které pořádá krajanský spolek, když nám do toho tedy 

neskočí něco jiného a hlavně s holkami, co bydlí tady kousek u nás, se scházíme. Děti 

jsou stejně staré, tak si pohrají.“ 

 

Karolína: „Na akce spolku jsem zatím nechodila, protože jsem neměla dítě, a ty akce 

jsou hodně pro děti, takže se chystám, že začnu. Ale s holkami tady, co bydlí kousek 

ode mě, se stýkáme dost často, píšeme si, voláme se. Děti si spolu můžou hrát a my 

pokecáme“ 
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Lada: „S holkami co mají děti se navíc stýkáme i mimo spolek, hlavně s těma, co 

mají podobně staré děti.“ 

 

Sociální sítě dětí v Turecku jsou dále tvořeny dětmi bydlícími ve stejném 

domě či blízkém sousedství, spolužáky ve školce či škole a dětmi navštěvujícími 

stejné volnočasové aktivity. 

 Matky nezakazují svým dětem kamarády, snaží se spíše v případě nutnosti 

vysvětlit dítěti, co se jim na chování dotyčného kamaráda nelíbí a upozorní dítě, že 

nechce, aby se chovalo stejně. Vztahy dětí tedy hlídají. Paní Petra zakazuje dceři hrát 

si pouze s cizími dětmi v parku, pokud se ji nelíbí, jak se chovají. 

 

Petra: „Zakazuju děti v parku, které neznáme, se kterými třeba skáče na trampolíně, 

a když se mi nelíbí chování těch dětí, tak ji řeknu, že nechci, aby si s nimi hrála.“ 

4.6 Východy a nevýhody života ve smíšené rodině 
 

Respondetky vždy považují za výhodu dvojjazyčnost svých dětí a dále také 

větší rozhled z kulturního hlediska.  

 

Lenka: „Je pro ně úplně normální, že někdo slaví Vánoce a někdo Kurban Bayram. 

Ten jazyk, to je veliká výhoda, děti jsou dvojjazyčné a ani nepřemýšlí nad tím, že 

mluví jiným jazykem, prostě přepnou a je to.“ 

 

Paní Petra se domnívá, že v souvislosti s touto výhodou je třeba postoj dítěte 

hlídat. 

 

Petra:„Někdy mám strach, že když tomu dítěti moc nadhazuješ že to je super, že se 

má líp, myslím to třeba s tím jazykem, tak oni to vnímají, a myslí si že jsou 

nejkrásnější, nejlepší, nejchytřejší, to zas není moc prima, je potřeba to hlídat a 

vědět, jaký přístup k tomu má tvoje dítě.“ 
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Respondentky zpravidla nevidí žádné nevýhody, které by jejich potomkům 

měl tento život na dvou místech přinést. Pokud je vidí, zmiňují se nejčastějí o možné 

neschopnosti sebeurčit, kam člověk vlastně patří. 

 

Silva: „(…), nebudou vědět kam patří, kořeny, třeba s tím problém mít nebudou, ale 

můžou s tím mít problém.“ 

 

Paní Barbora má obavy také z negativního postoje evropské populace vůči 

muslimům. 

 

Barbora: „Nevýhody, na něm to nemusí být poznat, on je blonďatý, ale u dcery 

nevím, ta je tmavovlasá, tmavooká, může být problém třeba i s xenofobií, teď je navíc 

ta situace s Islámským státem, může to tedy souviset s tím vzhledem také.“ 
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5 Závěr 
 

Cílem mého výzkumu bylo zjistit, jak matky Češky, které se vdaly a žijí 

v Turecku, reflektují výchovu svých dětí a strategie, které volí a do jaké míry lze 

v pozadí této reflexe uvažovat o socializaci do transnacionálního sociálního pole. Důraz 

jsem kladla na primární socializaci, okrajově jsem se dotkla také socializace sekundární. 

Hlas matek, který v studii zazníval se týkal žen, jejichž dcery a synové byli 

předškolního věku či mladšího školního věku. 

Výsledky mé práce ukázaly, že si všechny respondentky hájí své „češství“ 

v kontextu turecké každodennosti. Tuto transnacionální pozici se snaží zprostředkovat 

svým dětem. Všechny respondentky směřují výchovu dítěte již od jeho narození do 

transnacionálního sociálního pole. Matky chtějí, aby jejich děti vnímaly, že mají dva 

domovy – Turecko a Českou republiku. Děti mají dvojí občanství, jejich jména jsou 

vybírána se zřetelem na „dvojí“ původ, matky preferují v komunikaci s dětmi český 

jazyk a dbají na to, aby se děti naučily česky a svůj jazyk dále obohacovaly a rozvíjely. 

