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V předkládané bakalářské práci si studentka Jana Šmejkalová vytkla za cíl: „ … 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 

na primární socializaci.“ (s. 6). V samotné práci pak v podstatě zužuje své zaměření na referování o 

těch oblastech výchovy, které souvisí s pozicí matek - migrantek a s dvojí kulturou, kterou si jejich 

potomci osvojují (neanalyzuje tedy všechny výchovné cíle, jak by se mohlo zdát z deklarace cílů 

práce; ostatně takový výzkum by byl nesmírně rozsáhlý). 

Chtěla bych předeslat, že se autorce dle mého názoru v podstatě podařilo jejích cílů dosáhnout. 

Smyslem komentářů na následujících řádcích je především podat studentce zpětnou vazbu a naznačit 

možné oblasti k dalšímu promýšlení tématu. 

Teoretická část na základě současné, reprezentativní literatury velice pěkně rozpracovává témata 

migrace, transnacionalismu i socializace; v závěru kapitoly se studentka zaměřila na téma dětí 

migrantů a na to, jak probíhá jejich socializace do nového prostředí. Zařadila i podkapitolu o tzv. 

„dětech třetí kultury“ (2.2.5.), které se v důsledku zahraničních pobytů svých rodičů stěhují mezi 

různými zeměmi a kulturami – což je ovšem téma, které se zkoumaným fenoménem přímo 

nesouvisí. Poněkud zarážející je též fakt, že práce sice obsahuje podkapitoly k enkulturaci a 

akulturaci (2.2.1. a 2.2.3) – nicméně v následné analýze se s těmito koncepty, ba ani termíny, ani 

jednou nesetkáme. 

V kapitole „Výchova“ jsme seznámeni se základními specifiky výchovy v rodinách migrantů 

(bilingvismus, paralelní vliv dvou kulturních a sociálních prostředí atd.). Zde autorka práce 

konstatuje (s. 16), že je česká výchova autoritativní, naopak od „liberální“ výchovy turecké. Na s. 27 

pak ale sama poněkud koriguje toto tvrzení, když uvádí, že styl výchovy v tureckých rodinách závisí 

na tom, zda hovoříme o rodinách vesnických nebo městských, neboť vesničtí rodiče mají tendenci 

k výchově autoritativní (s. 27). Nelze určitou diferenciaci ve stylech výchovy předpokládat i 

v Čechách a tvrzení o české „autoritativní“ výchově nepřijímat automaticky a nekriticky? 

Paušalizaci spatřuji i ve větách jako „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“ (s. 17) - v řadě společností „na světě“ se o děti stará více osob, širší rodina, není to jen 

otázka „otec nebo matka“; podobně problematické je obecně, bez užší specifikace, tvrdit, že „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“ (s. 18). A jen drobné 

upozornění – označení „primitivní společnosti“ (s. 17) je ve společenskovědním textu nevhodné. 



Kapitola Kontext života v Turecku představuje základní fakta o Turecku (ekonomika, politika, 

náboženství včetně náboženských svátků a zvyků, (před)školní vzdělávání, obecné charakteristiky 

turecké rodiny) a též o české krajanské komunitě.   

Následuje metodologická část textu. Zde jsou představeny informátorky, metody a techniky 

provedeného výzkumu i jeho etika. Z popisu metod není jasné, kolikrát autorka s informátorkami 

mluvila (s. 34) – z textu se jeví, že pravděpodobně jednou. Současně však píše, že prováděla 

v rodinách zúčastněná pozorování, která bohužel blíže nespecifikuje. Zdá se tak, že studentka za 

zúčastněné pozorování označuje „pozorování“ dění v rodině v průběhu jednoho každého rozhovoru – 

což ovšem není dostatečně dlouhodobé a rozsáhlé pozorování na to, aby bylo možné je označit za 

použitou techniku sběru dat. Navíc, v analýze nejsou žádná data z pozorování využita. Poslední 

poznámka se týká etiky výzkumu a autorčina konstatování, že pro ni bylo výhodou, že nemá děti, 

protože ji to nezatížilo předpoklady, očekáváními (s. 35) – ovšem i bezdětnost s sebou nese určitá 

očekávání, předpoklady či dokonce předsudky, jen vycházejí z jiné životní zkušenosti. 

