
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

 FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ  

Katedra genderových studií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Andrea Kuchyňková 
 

 

 

 

 

 

 

„Ještě nepatříme do starého železa“ aneb paradoxy 

migrace péče z České republiky do Rakouska  

 

 

Diplomová práce  
 

 

 
 

Vedoucí práce: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2016  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně. Všechny použité prameny a literatura 

byly řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. Současně 

dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna v příslušné knihovně UK a 

prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských kvalifikačních prací v depozitáři 

Univerzity Karlovy a používána ke studijním účelům v souladu s autorským právem. 

 

        

   ___________________________ 

 

V Praze dne 6. 5. 2016     Bc. Andrea Kuchyňková 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Petře Ezzeddine, Ph.D. za vedení mé 

diplomové práce a za podnětné komentáře. Zároveň bych chtěla vyjádřit poděkování PhDr. 

Haně Havelkové, Ph.D. za její cenné rady a připomínky, dále participujícím za jejich 

ochotu podílet se na výzkumu a neposlední řadě svým nejbližším, zejména rodičům, sestře 

a příteli za jejich obrovskou podporu a trpělivost. Děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Můj 

velký dík patří také Grantové agentuře Univerzity Karlovy za finanční podporu mého 

výzkumu v rámci projektu č. 851313 s názvem „Vliv translokální migrace na rodinnou 

strukturu a genderové role (migrace péče z ČR do Rakouska)“ pro rok 2013. 



4 

 

OBSAH 
 

 
OBSAH ......................................................................................................................... 4 

ABSTRAKT ................................................................................................................. 6 

ABSTRACT ................................................................................................................. 7 

1. ÚVOD ....................................................................................................................... 8 

2. TEORETICKÁ ČÁST ............................................................................................ 11 

2.1. Gender v migraci ............................................................................................. 11 

2.1.1 Od neviditelnosti žen nejen k „ženské migraci“ ....................................... 11 

2.2 Transnacionální praktiky péče.......................................................................... 17 

2.2.1 Péče jako reprodukční typ práce................................................................ 18 

2.2.2 Instituce nájemní domácí péče a její rizika ............................................... 21 

2.2.3 Rakousko: Zákon o domácí péči ............................................................... 22 

2.3 Ženy 50+ ........................................................................................................... 24 

2.3.1 Uplatnění na trhu práce v ČR .................................................................... 24 

2.3.2 Partnerské vztahy ....................................................................................... 26 

3. EMPIRICKÁ ČÁST ............................................................................................... 29 

3.1 Metodologie ...................................................................................................... 29 

3.1.1 Charakteristika výzkumu ........................................................................... 29 

3.1.2 Sběr dat ...................................................................................................... 31 

3.1.3 Výběr participujících ve výzkumu ............................................................ 32 

3.1.3 Lokalita výzkumu ...................................................................................... 33 

3.1.4 Metoda výzkumu ....................................................................................... 36 

3.1.5 Medailonky informátorek .......................................................................... 37 

3.1.6 Etika výzkumu ........................................................................................... 42 

3.1.7 Moje pozicionalita a lokace ....................................................................... 43 

3.1.8 Analýza dat ................................................................................................ 44 

3.2 Analýza ............................................................................................................. 45 

3.2.1 „V padesáti jsem nemohla sehnat místo“ .................................................. 45 

3.2.2 „To jsem ještě měla manžela, který pracoval, no a pak…“ ...................... 47 

3.2.3 „Já mám taky toho kamaráda Rakušáka“ .................................................. 50 

3.2.4 „Já pečuji, ona pečuje“ .............................................................................. 56 

3.2.5 „Já vlastně prodávám svůj život“ .............................................................. 60 



5 

 

4. ZÁVĚR ................................................................................................................... 64 

LITERATURA ........................................................................................................... 66 

Seznam obrázků .......................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zaměřuje na sociální situaci a sociální praktiky nájemních domácích 

pečovatelek o seniorky a seniory ve věku 50+ migrujících z jižní Moravy (region 

Mikulovsko – okres Břeclav) do oblasti Dolního Rakouska (Drasenhofen, Poysdorf, Laa an 

der Thaya, Zistersdorf a Vídeň) v pravidelných čtrnáctidenních intervalech (tzv. cirkulační 

migrace). Hlavním cílem tohoto výzkumu je argumentovat, že translokální migrantky 

paradoxně vnímají svou pracovní migraci péče jako specifický způsob emancipace, a to 

navzdory skutečnosti, že při výkonu své práce sdílejí se svou klientkou či klientem 

společnou domácnost (tzv. live-in service), v níž často zažívají ponížení. Proto se migrace 

stala účinným nástrojem ke zvýšení jejich genderové moci v podmínkách transformující se 

české společnosti. Vše se odehrává prostřednictvím placené reprodukční práce a lepšímu 

přístupu migrantek k jejich vlastním finančním zdrojům, což vede k jejich celkovému 

osobnímu uspokojení. Zvláštní pozornost je pak věnována vzniku nových forem 

translokálních řetězců péče a partnerských vztahů těchto žen s Rakušany (tzv. oddělené 

soužití).  

 

Klíčová slova: migrace péče, genderová identita, polostrukturované rozhovory, 

translokální řetězce péče, oddělené soužití 
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ABSTRACT
1
 

 

The thesis is focused on the social situation and social practices of female care migrants (at 

the age of 50 and above) from South Moravia (the region of Mikulovsko, Břeclavsko) and 

at regular intervals (circular migration) migrate for work to Austria as domestic workers-

caregivers for seniors. The main aim of the text is to argue that translocal female migrants 

paradoxically perceive their labor migration as a specific way of the emancipation, despite 

the fact that they work in the so called live in-service jobs (where they live and work in 

private households) and often experience indignity. Thus care migration became an 

effective possibility for the extension of their gender power in the situation of transforming 

Czech society. This is done by paid reproductive work and better access to their income, 

which leads to personal consumption on their own interests and the overall personal 

benefit. The special attention is paid to the new forms of translocal care chains and new 

forms of partner cohabitation of these women (living apart together). 

 

Key words: female care migration, gender identity, semi-structured interview, translocal 

care chains, living apart together  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Tento abstrakt je upravenou verzí anglického abstraktu v článku „Ještě nepatřím do starého železa“ aneb 

paradoxy migrace péče z ČR do Rakouska autorek Andrey Kuchyňkové a Petry Ezzeddine, který vyšel 

v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum v ročníku 16, čísle 2/2015. 
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1. ÚVOD 
 

„Jak říkám, ještě nepatřím do starého železa.“  

(paní Miroslava, 67 let, rozvedená) 

 

Česká republika stejně jako ostatní vyspělé státy v současnosti čelí výrazné proměně 

věkového složení svého obyvatelstva. V důsledku klesající porodnosti a prodlužující se 

délky života, dochází k procesu tzv. demografického stárnutí (Rabušic, 1995), který vnáší 

řadu změn do oblasti veřejného a soukromého života jedinců. Nejvíce se změny dotýkají 

skupiny osob nad 50 let. Mění se jak „produktivní“ pracovní biografie těchto pracujících, 

tak jejich přístup k ekonomickým zdrojům, který je výrazně ovlivněn genderovou 

identitou. Na rozdíl od mužů musejí ženy mnohem častěji čelit chudobě v důchodovém 

věku. Zároveň jsou v důsledku svého věku (50+) a genderové identity na trhu práce 

mnohdy diskriminovány (Cozlová, 2011). Z toho důvodu hledají jiné alternativy, jak si 

zajistit důstojné stárnutí (Kuchyňková, Ezzeddine).
2
  

Tématem předkládané diplomové práce jsou tzv. migrující babičky, jež jako jednu 

ze strategií řešící jejich ekonomickou situaci ve starobním důchodu, volí pracovní migraci 

do zahraničí, přičemž migrují cirkulačně (v týdenních či čtrnáctidenních intervalech) jako 

dočasně spolužijící
3
 pracovnice v domácnostech svých klientek a klientů (Kuchyňková, 

Ezzeddine, 2015). Tento specifický fenomén se konkrétně objevuje na česko-rakouském 

pohraničí v oblasti jižní Moravy (Mikulovsko – okres Břeclav) a Dolního Rakouska 

(Drasenhofen, Poysdorf, Laa an der Thaya, Vídeň), odkud pocházím já i mé informátorky. 

