
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Markéty Obručové „Mateřství jako zlom v 
životě mladé romské matky“.

M. Obručová se ve svém textu zabývá problematikou mateřství u mladých romských matek. Jedná 
se o téma, ke kterému jí vedla dlouhodobá zkušenost dobrovolnické práce, díky kterému má dobrý 
přehled o kontextu v ČR i v mezinárodním srovnání.
V teoretické části se věnuje psychologickým otázkám úskalí mateřství obecně a dále charakteristice 
toho, jaký faktor v mateřství může představovat romství, jaké specifické postavení v romské kultuře
matka má a co znamená romství v kontextu majoritní neromské populace.
V empirické části, který tvoří těžiště textu, se pak věnuje kvalitativně pojaté studii prožívání a 
konceptualizace mateřství na pěti případech mladých romských matek. S těmito matkami autorka 
provedla etnografické rozhovory, u kterých měla možnost nahlédnout i do domácností a maličko 
pozorovat a doplnit tak rozhovory o další informace o konkrétním životním kontextu každé matky. 
Tyto rozhovory posléze pečlivě analyzovala v duchu grounded theory a interpretuje je na základě 
struktury kategorií, vzniklé při analýze. Metodologicky je práce na vysoké úrovni, zejména bych 
vyzdvihl pečlivou analytickou fázi.
Interpretace probíhá ve dvou velkých okruzích – první okruh představuje rozbor rozmanitých 
vnějších vlivů, které se promítají do mateřství, a druhý okruh představuje jakýsi vnitřní pohled na 
mateřství.
„Vnější vlivy“ (chudoba, přítel – partner, drogy ad.) jsou souborem faktorů, které matky vnímají 
jako vnější, kde zajímavé je, že se jedná převážně o negativně pojímané vlivy. Byť se na jejich 
účinku matky také podílejí svými rozhodnutími (podlehnutí lásce či pokušení, nedokončení 
vzdělání), představují cosi cizího, externího. Pozorujeme tu jakousi externalizaci zatěžujících vlivů, 
díky které je možné odsouvat nepříjemné skutečnosti vně na vnější faktory nebo aktéry.
Vnitřní pohled se pak věnuje „příběhu mateřství“, jedná se o studii prožívání jednotlivých fází a 
úrovní mateřství, jak matka vnímá sebe sama a jak se snaží také sama sebe představit v rozhovoru. 
Mateřství tu vystupuje jako zásadní hodnota, která zpovídané osoby definuje. Jakoby opravdu 
nebyly ani ničím jiným, mateřství je jakýmsi absolutním horizontem, který určuje jak jasné místo 
osoby ve společnosti, její identitu, seberespekt i pocit naplnění. V jistém smyslu se jedná o 
univerzální aspekty mateřství, ovšem zde je zároveň důležité vnímat další důležité souvislosti, 
zejména popisovaný komplex odkladu do budoucnosti (kdy jakoby každá generace matek věří, že 
ačkoli ony samy nějak sociálně selhaly, nedokončily vzdělání, podlehly pokušení atd., jejich děti na 
tom budou dobře; patří sem i popisovaný proces přijetí plodu), fatalismus (když to přijde, tak to 
přijde) a nekonzistentní výchovné styly. Tyto faktory pravděpodobně představují velmi důležité 
prvky sociální reprodukce v romské rodině. Práci se tak daří úspěšně propojit psychologickou a 
sociální rovinu, rovinu osobní agendy a sociálních determinant. 
Práci považuji za velmi zajímavou a úspěšnou. Rád bych ocenil velmi zodpovědný a důkladný 
přístup, který M. Obručová projevila po celou dobu řešení.
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