Centrální částí textu je analýza dat a interpretace výsledků. Hned první podkapitola však nese 

zavádějící název: transnacionální matky (kap. 4.1.) je termín, zavedený v sociálních vědách pro 

ženy, které jsou v důsledku své migrace za prací odděleny od svých dětí, které zůstávají v zemi 

původu, nikoli pro ženy, které jsou v situaci transnacionální migrace. Zkoumané ženy tedy nejsou 

transnacionální matky. 

Socializace dětí v česko-tureckých rodinách je sledována systematicky, v diachronní perspektivě: od 

narození dítěte, přes volbu jeho občanství, jazyka, jména, náboženské příslušnosti po jeho zapojení 

do rodinných sítí a posléze formálních vzdělávacích institucí. Značný prostor je vcelku logicky 

věnován roli jazyka – autorka pečlivě ukazuje, že všechny informátorky usilují o předání češtiny 

svým dětem a velice si na jejich znalosti jazyka zakládají. Natolik, jak popisuje v dalších kapitolách, 

že děti kvůli jazykové kompetenci zapisují do českých škol. 

Důležitou otázkou, kterou musí česko-turecké rodiny řešit, je náboženské vyznání dětí – ovšem jen 

jeden z manželů je praktikující muslim, takže ani děti nejsou vedeny k aktivní náboženské praxi. 

V rodinách jsou proto řešeny spíše náboženské zvyky – obřízka, alimentární tabu, oslavy svátků 

apod. Studentka tvrdí, že co se týká míry přijetí hodnot a zvyků, vycházejících z islámu, mají matky 

situaci „ve většině případů pod kontrolou“ (s. 47), tj. ve věcech pro ně nepodstatných ustoupí, 

v důležitých otázkách prosadí své představy (současně ale ustoupí v případě potenciálně konfliktního 

tématu). Tvrzení o „věcech pod kontrolou“ není dle mého názoru dobře podloženo: jednak se v práci 

tvrdí, že manželé informátorek řadu věcí ani sami nevyžadují či nepraktikují (rituály, spojené se 

svátky; účast na bohoslužbách apod.), takže tyto věci ani nebyly vyjednávány (nejsou tedy pod ničí 

„kontrolou“); u témat s konfliktním potenciálem se ženy zřejmě často přizpůsobují hledisku svých 

manželů, pro něž je daná věc zásadní - bez ohledu na to, jak důležitá jsou pro ně samotné (práce 

alespoň nenabízí žádný alternativní případ). To, že mnohé z informátorek například vaří dětem 

vepřové maso, zhusta navíc zřejmě tajně, i když si to manžel nepřeje, není dle mého názoru vhodný 

příklad „kontroly“. Navíc, nemůže jít o určitou stylizaci informátorek? To, jak ženy zpětně referují o 

záležitostech, o nichž se v minulosti rozhodlo (např. obřízka a její přijetí), může být též výsledkem 

postupného přijetí a racionalizace atd. – to by mělo být předmětem analýzy. 

Dva další oddíly popisují sekundární socializaci dětí (4.4). a sociální sítě rodin (4.5.). Není mi ale 

jasný interpretační, analytický přínos těchto kapitol – je to stručný popis základních charakteristik 

(před)školní docházky dětí a příbuzenských sítí zkoumaných rodin v Turecku a v ČR, který ovšem 

není nijak analyzován, přináší jen poměrně banální informace (volba školy závisí na financích či 

vzdálenosti zařízení; s českými příbuznými je rodina v intenzivním kontaktu prostřednictvím 



elektronických médií apod.). Mají-li kapitoly naznačit, jak na děti „působí majoritní kultura“ a jak 

s tím matky pracují (s. 6), pak to nečiní. V případě školního vzdělávání by například bylo zajímavé 

diskutovat, jak se ženy vztahují ke kvalitě vzdělání a zda komparují české a turecké vzdělávání, jak 