Jedná se o oblast výjimečnou svou polohou a velmi dobrou dostupností z jednoho státu do 

druhého, myšleno geograficky. Nejsou zde žádná vysoká pohoří, která by ztěžovala přístup 

do jednotlivých krajin, pouze rovina s vyčnívajícími Pavlovskými vrchy u Mikulova 

dosahující maximální výšky 549 m. n. m., takže je dojezdová vzdálenost mezi zeměmi 

                                                 
2
 Tento odstavec, stejně jako další části úvodu i celé diplomové práce (vždy bude viditelně označeno 

odkazem na zdroj nebo poznámkou pod čarou, o jakou část textu se jedná), je upravenou verzí článku „Ještě 

nepatřím do starého železa“ aneb paradoxy migrace péče z ČR do Rakouska autorek Andrey Kuchyňkové a 

Petry Ezzeddine, který vyšel v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum v ročníku 16, čísle 2/2015.  
3
 Výraz spolužijící jsem převzala z dědického práva občanského zákoníku, jelikož příhodně označuje osobu, 

která žije s jiným člověkem (v dědickém právu nazývajícím se zůstavitelem) minimálně po dobu jednoho 

roku (před jeho smrtí) ve společné domácnosti a o onu společnou domácnost pečuje. Pracovnice 

v domácnosti také sdílí domácnost se svým/svou stárnoucím/stárnoucí klientem/kou a pečuje o ni, a to 

nepřetržitě 24 hod. po dobu 14 dní, což v součtu činí řádově i několik let. V angličtině se v tomto případě 

užívá pojem live-in. 
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relativně krátká. Zároveň jsou vztahy místních Čechů s Rakušany výrazně provázané, což 

je dáno společnou historií.    

Při rozhodování o výběru možného tématu pro můj výzkum pro mě oblast mého 

původu zcela jistě nebyla hlavním kritériem. Na onu myšlenku mě přivedla až vedoucí mé 

diplomové práce Petra Ezzeddine, Ph. D., když nám v jednom ze svých kurzů (konkrétně 

Reflexe genderu v migraci v zimním semestru 2012) přednášela o specifickém typu 

migrace ukrajinských žen do zahraničí za prací pracovnic v domácnosti, které zanechávají 

své malé děti v zemi původu z důvodu zaopatření rodiny ve své vlasti a dodala, že podobné 

osudy se mohou odehrávat i na jižní Moravě v okolí Brna, odkud ženy cirkulačně migrují 

za prací ošetřovatelek v domácnosti do Rakouska. Jelikož jsem měla k dané oblasti velmi 

blízko, tak jsem se o tuto problematiku začala podrobněji zajímat.  

Původním záměrem mého výzkumu bylo zjistit dopad (translokální)
4
 migrace na 

rodinnou strukturu a genderové role v rodinách, ve kterých matka malých dětí migruje 

v pravidelných intervalech za prací ošetřovatelky do Rakouska a poté se navrací zpět do 

České republiky (dále jen ČR). Po provedení několika pilotních polostrukturovaných 

rozhovorů jsem však zjistila, že v mnou zkoumaném prostředí je situace zcela odlišná 

oproti například Moldávii, Ukrajině, Slovensku a dalším východoevropským státům 

(Sekulová, 2013; Ezzeddine, 2012), ze kterých jsem vycházela. Místo matek, jež 

zanechávají své nezletilé děti v zemi původu a migrují za prací, aby zabezpečily svou 

rodinu (tzv. transnacionální mateřství), jsou ve zkoumaném regionu těmi, kdo migrují 

zejména ženy 50+ s již odrostlými dospělými dětmi, pro které znamená příjem v Rakousku 

zlepšení jejich finanční situace v následném důchodovém věku (Kuchyňková, Ezzeddine, 

2015). Toto zjištění mi rozkrylo úplně nové roviny problematiky migrace péče dosud 

v českém akademickém prostředí neprobádané. 

Polostrukturované rozhovory, z nichž jsem čerpala data pro svou následnou 

analýzu, probíhaly v období od srpna 2013 do března roku 2014. Do účelového vzorku 

jsem zahrnula deset žen ve věku nad 50 let pocházejících z oblasti Mikulovska, Břeclavska 

a majících zkušenost s prací ošetřovatelky v Rakousku. Rámec mého výzkumu tvoří 

koncept „genderových geografií moci“ (gendered geographies of power) autorek Patricie 

R. Pessar a Sarah J. Mahler (2001), který vnáší nový způsob pohledu na genderové vztahy 

                                                 
4
 Jelikož je výzkum zaměřen na migraci v rozmezí několika desítek kilometrů, kterou tak nelze považovat za 

transnacionální, byl pro účel výzkumu zvolen vhodnější termín translokální. 
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do studií migrace, a to z transnacionální perspektivy.  Tato teorie popisuje jak 

mocenskou/sociálně-statusovou, tak prostorovou dimenzi genderu uvnitř transnacionálního 

prostředí, na níž lze vidět, že i napříč transnacionálními/translokálními oblastmi neustále 

dochází ke znovustavování a posilování ne/rovných genderových vztahů v podmínkách 

moci a k opětovnému vyjednávání genderové identity jedince (Kuchyňková, Ezzeddine, 

2015).  

Cílem mé diplomové práce je analyzovat socioekonomickou situaci žen na prahu 

starobního důchodu z oblasti Mikulovska (okres Břeclav) s ohledem na paradoxy, v nichž 

se v souvislosti s jejich genderem, věkem a statusem migrantek nacházejí. Mezi tyto 

paradoxy patří: pocit užitečnosti pramenící z nové pracovní aktivity namísto vyvázání se z 

pracovních povinností; vznik přes-hraničních romantických vztahů; zaměstnávání 

pečovatelek pro vlastní rodiče; emancipace prostřednictvím reprodukční práce 

s nepřiměřenými pracovními podmínkami. Celkově mě zajímá, jaký význam vybrané ženy 

50+ připisují pracovní migraci péče (co pro ně představuje), jak dalece jsou při svých 

rozhodnutích migrovat, setrvat v migraci, či ukončit práci v zahraničí ovlivňovány svým 

okolím (vztahy s klientkou či klientem a jejich rodinami, se svou vlastní rodinou, se svými 

životními partnery) a jakým způsobem konstruují své genderové identity prostřednictvím 

subjektivních prožitků a zkušeností s cirkulační migrací
5
.  

Diplomová práce je rozdělena na čtyři části: úvod, závěr a dva hlavní celky – část 

teoretickou a empirickou. Teoretická část představuje východiska pro můj následný 

výzkum. Věnuji se v ní genderu v migraci se zaměřením na historický vývoj a prolínání 

těchto dvou konceptů, šířeji pak rozebírám zásadní teoretický koncept své práce 

„genderové geografie moci“, dále hovořím o transnacionálních praktikách péče, 

specifikách skupiny žen 50+, přičemž na začátku kapitoly předesílám, že si uvědomuji 

diverzitu jednotlivých žen uvnitř této skupiny. Empirickou část věnuji metodologii – 

jednotlivým praktikám souvisejícím s kvalitativním výzkumem a analýze 

polostrukturovaných rozhovorů na základě otevřeného a axiálního kódování.    

 

 

  

                                                 
5
 Jedná se o specifický typ mobility charakterizovaný kyvadlovým pohybem mezi domovem a cílovou 

destinací, přičemž cirkulační migrant musí v migraci setrvat více než jeden den (Hugo, 2009).  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Gender v migraci 

 

Téma migrace je v současné době více než aktuální. Motivy k migraci se různí člověk od 

člověka i napříč dějinami. S příchodem globalizace se role migrace ještě více zvýznamnila. 

