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Zdrivodnění Vašeho hodnocení práce (zejména vfhrad a kritickfch pŤipomínek) rozepište
podle níže uvedenych kritérií.

1. Je cíl práce (vfzkumná otinka)jasně formulován a odpovídajimuzávěry? Je práce vhodně
struktrrrována?

Práce je vhodně a logicky strukturovaná a obsahuje jasně formulované vyzkumn é otěnky. Závěry
anaIyzy jsou pak s těmito qÍzkumnymi otrízkami ptovázány.

2. opirá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Yyužívái cizojazyěné texty?

Autorka pracuje s relevantní domácí i zahraniční literaturou metodologické i teoretické povahy.

3. Jakáje kvalita použiffch dat nebo zdroj (včetně jejich vyběru, sběru a popisu) a metod jejich
analyzy?

Autorka pracuje s kvalitativními rozhovory těžko pŤístupné skupiny, které sama realizova?a i
piepsala. Tato qfzkumná strategie se mi jeví vzhledem k jejím rn.fzkumn;fm otázkámjako velice
vhodná.

4,Iaká je kvalita argumenfu, o něž autor/ka opírázávěry, k nimž dospěl/a?

Všechna tvrzeni a závéry, k nimŽ autorka ve své práci dochéní, jsou ná|ežitym zprisobern
vyargumentovríny a dostatečně podloŽeny daty (konkrétně Ťadou vhodně zvolenych citací, kterymi
svá zjištění a interpretace dokládá).

5. Jsou v práci autorovďautorčina tvrzení a zjištěníjasně odlišena od tvrzení a zjištění pÍevzatych?
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6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazykaa dalších formálních ná|ežitostí?

Diplomová práce obsahuje všechny formální náleŽitosti, včetně odpovídajícího citačního aparátu'

Určité výhrady mám však ke stylistické úrovni práce. V práci se vyskytuj e Ťaďa neobratných
vyjádření, sem tam se objevují výrazy, které do formátu diplomové práce nepatří a v práci se najde i

řada překlepů. 1Ío skutečnosti bohužel kazí dojem z ce|é práce a ruší při jejím čtením. Domnívám se,

Že prátciby výrazně pomohla důkladná jazyková korektura.

7. Jíné přednosti ďnebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (sou-li jaké)'

Mezi jeden z nedostatků práce povaŽuji skutečnost, že autorka v práci zcela opomíjí představení tak
klíčového rámce,jako je imigrační politika ČR vzhledem k zemím mimo EU (konkrétně Ukrajiny)
a otézku přístupú migrantů-z Ukrajiny k sociálním právům v ČR (tj. sociálnímu systému ČR'
rodinrré politice, zdtavotní péěi apod.), které, jak sama autorka na řadě míst své práce uvádí, mají
pro strategie kombinace práce a rodičovství, stejně tak jako pro uvažování o migraci či návratu zpět
do země či o sloučení rodiny, zcela zásadní vliv. Autorka však toto téma ponechává zcela stranou
aniž by vysvětlila proč.

Dalším nedostatkem, který v práci spatřuji, je také to, že místy se v interpretacích objevují poněkud
povrchní komentáře bez hlubšího analytického přesahu. Namísto kvalitativní ana|ýzy dat jsou
někdy prezentovány pouze popisy jednotlivých situací či medailony jednotlivých komunikačních
partnerek, aniž by se autorka pokusila hledat spoleěné či odlišné prvky jejich příběhů a
v interpretacích by využila hlubší analytický potenciál rozhovorů (viz kapito|y 3,4 a 3.5). Některá
témata, která by si zasloužila hlubší analýzu,jsou pak zpracovánajen velice stručně a povrchně.

Příkladem je např. kapitola věnovaná genderovým vztahům v ukrajinských rodinách (kapitola 3.5),

která podle mého názoru dostatečně analyticky nevytěžuje empirický materiál. Nepřináší např.

odpovědi na otázky, které se v souvislosti s tématem přímo nabízejí _ tedy např. co určuje rozdělení
genderových rolí v rodinách migrantek? Jak se toto rozdělení mění v souvislosti s migrací žen? Jaký
vztah mají k rozdělení genderových rolí vztahy živitelství? Tato část by si podle mého né.zoru

zaslouŽí|a r ozpr acov at do větší hloubky'

V neposlední řadě není ztextu patrný vztah kapitoly 3,7 ,,Prožívání souěasné situace na Ukrajině..

k výzkumným otázkám práce.

Jako jedno znejzajimavějších zjištění autorčiny ata|ýzy přitom považuji, že koncept komoditního
mateřství, |ť;eý byvá spojen převážně s transnacionálním mateřstvím, lze identifikovat nejen u
transnacionálních matek, ale také u těch migrantek, které žiji se svými dětmi' které však tráví
dlouhou dobu v práci a nemají ěas fyzicky být se svými dětmi. Toto zjištění však není dále

rozpracováno, ani zmíněno v závěru, a proto tak do jisté míry zapadá, coŽ je velká škoda.

Chtěla bych však ocenit, že si diplomantka vybrala k výzkumu skupinu, která není lekce
zachytitelná. Sama sehnala, pořídila a přepsala 14 rozhovorů. Její zjištění navazují na práce, které

byly v českém prostředí dosud provedeny (viz např. práce P, Ezzeďine), a popisují Životní situace a

dilemata spojená s kombinací práce a rodičovství v kontextu mezinarodní migrace a přináší řadu
důležitých a v nejlepším slova smyslu zajímaých zjištění.

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce'

Vzhledem k tomu, že kapito|a věnovaná genderovým vztahům v ukrajinských rodinách není podle
mého nětzoru dostateěně analyicky zpracována' bylo by možné na zák|adě dat alespoň ve zkratce
odpovědět na otěr,ky Co určuje rozdělení genderových rolí v rodinách migrantek? Jak se toto

rozdělení mění v souvislosti s migrací žen? Jaký vztah mají k rozdělení genderových rolí vztahy

lne Ť3r lŤ cnrinlnnř1or.yrh qŤl lr*iÍ Ťpl' +420 !5 Ť Ů&B 341 " email;voia:-**vai@fw"cunl"cz



živitelství?
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