uvažují o otázce předávání kulturních vzorů prostřednictvím školy atd. Problém nedostatečné 

analýzy demonstruje i podkapitola „Přátelské sítě“ (4.5.1.2.) v ČR, která obsahuje celkem 4 řádky 

vlastního textu (a další 4 řádky citací) – v tomto rozsahu je její přínos samozřejmě nulový. Vztahy 

s tureckou rodinou jsou pojednány též velice povrchně – na čem, kromě vzdálenosti, závisí četnost 

návštěv? Hlídají turečtí prarodiče děti? Jak přijali snachu ze zahraničí, navíc z nemuslimské země? 

Promítá se to do současných vztahů k ní, k dětem? Neexistují ve vztazích nějaké pravidelnosti – 

např. intenzivnější vztahy se švagrovými s dětmi, které mohou českým matkám pomoci zorientovat 

se ve školství, zdravotnictví apod.? Napadá mne spousta dalších otázek, které by mohly analýzu 

prohloubit a dodat jí větší vypovídací hodnotu.  

Klíčová otázka, která v práci nebyla položena, ale která by pravděpodobně napomohla komplexnímu 

pohledu na věc, se týká samotných matek: nakolik jsou integrované do tureckého prostředí, jak se 

k němu vztahují, jak se v něm „cítí“? To, že si uchovávají silné vazby k Čechám, samo o sobě o 

jejich vztahu k novému tureckému domovu nevypovídá. To se z práce vlastně nedozvídáme, 

můžeme jen tu a tam něco usuzovat z náznaků – ale pro otázku výchovy a socializace jejich dětí je 

toto téma nepochybně klíčové. 

Největším nedostatkem práce je tedy podle mého názoru její přílišná popisnost a zbytečná opatrnost 

při intepretaci získaných dat; rovněž mám za to, že studentka podcenila potenciální vliv širší rodiny a 

dalších sociálních sítí a zaměřila příliš úzce svá pozorování hlavně na dění uvnitř nukleární rodiny. 

Jistě, zajímaly ji hlavně výchovné cíle matek, jejich perspektiva a jejich aktivní jednání – ovšem to 

se přeci utváří v kontextu, který na děti také působí. Různí „vnější aktéři“ představují a 

zprostředkovávají vliv (majoritní turecké i české) kultury na děti, mohou na ně vytvářet určité tlaky, 

nabízet vzory či prostor k sebereflexi apod. – a matky, jak sama studentka uvádí při formulaci cílů 

práce, se s těmito vlivy nějak (nevíme bohužel jak) vyrovnávají. Možná právě v důsledku zaměření 

autorčina tázání i přemýšlení na nukleární rodinu pak v kapitole „Výhody a nevýhody života ve 

smíšené rodině“ (4.6.) vedle potenciální „vykořeněnosti“ dětí zcela chybí např. konflikt českých a 

tureckých výchovných hodnot, o kterém se v práci referovalo na jiném místě. 

Závěrem jen důrazně upozorňuji studentku, že by bylo třeba sjednotit bibliografii dle jednoho úzu 

(psaní křestních jmen, umístění roku vydání, použití kurzivy ...) a též méně odkazovat sekundárně, tj. 

odkazovat na odkazy (např. „Soukup, 2000, in Kutnohorská, 2013“ – originální text lze snadno 

získat, není důvod jej odkazovat z jiné práce). 

I přes uvedené výhrady práci považuji za zdařilou. Studentka se dobře teoreticky vybavila a usilovala 

o co nejpodrobnější pohled na zkoumané téma. Ačkoli se nedá říci, že by přinášela zcela nové či 

nečekané poznatky, je solidním a rovněž na bakalářskou práci dosti rozsáhlým vhledem do 

základních procesů socializace dětí z česko-tureckých rodin očima matek. Práci tedy doporučuji 

k obhajobě a navrhuji známku na hranici výborně a velmi dobře.   

 

V Brandýse nad Labem dne 22. 1. 2015    Markéta Zandlová 