Je tedy důležité o migraci (nejen na akademické půdě) mluvit, psát, diskutovat a zabývat se 

jejími implikacemi na náš život, jelikož lidská mobilita není novinkou dnešní doby, jak by 

se mohlo jevit, ale datuje se již do dob dávno minulých (Castles, Miller, 1998). 

V následující kapitole se proto chystám nastínit vývoj migračních studií zejména ve druhé 

polovině dvacátého století, kdy se do popředí akademického zájmu o migraci začínají 

dostávat ženy a potažmo i gender jako analytická kategorie (viz např. Hondagneu-Sotelo, 

2000, 2005; Morokvasic, 1984; Kofman, 1999; Zlotnik, 2003 aj.). Poté se zaměřím na 

teorii genderových geografií moci, která tvoří základní konceptuální rámec celé mé práce.  

 

2.1.1 Od neviditelnosti žen nejen k „ženské migraci“  

 

Pronikání genderu do studií mobility lze rozdělit do čtyř hlavních vývojových etap: a) před 

rokem 1970 – exkluze žen ve studiích migrace; b) 70. léta 20. století – počátky inkluze žen 

do migračních studií; c) konec 80. a začátek 90. let 20. století – nastolení genderu jako 

„souboru sociálních jednání formujících a formovaných migrací“ (Hondagneu-Sotelo, 

1999: 7); d) současnost – pluralita témat zahrnujících gender a migraci avšak postrádající 

vzájemnou provázanost. 

Na mezinárodní migraci bylo z pohledů jejích teoretiček a teoretiků až do poloviny 

sedmdesátých let dvacátého století nahlíženo pouze jako na mužskou záležitost (viz např. 

Pessar, Mahler, 2003; Kofman, 1999; Boyd, Grieco, 2003 aj.). Veškerá pozornost 

v souvislosti s mobilitou patřila mužům, kteří představovali základní subjekt, od něhož se 

studia migrace odvíjela. Navzdory tomu, že již Ernst G. Ravenstein, slavný průkopník ve 

studiích mobility a německo-britský geograf, poukazoval na to, že „žena je větší migrant 

než muž“ (Ravenstein, 1885: 196), trvalo ještě dalších sto let, než byla žena v rámci 

migračních studií brána v potaz. Zatímco muži byli těmi, kdo se za účelem zabezpečení 

rodiny vydávali na pospas kruté realitě práce a života v zahraničí, u žen se předpokládalo, 

že setrvají doma a postarají se o děti. Tímto se vyvinul stereotyp migrujícího muže a 
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závislé čekající ženy (Simon, Brettell, 1986). Zneviditelnění žen v procesu migrace však 

nemůžeme považovat za nijak prvoplánové, systematické vynechávání žen lze totiž 

zaznamenat i v jiných oborech (jako je např. historie, věda, umění atd.),
6
 a to z toho 

důvodu, že se jednalo o oblasti, v nichž jako badatelé dominovali pouze muži. Jinými 

slovy nebyl, kdo by se o ženy v migraci zajímal, natož o nich psal.  

Ke změně došlo až v 70. letech 20. století v souvislosti s druhou vlnou feminismu 

v USA, kdy se na akademickou půdu dostává více žen vědkyň a začínají vznikat první tzv. 

ženská studia. Zároveň od konce druhé světové války do 70. let USA prožívaly masivní 

imigraci, nejdříve z Evropy a později také z Asie a Latinské Ameriky (Castles, Miller, 

1998), takže bylo potřeba tyto skutečnosti reflektovat v odborných publikacích. Do 

hledáčku migračních studií se tedy poprvé dostávají ženy a vznikají mnohá díla, která 

dokumentují převahu žen v migračních tocích (viz např. Morokvasic, 1984; Pedraza, 1991; 

Donato, 1992).
7
 Navíc tyto badatelky poukazují na to, že ženy mají odlišné zkušenosti 

z migrace než muži (Carling, 2005).  

Zohlednění žen ve výzkumech migrace sice bylo posunem od tradičního pojetí 

migrace jako mužské záležitosti, avšak pouhé „přidání a zamíchání“ (add and stir, 

Hondagneu-Sotelo, 1999: 5) žen do migračních studií učinilo z kategorie „žena“ jen jednu 

z proměnných, která byla neustále konfrontována s mužským vzorcem migračního 

chování. Tím se celkové bádání v této oblasti omezilo na dichotomii danou fyziologickými 

rozdíly mezi pohlavími – muž/žena. Tento přístup paradoxně marginalizoval ženy, jež byly 

ze zkoumání mezinárodní mobility opět vyčleněny jako něco „speciálního, zvláštního“,
8
 a 

proto byly automaticky spojovány s genderem (– něčím novým, neznámým), přestože se 

jednalo o spojení pouze na základě fyzického pohlaví (Hondagneu-Sotelo, 1999). Vytratilo 

se tedy chápání genderu jako neustále se měnícího souboru identit, chování a moci 

v sociálních interakcích, konstruovaného společností a kulturou. 

Koncem 80. a počátkem 90. let minulého století pak teoretičky a teoretikové 

migrace přehodnocují svou dosavadní práci a začínají probouzet koncept gender k životu 

(viz např. Pedraza, 1991; Grasmuck, Pessar, 1991; Kibria, 1993; Hondagneu-Sotelo, 

                                                 
6
 Viz například Renzetti, Curran, 2005; Lerner, 1993 – historie; Harding, 1992 – věda; Pachmanová, 2002 – 

umění.   
7
 Jak dokazuje Hania Zlotnik (2003), tak do roku 1960 až téměř 47 % žen tvořilo součást všech 

mezinárodních migrujících. 
8
 V té době také vznikla nová kategorie tzv. ženská migrace (female migration) odvozená od postavy 

migrantky (v angličtině female migrant).  
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1994). Volají po uplatňování kategorie gender méně jako jedné z proměnných a více jako 

centrálním konceptu studií migrace (Mahler, Pessar, 2001b). Analyzují gender v životech 

jednotlivých migrantek a migrantů, dále na několika úrovních státní politiky migrace, na 

pracovištích migrantek a migrantů atd. (Donato a kol., 2006), zkrátka zkoumají roli 

genderu v migraci od lokální (domácnosti a rodiny) přes národní (státní aparáty) až po 

globální úroveň.  

Nejvýraznější publikací je monografie Pierrette Hondagneu-Sotelo z roku 1994 o 

mexické migraci do USA, v níž hovoří o tom, že gender organizuje migraci: „Gender není 

pouze proměnnou, která by měla být analyzována, ale souborem sociálních vztahů, jež 

mají vliv na uspořádání migračních vzorců. Úkolem tedy není jen dokumentovat nebo 

upozorňovat na přítomnost nezdokumentovaných žen, které se usídlily v USA, nebo se ptát 

migrantek na stejné otázky jako migrantů, ale začít s výzkumem toho, jak genderové 

vztahy ulehčují nebo znesnadňují mužskou či ženskou migraci a usídlení“ (Hondagneu-

Sotelo, 1994: 3). Přestože byla její kniha ve své době průlomová, soustředila se pouze na 

lokální úroveň domácností a rodin, o nichž tvrdila, že právě „genderové vztahy v rodině a 

komunitě se podílejí na určování limitů toho, jak se širší politické a ekonomické síly 

projevují ve vzorcích migrace“ (Hondagneu-Sotelo, 1994: 8). Právě transnacionální 

perspektiva bylo to, co podle Sarah J. Mahler a Patricie R. Pessar (2001b) její práci 

chybělo. Dle nich je totiž úkolem studií migrace analyzovat gender z transnacionální 

perspektivy (Mahler, Pessar, 2001b), což rozvedly ve svém konceptu „genderových 

geografií moci“, kterému se hodlám více věnovat v následující podkapitole. 