Chtějí, aby děti plnily kromě turecké také českou školní docházku.  

Je zřetelné, že matky upřednostňují české výchovné hodnoty před tureckými. 

Respondentky vnímají odlišné výchovné tendence preferované v Turecku a výchovu 

svých dětí vedou spíše „českým“ způsobem. Lze vidět podobnosti mezi tím, jak byly 

vychovány respondentky a tím, jak chtějí ony samy vychovávat své děti. Největší důraz 

kladou respondentky na slušnost k druhým a disciplínu. Respondentky většinou samy 

sebe označují za přísnějšího rodiče. V reflexi matek jasně zaznívá, že otcové v rodinách 

mého výzkumu prošli jinou, více benevolentnější výchovou a výchové postupy matek 

jim přijdou občas přísné. V konfliktních situacích jsou respondentky většinou schopny 

s manželi vyjednávat a svoje požadavky před nimi uhájit. Ústupky vůči otcům jsem 

v této oblasti viděla minimálně. Výpovědi matek tedy potvrzuje jejich sebevědomí 

v oblasti výchovy. 

Respondentky velmi často nesouhlasí s výchovnými postupy manželových 

rodičů na svoje děti. Tyto situace se však snaží řešit spíše klidně, přivřením očí, než 

konfliktním způsobem.  
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Významnou oblastí transmise vědění mezi rodiči a dětmi jsou transparentní 

(symbolické) kulturní prvky. Respondentky a jejich děti slaví vánoční svátky vždy, 

v menší míře také Velikonoce. Nejvýznamnějším svátkem v roce jsou pro všechny 

respondentky Vánoce. Objevují se dvě strategie, které přispívají k transmisi tohoto 

kulturního prvku. Některé respondentky jezdí s dětmi do České republiky, kde slaví 

svátky u svých rodičů, manžel se v tomto případě přidává nepravidelně, především 

podle svých pracovních možností.  Jiné respondentky zůstávají na Vánoce v Turecku, 

Štědrý den probíhá většinou na úrovni nukleární rodiny. Vysledovala jsem, že 

respondentky, jejichž manželé jsou ortodoxnější muslimové, na oslavě Vánoc v České 

republice téměř trvají.  

Naopak matky rezignují na přípravu tureckých svátků. Oslava tureckých 

náboženských svátků se v rodinách mého výzkumu nezajišťuje, rodiny v jejich průběhu 

většinou pouze navštěvují tureckou část rodiny. Je zřejmé, že pokud je manžel 

praktikující muslim, účastní se v určité míře i rituálů spojených s těmito svátky. Děti 

však zůstávají vždy stranou. Potomci jsou tak v pohledu matek v období primární 

socializace seznamováni spíše s českými svátky a rituály, než s těmi tureckými. 

Významný okruh transmise tureckých kulturních prvků tvoří praxe vycházející z 

náboženství. Téměř všichni synové mají obřízku, nebo ta je rodiči do budoucna 

plánovaná. Respondentky zde akceptují požadavky svých manželů. Z rozhovorů 

vyplynulo, že respondentky nepřikládají obřízce příliš velký význam a do vyjednávání 

s manželi se tak ani nepouští. Tento zákrok racionalizují, a tím mu odnímají primárně 

náboženský či kulturně identifikační význam. Odůvodňují ho zdravotními přednostmi a 

snaží se na obřízce hledat pozitiva, např. lepší hygiena.  

Více konfliktní oblastí je pro matky konzumace vepřového masa, které je pro 

muslimy tabu. Týká se to ovšem jen těch matek, jejichž manžel má proti konzumaci 

vepřového masa u dětí námitek v případě, kdy je on sám z náboženských důvodů 

nekonzumuje. Respondentky přesto vepřové maso prozatím nevyňaly z jídelníčku svých 

dětí ani na výslovné přání manžela. Přiznávají, že ho podávají někdy i tajně. Matky 

přiznávají, že vaření a konzumace vepřového masa souvisí s jejich vlastními chuťovými 

preferencemi. Pokud matky mají vepřové masy rády a s oblibou jej konzumují, 

předkládají jej svým potomkům častěji, než matky, které vepřové maso nevyhledávají. 
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Matky kladou důraz na české normy chování dětí. V tom vidí velký konflikt 

v komparaci s chováním dětí v Turecku. To může být důvodem nejen konfliktu mezi 

manžely, ale také příbuznými, ba dokonce to může intervenovat do vrstevnických 

vztahů dítěte. 