   

2.1.1.1 Genderové geografie moci 

 

 

Transnacionální migraci lze definovat jako udržování vazeb migrantek a migrantů s jejich 

zemí původu, přičemž dochází k rozvoji identit a sociálních vztahů v několika národních 

kontextech. Migrantky a migrantky stále chovají k mateřské zemi jistou náklonnost, 

loajalitu a závazky, které překračují hranice států. v pravidelných intervalech jezdí zpět do 

své země, navštěvují svou rodinu, posílají remitence
9
 a dokonce se zapojují do místní 

politiky, kde se podílejí na volbě politické reprezentace. Z toho důvodu není moc 

věrohodné používat koncepty národní úrovně k popisu aktivit a identit migrantek a 

                                                 
9
 Peněžitá pomoc (část výdělků) zasílaná migrantkami či migranty zpět do země původu. 
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migrantů (Basch a kol., 1994), jelikož geografické hranice již nejsou svazujícím prvkem 

v procesu migrace.  

 Právě na přesahu geografických hranic ve spojení s genderem postavily Sarah J. 

Mahler a Patricia R. Pessar (2001a) svou migrační teorii. Jak samy uvádějí, tak už v roce 

1996 přišly poprvé s myšlenkou „zapojení genderu do transnacionální perspektivy 

migrace“ (Mahler, Pessar, 2001b: 4) a to v rámci konceptu zvaného „genderové geografie 

moci“ (Mahler, Pessar, 2001b: 5). Tento koncept následně publikovaly ve speciálním čísle 

časopisu Identities: Global Studies in Culture and Power
10

 a dále ho rozvíjely na 

konferenci Transnational Migration: Comparative Perspectives, která se konala na 

Princeton University 30. června až 1. července 2001. Opět se k němu tyto antropoložky 

vrátily o dva roky později v článku „Transnational Migration: Bringing Gender In“ 

v International Migration Review,
11

 kde bylo jejich cílem prohloubit původní konceptuální 

rámec zapojení genderu do transnacionální migrace a více jej navázat na již existující a 

nově vznikající výzkumy. Zároveň chtěly zdůraznit dříve opomíjené oblasti, jako jsou 

úloha státu a „sociální představivost“ (social imaginary, Mahler, Pessar, 2003: 812) 

v genderovaných transnacionálních procesech a zkušenostech migrantek/migrantů.   

 Celý koncept „genderových geografií moci“ je vystavěn na třech základních 

pilířích: „zeměpisných rozměrech“, „sociálních lokacích“ a „geometriích síly“ (geographic 

scales, social locations and power geometries, Mahler, Pessar, 2003: 815). První z nich – 

„zeměpisný rozměr“ – odkazuje na to, že gender operuje ve více prostorech a sociálních 

jednotkách (např. rodina, stát) napříč transnacionálním terénem současně. Jako příklad 

tohoto jevu autorky uvádějí práci Georges Fouron a Nina Glick Schiller (2001) o 

migrantkách z Haiti, které si musejí „kupovat“ svůj transnacionální status. Jinými slovy je 

jejich gender navázaný na národní identitu v transnacionálním prostoru znevýhodňuje 

(Mahler, Pessar, 2001a) oproti mužům, již tento status získávají automaticky.  

„Sociální lokací“ se dle Sarah J. Mahler a Patricie R. Pessar (2001a) rozumí pozice 

jednotlivce uvnitř mocenských hierarchií. Tyto hierarchie se utvářejí na základě 

historických, politických, ekonomických, zeměpisných a příbuzenských vlivů. Například 

dítě narozené v USA má zcela jiná přirozená práva než dítě narozené v Dominikánské 

republice. Některé autorky a někteří autoři charakterizují sociální vazby migrantů a 

                                                 
10

 Jednalo se o rok vydání 2001, ročník 7, číslo 4. 
11

 Rok vydání 2003, ročník 37, číslo 3. 
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migrantek jako „sociální pole“, v rámci nichž „lidé jednají, rozhodují se, prosazují své 

zájmy a rozvíjejí svou identitu za pomoci sociálních sítí, které simultánně propojují jednu a 

více společností“ (Glick Schiller, Basch, Blanc-Szanton, 1995: 2). Podobně argumentuje 

také Luis E. Guarnizo a Michael P. Smith (1998: 52), když hovoří o „neoddělitelných 

částech habituálních životů, které jsou v nich zahrnuty“.  Právě „sociální lokace“ může 

ovlivňovat přístup migrantů a migrantek ke zdrojům a mobilitě v transnacionálním 

prostoru, ale také jejich schopnost jednat (tzv. agency) v určitých sociálních situacích. 

Souhrnně lze říci, že lidé jsou bez ohledu na své snahy umístěni v mocenských 

hierarchiích, bez toho aniž by se podíleli na jejich tvorbě (Mahler, Pessar, 2001a).  

K vysvětlení „geometrie síly“ použily autorky podpůrný koncept stejného názvu od 

Doreen Massey (1994), který je založen na tvrzení, že existují tahouni, již iniciují migrační 

pohyb a jedinci, kteří se raději nechávají unášet proudem migrace. Obojí však tato 

schopnost jednat/nejednat ovlivňuje a souvisí se sílou, jež do procesu migrace vkládají. Dle 

míry uplatňované síly při jednání se migrantky a migranti dělí na iniciátorky a iniciátory, 

vypočítavé jedince či prosté následovatelky a následovatele (Mahler, Pessar, 2001a). Sarah 

J. Mahler a Patricia R. Pessar (2001a) ještě dodávají, že jednání není podmíněno pouze 

zvláštními schopnostmi jedince, ale individuálními charakteristikami, mezi něž patří 

například iniciativa. Většina toho, co lidé dělají na transnacionální úrovni, má kořeny 

v představivosti, plánování a různých strategiích, které jsou buď vědomé, nebo nevědomé 

(Mahler, Pessar, 2001a),
12

 což je podle autorek důležité brát v potaz v souvislosti 

s výzkumem transnacionálního jednání migrantky a migranta.  

Teoretický rámec „genderových geografií moci“ je nástrojem „k analýze sociálního 

jednání lidí, ať už vědomého, či nevědomého, které učiní sami ze své vlastní iniciativy 

nebo na základě svého postavení v rámci mocenských hierarchií, fungujících uvnitř mnoha 

terénů a napříč nimi“ (Mahler, Pessar, 2001a: 447). Lze jej využít například ke 

konceptualizaci a studiu genderových identit a vztahů migrantek a migrantů, 

vyjednávaných a praktikovaných přes hranice národních států (Hernandez-Stewart, 2014). 

Právě z toho důvodu jsem se rozhodla zakotvit svůj výzkum v kontextu „genderových 

geografií moci“, jelikož zásluhou tohoto konceptu mohu analyzovat gender v rovině 

                                                 
12

 „Konkrétním příkladem by mohli být mladí lidé, kteří se vzhlédnou v představě sebe samých jako 

migrantek a migrantů natolik, že zanechají školy, protože vidí velmi malou užitečnost v získání vzdělání, 

pokud se stanou pracovnicemi a pracovníky v zámoří. Možná budou migrovat později, ale i když své sny 

nikdy nezrealizují, fakt, že opustili školu, nemůže být plně pochopen bez odkazu na jejich utkvělou představu 

života v migraci“ (Mahler, Pessar, 2001a: 447).  
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prostorové (napříč státními hranicemi), sociální (status migrantek v mocenské hierarchii) a 

individuální (způsoby jednání/agency). Avšak co je z mého pohledu důležité přidat a co 

teorie Sarah J. Mahler a Patricie R. Pessar (2001a) postrádá, je čtvrtá dimenze, a tou je 

osobní zkušenost migrujících.  

Transnacionální migrace není pouze „prostorovým přemístěním“, je to především 

dalekosáhlá osobní zkušenost (Carling, 2005), která může měnit genderové vztahy a role 

migrujících. Ženy například mohou po určitou dobu zvýšit svou genderovou moc v rodině 

v zemi původu tím, že se stanou hlavou domácnosti, zatímco partner migruje (Vasquez, 

1992), nebo tím, že nabydou dosud nepoznanou svobodu a autonomii při samostatném 

pobytu v zahraničí. Efekt migrace na postavení ženy však musí být vždy analyzován 

v podmínkách sociální lokace a životních zkušeností jednotlivých žen, jelikož osobní 

zkušenost se ženskou případně mužskou existencí tvoří základ genderové identity, která 

determinuje její či jeho postoje k migraci, stejně jako způsob, jakým se daný jedinec 

rozhoduje a jedná před, po i během migračního procesu. Genderové identity se utvářejí 

v rámci genderových vztahů mezi jednotlivými aktéry migrace, které jsou hierarchizované 

a vykazují tak mnohé genderové (ale i etnické třídní atd.) nerovnosti (Carling, 2005). To 

vše hodlám ve svém výzkumu reflektovat.  

Jak je vidět v celé této kapitole, tak inkorporace genderu do studií migrace nebyla 

vždy jednoduchá a především byla postupná. Přestože posun, který za posledních 30 let 

tato oblast učinila, můžeme považovat za obrovský, kategorie genderu je ve výzkumech 

migrace stále marginalizovaná. Pierrette Hondagneu-Sotelo (2013: 180-181) uvádí, že 

„pokud se na gender a migraci podívá dnes. Vidí dva trendy jevící se jako protichůdné. Na 

jedné straně přetrvává androcentrická slepota vůči feministickým tématům a genderu… na 

straně druhé existuje pulsující výzkum v oblasti genderu a migrace, ale nejen, že se 

nedostává k jádru debat, ale ani je neformuje, je také pouze okrajový“. Zároveň vznikla 

celá škála témat (např. migrace a péče; sexuality; obchodování se sexem; příhraničí a 

migrace; gender, migrace a děti), kterým však chybí vzájemné propojení (Hondagneu-

Sotelo, 2013).  

Hned první ze jmenovaných témat – migrace a péče – považuji v rámci studia 

genderu v migraci a svého výzkumu za stěžejní, jelikož v současnosti je poptávka po 

reprodukčním typu práce v globalizovaném světě žádaným artiklem. Následující kapitolu 

tedy věnuji problematice transnacionálních praktik péče. 
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2.2 Transnacionální praktiky péče 

 

 

V této kapitole se zaměřím na transnacionální rozměr péče, na péči jako reprodukční typ 

práce, jak jej chápe marxistický feminismus a na nájemní péči v domácnosti včetně jejích 

rizik.  Na závěr kapitoly se budu zabývat zákonem o domácí péči v Rakousku, jeho 

kritickou reflexí a kontextem, v němž vznikl.  

Transnacionální praktiky péče (např. péče o děti, seniorky či seniory a 

handicapované) souvisí s globalizačními procesy a nabývají na stále větším významu po 

celém světě, zejména pak v Evropě. Důvody jsou demografické a socioekonomické. 

Hlavně však souvisí s neochotou státu finančně se podílet na některých oblastech života, 

jako například péči o stárnoucí obyvatelstvo (Lutz, Palenga-Möllenbeck, 2011). Proto jsou 

pracující v oblasti péče o stárnoucí lidi v současnosti vyhledávaným artiklem na trhu práce, 

jelikož dochází k nárůstu populace v důchodovém věku. Tento fenomén se nazývá 

„demografickým stárnutím populace“ a je tvořen kombinací dvou faktorů, a to poklesu 

porodnosti a zvyšující se délky dožití (Rabušic, 1995). Dle prognózy Českého statistického 

úřadu (dále jen ČSÚ) směřuje ČR k rychlému a výraznému stárnutí svého obyvatelstva. Již 

v první polovině 21. století se počet osob 65 let a více zdvojnásobí z dnešní jedné šestiny 

na jednu třetinu. Na konci 50. let by tedy těchto lidí v celkové populaci ČR mělo být až 3,2 

mil. oproti současným 1,8 mil. Je to dáno posunem početně silných populačních ročníků do 

důchodového věku, očekávaným dalším zlepšováním úmrtnostních poměrů a úrovní 

plodnosti pod hranicí prosté reprodukce (Štyglerová, Němečková, Šimek, 2014). Situace je 

natolik kritická, že pokud se nezačne včas řešit, může dojít k převisu poptávky po 

ošetřovatelkách a ošetřovatelích nad nabídkou, jako tomu již je v některých 

západoevropských zemích (např. Německo, Itálie, Rakousko). 

Současný tržní model péče, zintenzivněný globalizací, dal vzniknout sektoru tzv. 

druhořadého zaměstnání, které bývá převážně obsazováno migrantkami a migranty (Uhde, 

2012). Levná pracovní síla z neevropských či východoevropských zemí tak vyplňuje 

poptávku po péči na trhu práce, která by jinak nebyla místními zastoupena. Nyní je tomuto 

fenoménu věnováno stále více vědecké pozornosti v oblasti migrace péče (viz např. 

Anderson, 2000; Pedraza, 1991; Ehrenreich, Hochschild, 2002; Hochschild, 2008; 

Hondagneu-Sotelo, 2001; Parreñas, 2001).  Jak ukazuje studie Helmy Lutz a Ewy 
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Pallenga-Möllenbeck (2011), tak v Německu by systém péče bez pečovatelek ze zahraničí, 

jako jsou Maďarky, Polky, Češky nebo Rumunky, kompletně zkolaboval.  

Arlie Hochschild (2008) v souvislosti s transnacionálními praktikami péče hovoří o 

tzv. globálních řetězcích péče (global care chains). Tímto konceptem popisuje situace, ve 

kterých migrantky odcházejí za prací pečovatelek, či chův a zanechávají přitom za sebou 

propast v zemi původu, jež by měla být vyplněna jejich vlastními praktikami péče. 

Přílivem péče (tzv. care gain) v přijímající zemi současně dochází k odlivu péče (tzv. care 

drain) v zemi původu. Na tomto jevu Arlie Hochschild dokazuje, jak se ošetřovatelství ve 

vyspělých zemích komercionalizuje (Hochschild, 2008). Zároveň dochází k reprodukci 

genderového řádu, jelikož na obou stranách řetězce se ženy snaží emancipovat od rigidně 

definovaných genderových rolí a dostávají se tak do konfliktu se společenským 

očekáváním. Jsou navíc uvězněny v mocenské hierarchii genderového řádu a ekonomické 

nadvládě bohatého severu nad chudým jihem (Hendlová, 2007).   

Celkově transnacionální praktiky péče staví na nerovnostech způsobených jak 

ekonomickými, tak sociálními a kulturními podmínkami. Marginalizované skupiny žen 

jsou v úsilí za vlastním existenčním zajištěním uzavřeny v poutech neplacené či méně 

placené reprodukční práce, aby se jiné (především z vyšších středních nebo vyšších 

společenských tříd tzv. Prvního světa) mohly autonomně rozhodovat o svých životech. 

Zuzana Uhde (2012a: 5) tento proces nazývá „deformovanou emancipací“. Tvrdí však, že 

„z dlouhodobého hlediska tato situace nevede k institucionální proměně genderových 

vzorců“, jelikož ve stavu, kdy emancipace některých žen svazuje genderovými a 

sociálními nespravedlnostmi jiné skupiny žen, se jednotlivé pozitivní aspekty migrace 

stávají dlouhodobě nestálými a historicky nahodilými, odvislými od globálních, kulturních 

a ekonomických nerovností (Uhde, 2012a). Zdánlivý emancipační charakter migrace tak 

nemusí být pro ženy na obou stranách řetězce nutně osvobozujícím.  