Matky při výběru sekundární socializace naopak roli manželů přiznávaly. 

V tomto směru byla škola společnou volbou rodičů. Při výběru vzdělávacích zařízeních 

pro své děti volili zpravidla státní instituce. Soukromé vzdělávací instituce, jak 

předškolní, tak školní, byly voleny zcela výjimečně. Důležitými kritérii pro výběr 

školky byly vzdálenost instituce od místa bydliště a také pocit, který rodiče ze školky 

měli. Při výběru základní školy se rodiče řídili vzdáleností, ale i počtem dětí  ve třídě. 

V případě soukromých školek i škol byla pro rodiče důležitá také výše školného. 

Matkám záleží na sekundární socializaci v rámci českého vzdělávacího systému, 

resp. mají zájem o předání českého akademického vědění alespoň na úrovni základní 

školy. Všechny děti  z rodin mého výzkumu jsou zapsány k české školní docházce nebo 

jejich matky zápis plánují, pokud děti ještě nedosáhly školního věku. Respondentky se 

tímto krokem snaží především o udržení českého jazyka u svých dětí a o jeho další 

rozvoj. O českém středoškolském vzdělání pro svoje děti respondentky dosud ve větší 

míře neuvažovaly, zpravidla jej však nevylučují.  

Při výběru volnočasových aktivit je pro rodiče důležité přání dětí, respondentky 

se domnívají, že děti by se neměly nutit do aktivit, které je nebaví a nedělají jim radost. 

Dalším vodítkem pro výběr koníčků je talent, který děti mají a rodiče jej zpozorovali. 

Matky zde vyjádřily názor, že pokud má dítě na něco talent, je dobré jej podporovat a 

talent tím rozvíjet. Voleny jsou aktivity pohybové i umělecké. Důvody, proč dítě 

nenavštěvuje žádné volnočasové aktivity, sleduji dva: 1) rodiče nemohou příslušný 

kroužek najít, 2) finanční hledisko, jelikož kroužky v Turecku jsou často velmi drahé a 

někteří rodiče si je nemohou dovolit. 

Matky v transnacionální pozici přiznávají, že jim záleží ne tom, aby své 

potomky nevyloučily z žádného prostoru, který je pro ně relevantní. Chtějí, aby děti 

vnímaly jako domov nejen Turecko, kde trvale žijí, ale také Českou republiku. 

Respondentky a jejich děti pravidelně udržují kontakty se zemí svého původu. Tyto 

sociální sítě jsou v České republice tvořeny především rodinou a jsou udržovány 
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pravidelnými návštěvami několikrát do roka, dále také využitím internetu, 

nejvyužívanějším prostředkem je zde Skype. Jako významnou skupinu pro udržování 

českých kontaktů vidí matky skupinu českých krajanů v Istanbulu. Kromě oficiálních 

akcí, které jsou organizované krajanským spolkem, se některé matky se svými dětmi 

scházejí také soukromě. Vypozorovala jsem dvě důležitá kritéria, na základě kterých se 

matky mezi sebou přátelí, je to vzdálenost bydliště a věk dětí. Sociální sítě matek 

v Turecku jsou dále tvořeny především rodinou manžela a potom také tureckými přáteli. 

Vrstevnické kontakty dětí jsou tvořeny: 1) V České republice příbuznými, 

nejčastěji bratranci/sestřenicemi a dětmi ze sousedství prarodičů, 2) v Turecku 

vrstevníky z řad českých krajanů v Istanbulu, spolužáky ze školky a školy, dětmi 

sousedů, dětmi navštěvujícími stejné volnočasové aktivity. 

Za největší výhody života ve smíšené rodině pro svoje děti považují 

respondentky dvojjazyčnost a větší kulturní rozhled. Jako nevýhody, pokud 

respondentky nějaké vidí, byly označovány neschopnost sebeurčit, kam člověk patří, 

tedy do jaké země či kultury a také strach z xenofobie plynoucí z negativního postoje 

evropské populace vůči muslimům. 

Mohu říci, že výchova z pohledu matek vykazuje parametry transnacionalismu. 

V důsledku sekundární socializace a dalších životních zkušeností potomků však nelze 

uvažovat o tom, zda u nich transnacionální pozice bude reprodukována. Respondentky 

však o transnacionalismus u svých dětí usilují a to tím, že podporují transmisi českých 

hodnot a norem. Důležitá je pro ně vazba na český prostor, kterou se snaží předávat 

svým potomkům. Zároveň se však nebrání hodnotám a normám prostoru cílové země, 

tedy domova jejich dětí, a respektují je. 
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