2.2.1 Péče jako reprodukční typ práce 

 

Péči jako koncept je velmi obtížné definovat, a to z toho důvodu, že se jedná o 

mnohovrstevnatý pojem, který v sobě zahrnuje několik činností najednou. Péče může být 

individuální nebo hromadná, lze pečovat o druhé nebo pouze o sebe, institucionální či 

domácí, těch rovin péče je opravdu několik. Nejlépe však péči dle mého názoru shrnuje 
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teoretička feministické etiky péče
13

 Joan C. Tronto (1993: 103) „na nejvšeobecnější úrovni 

lze pečování považovat za druh aktivity, který zahrnuje vše, co děláme, abychom 

udržovali, setrvali a spravovali náš ‚svět‘ tak, abychom v něm mohli žít tak dobře, jak jen 

je to možné. Svět zahrnuje naše těla, nás samých a naše okolí, vše co se snažíme vzájemně 

propojit v celek, života udržující síť“. Joan C. Tronto  (1993) dále uvádí, že péči vnímáme 

ve dvou rovinách, které se neustále střídají, a to v rovině odkazující k mentálním 

dispozicím, pocitům, emocím či kongitivním aspektům a v rovině týkající se samotné 

praxe péče – fyzicky vykonávané práce. Zároveň upozorňuje na to, že ačkoliv je péče ve 

své podstatě velmi komplexní, neměla by být vnímána jen jako jednotvárná aktivita, ale 

jako proces sestávající se z několika dílčích úkonů. Autorka samotný proces rozdělila do 

čtyř fází, k nimž přiřadila konkrétní hodnoty péče z každé fáze vyplývající: 

a) Starání se (caring about) – uvědomění si potřeb druhých – pojí se s hodnotou 

pozornosti, tedy pozornosti k potřebám druhých; 

b) Opatrování (taking care of) – zahrnuje hodnotu zodpovědnosti za neidentifikované 

potřeby druhých a jejich uspokojení; 

c) Poskytnutí péče (care-giving) – jedná se o přímé střetnutí potřeb a péče, fyzický a 

emocionální kontakt mezi pečující a závislou osobou – hodnotou v této fázi je 

kompetence pečující osoby; 

d) Přijetí péče (care-receiving) – znamená to, že objekt péče reaguje na péči, kterou 

dostává – hodnotou pojící se s tímto stádiem je vnímavost, ale ne ve smyslu 

reciprocity. 

(Tronto, 1993) 

Přestože se teoretický koncept péče Joan Tronto (1993) setkal s kritikou, že 

vykresluje vztah péče mezi pečujícím a opečovávaným pouze jako jednostranně 

iniciovaný, kde závislá osoba může působit pasivně (Fine, 2007), je pro můj výzkum více 

než vhodným, jelikož já se ve své práci zaměřuji pouze na perspektivu pečujících. Tímto 

nevylučuji fakt, že člověk, jenž péči přijímá, je vůči ní naprosto imunní. Pouze by to 

v případě mé práce vyžadovalo hlubšího zkoumání, například formou rozhovorů 

s klientkami a klienty mých informátorek, což může být předmětem pro další výzkum.  

                                                 
13

 Feministická etika péče je směr feministického myšlení, jenž usiluje o tzv. očištění péče od stigmatizace, 

diskriminace a dalších forem vyčleňování péče na okraj společenského zájmu (srov. Fine, 2007).  
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Počátky feministického uvažování o péči jako reprodukční práci pramení 

v marxistickém a socialistickém feminismu. Péče však nebyla považována za samostatný 

prvek, ale spadala pod označení domácí práce, tedy práce odehrávající se v soukromé sféře 

(jako např. úklid, vaření atd.). Marxistické feministky vycházely přímo z myšlenek Marxe 

a Engelse a své teorie stavěly na kritice a boji proti kapitalismu. Poukazovaly na to, že 

ženská domácí práce je trivializována a není společností pokládána za skutečnou práci. 

„Považovat ženskou práci – produkující lidi – za neproduktivní vzhledem k mužské práci – 

produkující věci – je v porovnání s Englesovou teorií, nepochopením toho, co pojem 

produkce znamená“ (Tong, 1998: 105). Jak tvrdila Margaret Benston, tak ženy jsou 

primárně producentkami a ne sekundárními konzumentkami. Z tohoto důvodu volala po 

zespolečenštění (socializaci) domácích prací. Jinými slovy po jejich přesunu ze soukromé 

sféry do veřejné (Benston in Tong, 1998).  

Kampaň „Mzdy za domácí práci“ (Wages for Housework)
14

 pak měla přinést 

finanční odměny za práce konané v domácnosti, jelikož podle Mariarosy Dalla Costy a 

Selmy James (1975) tím, že ženy poskytují současným a budoucím pracujícím nejen jídlo a 

oblečení, ale také emocionální a domácí komfort, udržují celý kapitalistický systém 

v chodu a zaslouží si za to být finančně ohodnoceny. Navíc, když vstupují do veřejného 

prostoru, podrobují se tzv. dvojí směně. Přes den jsou v placené práci mimo domov a večer 

je čeká neplacená práce v domácnosti. Řešení tyto dvě autorky vidí ve vyplácení mezd za 

domácí práce.       

Ačkoliv kampaň „Mzdy za domácí práci“ nikdy nedosáhla svého cíle – finančního 

ocenění domácí práce – protože se nepovedlo zapojit širokou veřejnost do této 

problematiky, podařilo se poukázat na skutečnost, že reprodukce je také druhem práce. 

Feministky účastnící se kampaně navíc odhalily klíčovou funkci reprodukční práce 

v kapitalistické společnosti, a to, že vytváří pracovní sílu, která hraje v kapitalismu ústřední 

úlohu. Dle Silvie Federici, která při své návštěvě Bratislavy v roce 2013 odpovídala na 

otázky Barbory Kleinhamplové a Terezy Stejskalové v rozhovoru pro časopis A2, se 

zároveň jedná o práci, jež v sobě ukrývá zásadní konflikt. „Pečujete o lidi, což znamená, že 

uspokojujete jejich potřeby. Cílem ale je, aby mohli splnit určitá společenská očekávání 

a povinnosti, které nám společnost ukládá. Je to zajímavý rozpor, produkující další 

rozpory, jež musí ženy v životě řešit. Je třeba změnit reprodukci, je třeba rozvíjet naši 

                                                 
14

 Nejvýznamnějšími feministkami této kampaně byly Mariarosa Dalla Costa, Selma James, Nicole Cox a 

Silvia Federici.  
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schopnost odporu a sebeurčení“ (Kleinhamplová, Stejskalová, 2013). Neboli nalézt cestu k 

emancipaci od tradičních genderově podmíněných aktivit, jakými práce v domácnosti a 

s ní spojená péče o děti a seniory pro ženy jsou.     

 

2.2.2 Instituce nájemní domácí péče a její rizika 

Tržní model privátní péče může mít dvojí podobu, a to buď soukromého pečovatelského 

zařízení, nebo nájemní domácí péče. Já se na následujících řádcích hodlám zabývat pouze 

typem nájemní domácí péče, protože mé informátorky vykonávaly pouze tento typ práce. 

Instituce nájemní domácí péče je součástí transnacionálních praktik péče, jelikož je 

převážně vykonávána migrantkami. Jedná se o časově i emočně náročnou práci (srov. 

Hochschild, 2003), která bývá hůře finančně ohodnocena a často je i velmi nejistá. Vše je 

dáno strukturálními nerovnostmi v dnešním globalizovaném světě. Navíc zde hraje 

významnou úlohu stát, jež v rámci svých restriktivních migračních politik významně 

spoluurčuje postavení migrantek na trhu práce s domácí péčí. Snaha udržet nízké náklady 

na pečovatelky v domácnosti současně umožňuje další krácení veřejných výdajů na péči 

(Uhde, 2012b) a vznik šedé ekonomiky péče neboli nelegálního trhu s pečovatelkami 

v domácnosti.  

 Nelegálně zaměstnávané pečovatelky v domácnosti bývají vystavovány větší míře 

možného vykořisťování svými klientkami a klienty (resp. zaměstnavatelkami a 

zaměstnavateli), genderově orientovanému násilí, diskriminaci nebo porušování lidských 

práv (Grant, 1997). Nahrává tomu i fakt, že se nájemní péče odehrává v soukromí 

domácností za tzv. zavřenými dveřmi. Nejvíce ohroženy bývají pracovnice v tzv. live-in 

formě, jinými slovy pečovatelky dočasně spolužijící se svou klientkou či klientem v její 

nebo jeho domácnosti. Právě při takovém typu péče je totiž velmi obtížné vymezit 

pracovní povinnosti a úkony, pracovní dobu, která mnohdy čítá až téměř 24 hodin denně 

a osobní prostor. Podle Petry Ezzeddine a Lenky Pavelkové (2014) není tedy možné péči a 

další práce v domácnosti formalizovat do podoby běžné pracovní smlouvy.    

Jelikož se podmínky migrantek pracujících v domácnostech v posledních několika 

letech staly důležitým politickým tématem v zemích západní Evropy, začíná se veřejně 

diskutovat o přijetí norem, jejichž prostřednictvím by se tento druh práce kodifikoval. 

Proto Mezinárodní organizace práce (dále jen MOP) dne 16. června 2011 přijala Úmluvu o 
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důstojné práci pro domácí pracovníky č. 189 (dále jen Úmluva č. 189), jež vyžaduje 

dodržování rovných zaměstnaneckých práv pro pracovnice a pracovníky v domácnosti, 

kteří dosud nepožívali žádné pracovněprávní ochrany (ILO, 2011). Byla tak vyslána 

pozitivní zpráva všem domácím pracovnicím a pracovníkům, kteří zažívají nedůstojné 

zacházení při výkonu své práce. Nicméně dle Zuzany Uhde skýtá Úmluva č. 189 

z dlouhodobého hlediska jistá úskalí v tom, že „institucionálně přednastavuje cestu 

reprodukce instituce služebnosti v mezilidských vztazích v pozdně moderní společnosti“ 

(Uhde, 2012b: 14). Do roku 2014 Úmluvu č. 189 ratifikovalo pouze 13 států
15

 ze 183 

členských zemí MOP (PMRW, ILO, 2014: 11). Rakousko ani ČR ji dosud neratifikovaly, 

přestože jsou k přijetí opatření na zajištění rovnoprávné ochrany pro všechny pracovnice a 

pracovníky včetně těch v domácnosti zavázáni řadou mezinárodních dohod.  

 

2.2.3 Rakousko: Zákon o domácí péči
16

 

 

Od 90. let 20. století se v Rakousku zvyšuje počet ilegálních migrantek a migrantů 

v sektoru pečovatelských služeb v domácnostech. Jedná se zejména o ženy pocházející ze 

sousedních států a zemí východní Evropy. V roce 2006 v Rakousku pracovalo až na 40 

tisíc ilegálních pracovnic v sektoru domácí péče, a to hlavně v rodinách středních a vyšších 

společenských vrstev (Hitzemann a kol., 2012). Tento nelegální trh se zahraničními 

pečovatelkami fungoval především prostřednictvím neformálních migrantských sítí (tzv. 

networking) a komerčních náborových agentur. Rakouskou veřejností byl víceméně 

tolerován a státním aparátem přehlížen, avšak pouze do srpna 2006, kdy byl muž z Dolních 

Rakous pokutován částkou 2 200 eur za to, že nelegálně zaměstnával dvě slovenské 

pečovatelky (Bachinger, 2009). Tím se poprvé ve větší míře dostalo téma nelegální domácí 

péče do popředí zájmu rakouské veřejnosti. 

Ne úplně šťastně v té době tuto problematiku uchopila tehdejší vládnoucí politická 

strana Österreichische Volkspartei (ÖVP), jejíž předseda Wolfgang Schüssel v jednom ze 

svých výroků v předvolební kampani před parlamentními volbami pronesl, že se rakouští 

občané „nemohou neustále dovolávat státu v případech týkajících se péče o děti, celodenní 

                                                 
15

 Mezi tyto státy patří Argentina, Bolívie, Kostarika, Ekvádor, Německo, Guyana, Itálie, Mauricius, 

Nikaragua, Paraguay, Filipíny, Jihoafrická republika a Uruguay (PMRW, ILO, 2014: 11). 
16

 Celá tato kapitola je upravenou částí článku „Ještě nepatřím do starého železa“ aneb paradoxy migrace 

péče z ČR do Rakouska autorek Andrey Kuchyňkové a Petry Ezzeddine, který vyšel v časopise Gender, 

rovné příležitosti, výzkum v ročníku 16, čísle 2/2015.  
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školní docházky a péče jako takové“ (Schüssel citován in  Kurier, 13. 8. 2006). Přičemž 

vyšlo najevo, že i on sám ilegálně zaměstnává slovenskou pečovatelku pečující o jeho 

stárnoucí matku, což mělo za následek otevření politické debaty o možnostech legalizace 

asistované péče v rakouských domácnostech. 

Výsledkem veřejných debat bylo nařízení Spolkového ministerstva hospodářství a 

práce ze dne 1. listopadu 2006, jež upravilo podmínky zaměstnávání občanů z nových 

členských států Evropské unie (dále jen EU) pracujících jako pečovatelky a pečovatelé v 

rakouských domácnostech (Bachinger, 2009). Následně 1. července 2007 vstoupil 

v platnost Zákon o domácí péči a změnách v živnostenském řádu (dále jen Zákon o domácí 

péči, HBeG, 2007), který položil právní základ pro legální čtyřiadvacetihodinovou 

asistenci stárnoucím osobám či dlouhodobě nemocným v rakouském domácím prostředí, 

přičemž tato péče je vykonávána v rámci samostatné nebo závislé výdělečné činnosti 

(Wirtschaftskammern Österreichs, 2014).  

Právní definice pro výkon pečovatelky a pečovatele je uvedena v § 1 odst. 3 zákona 

o domácí péči: „Asistence ve smyslu tohoto spolkového zákona zahrnuje činnosti pro 

klienta, které spočívají v pomoci zejména při vedení domácnosti a v životních situacích“ 

(Hausbetreuungsgesetz, 2007). Primárně tak tento zákon cílí na klienty – rakouské seniory, 

kterým je tudíž zajištěna právní ochrana ve stáří. Naopak pečovatelky jsou stavěny do 

pozice „vykonavatelek přání klientky či klienta“ bez jakéhokoli právního zastání. Ze 

zákona jim tak plyne více povinností než práv, které jsou jinak pracujícím v Rakousku 

právně garantovány.
17

  

Zároveň byla v roce 2008 zřízena i státní finanční podpora pro rodiny, jež služeb 

čtyřiadvacetihodinové pečovatelky v domácnosti využijí. Výše tzv. příspěvku na péči se 

odvíjí od fyzického stavu seniorů nebo dlouhodobě nemocných a od času vyžadujícího 

asistenci jiné osoby při běžných úkonech (např. hygiena, příprava jídel, úklidové činnosti, 

péče o zvířata a rostliny atd.). I přes původně dobrý úmysl vymanit domácí péči ze spárů 

šedé ekonomiky a začít ji legálně financovat, vykazuje tento krok jisté nedostatky a rizika. 

Nebyl nijak podpořen rozvoj veřejného sektoru péče, v němž jsou pečovatelky i nadále 

                                                 
17

 Například je v zákoně o domácí péči v odd. 3 § 5 stanoveno, že „asistent činný v pracovněprávním vztahu 

je vůči zaměstnavateli povinen dodržovat jím určené směrnice chování pro každodenní i nouzové situace“ a 

zároveň „při výkonu své činnosti musí především jednat ve prospěch klienta a nesmí zneužívat svou profesní 

autoritu k získání osobních výhod“ (Hausbetreuungsgesetz, 2007). Není sporu o tom, že toto opatření má 

chránit zejména „bezbranného“ stárnoucího nebo těžce nemocného člověka, avšak žádný jiný pracovní zákon 

v Rakousku neukládá zaměstnanci povinnost, jak se má chovat vůči svému zaměstnavateli.  
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vystaveny špatným pracovním podmínkám (zpravidla pracují za minimální mzdu a po 

velmi dlouhou pracovní dobu) (Kreimer, 2011) a jsou podrobeny mocenskému vztahu 

(klient – pečovatelka). Místo, aby docházelo ke stírání genderových nerovností, jsou tyto 

nerovnosti v rakouském systému domácí péče mnohem více prohlubovány. V současnosti 

patří české pečovatelky v rakouských domácnostech mezi 11 631 legálně vedených 

migrujících z České republiky (Statistik Austria, 2015).  

Jak ukázala celá tato kapitola, péče není snadno uchopitelným konceptem. Jen 

samotná její definice má několik rovin a neexistuje žádná, která by byla univerzálně platná. 

V transnacionálním prostoru ji vykonávají zejména migrantky, zmítané v ekonomických, 

sociálních a kulturních nerovnostech. Nicméně se jedná o typ činnosti, jenž je nezbytný 

k reprodukci celé naší společnosti, a to bychom si měli uvědomit.    

 

2.3 Ženy 50+  

 

Začátkem tohoto oddílu mé práce bych chtěla zdůraznit, že rozhodně nepovažuji ženy 50+ 

za homogenní skupinu s jednotnými zájmy. Naopak jsem si vědoma toho, že různé ženy 

mohou mít odlišné zájmy související s jejich prací, trávením volného času, okolím. 

Zároveň může každá z těchto žen být jinak ovlivňována svými zkušenostmi, věkem, 

partnerskými vztahy. Přesto pro účel této kapitoly – zasazení situace žen nad 50 let z ČR 

do teoretického rámce – hodlám s těmito ženami nakládat jako se svébytnou skupinou, 

která vykazuje jistá specifika daná věkem a oblastí, odkud pocházejí.  

 

2.3.1 Uplatnění na trhu práce v ČR 

 

Dokud je člověk v pracovním procesu, náleží mu/jí jistá sociální role, jejíž význam je pro 

něj/ni, stejně jako pro jeho či její okolí čitelný, avšak po 50. roce života nastává zlom, kdy 

daný jedinec začíná být „házen do starého železa“ (Haškovcová, 2010: 16). Pro většinu 

pracovnic a pracovníků staršího středního věku je tato nově vzniklá situace velmi 

problematická. Těžko se vyrovnávají s faktem, že již nejsou na pracovním trhu potřební, 

když právě v padesáti letech se cítí být na vrcholu své pracovní produktivity. Podle Lucie 

Vidovičové (2005) je věk (vedle pohlaví a vzdělání) jedním ze zásadních ukazatelů 

postavení jedince ve světě zaměstnanosti.  
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 Důležitou roli v uplatnění osob nad 50 let na trhu práce sehrává také historický 

kontext. ČR prošla v roce 1989 politickými a ekonomickými změnami, které významným 

způsobem ovlivnily lokalizaci pracovních příležitostí. Za socialismu menší města a vesnice 

oplývala dostačující občanskou vybaveností, a tudíž i pracovními příležitostmi v  

různorodých oblastech. Po sametové revoluci ale došlo k přemístění obchodů, služeb a 

institucí do měst s větším počtem obyvatel a k určitému druhu ekonomické izolace 

dnešního venkova, který byl spíše zemědělsky založený (Temelová a kol., 2011). Klára 

Cozlová v této souvislosti (2011: 11) uvádí, že „nezaměstnanost v ČR před rokem 1989 

prakticky neexistovala. Charakteristická byla spíše přezaměstnanost a fluktuace byla 

vnímána jako patologický jev“. Současná situace zahrnující nové trendy v oblasti práce
18

 je 

proto pro generace, již prožily velkou část svého života před rokem 1989 naprosto odlišná 

od jejich předchozích zkušeností. Proměnil se obsah, charakter práce a změnily se také 

dělba a organizace práce (Šimek, 2005). Pro osoby staršího středního věku je tedy 

obtížnější přizpůsobit se flexibilitě pracovního trhu, což má například za následek ztrátu 

zaměstnání, ekonomické, sociální a mnohdy i psychické problémy pramenící z nemožnosti 

nalézt nové pracovní uplatnění.   

 V několika posledních letech se navíc setkáváme s tzv. sendvičovou generací, což 

je termín, který „označuje situaci, kdy lidé v produktivním věku s ještě plně 

nesamostatnými dětmi přebírají rovněž závazek péče o stárnoucí rodiče. Jsou tak vystaveni 

dvěma odlišným typům nároků na péči zároveň“ (Hasmanová Marhánková, 2013). 

Nejčastěji jsou požadavky na péči ovlivněny ženy, které ve svém středně pokročilém věku 

kombinují péči o své mnohdy teprve dospívající děti, péči o stárnoucí rodiče a práci. Ženy 

jsou tak v mnohem větší míře než muži nuceny přerušovat svou pracovní aktivitu z důvodu 

péče (Hašková, 2011). Pracovní trh navíc ještě stále neumožňuje sladění pracovních a 

pečovatelských povinností v dostatečné míře, čímž je dle Aleny Křížkové (2007) na 

pečující vyvíjen tlak, aby vytvářeli strategie pro efektivní kombinaci pracovního a 

soukromého (pečovatelského) života. Pečující, kterými jsou především ženy – „přirozené 

pečovatelky“
19

 – tak nemají mnoho možností. Buď mohou zvolit snížení pracovního 

úvazku, nebo vykonávat práce nižší kvalifikace, než kterou disponují, či úplně odejít 

                                                 
18

 Vznikají různé druhy alternativních pracovišť (např. virtuální pracoviště), některými zaměstnavateli je 

umožněna práce z domova, při práci jsou nově využívány internetové technologie aj.  
19

 Existuje předpoklad, že ženy jsou „přirozenými pečovatelkami“, jelikož jim to umožňuje jejich biologická 

stavba. Proti tomuto tvrzení se však ohrazují mnohé feministicky smýšlející autorky (viz např. Chodorow, 

1987; Přidalová, 2006, 2007), které tvrdí, že je vždy potřeba zohlednit sociální a kulturní kontext, v němž se 

biologické vlastnosti vyskytují.  
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z pracovního trhu. Všechny varianty mají za následek snížení platu, tudíž zhoršení finanční 

situace rodiny a v budoucnu i nižší částku pobíranou ve starobním důchodu (Křížková, 

2007). Jinými slovy rozhodnutí pečovat/nepečovat vysoce ztěžuje životy pečujících a 

vystavuje je zásadním životním rozhodnutím. 

Dle Jaroslavy Hasmanové Marhánkové (2008a) jsou ženy na českém trhu práce 

znevýhodňovány dříve než muži a zároveň jsou vnímány jako „staré“ v nižším věku, proto 

se mnohé z nich snaží svou pracovní aktivitou budovat své vlastní penzijní nároky. 

Vytvářejí různé strategie, které jim umožní zabezpečit se na stáří. Příkladem může být 

odchod do předčasného důchodu. Ten je však v ČR penalizován sníženou důchodovou 

sazbou, která se dosažením standardního věku odchodu do důchodu nedorovná. Navíc 

tento způsob řešení volí spíše muži (Cozlová, 2011). Další z možných variant je migrace za 

prací. Zapojit se do migračního procesu ve starším středním věku ovšem vyžaduje vysokou 

míru samostatnosti, schopnosti přizpůsobit se nenadálým změnám, velkou odvahu a 

vytrvalost. 

Rozhodnutí migrovat tvoří mnoho faktorů. Jak ukazuje Lan Anh Hoang (2011), tak 

jednání (agency) a volby migrantek a migrantů před migrací i během ní jsou formovány na 

základě jejich genderu a rodinného stavu. Právě ona agentnost, neboli schopnost jednat, 

staví jednající osobu do role, v níž si uvědomuje své zkušenosti a na základě nich vytváří 

činy (Giddens, 1984). V procesu migrace se dle výsledků výzkumu Lan Anh Hoang 

(2011)
20

 jevily nesezdané ženy (svobodné, rozvedené, ovdovělé) mnohem silnější ve svém 

jednání/agentnosti, než jejich ženatí protějšci. Právě povaha partnerského vztahu se 

ukázala být jednou ze zásadních charakteristik souvisejících s jednáním/agentností mých 

informátorek před i během migrace. 

 

2.3.2 Partnerské vztahy 

 

Partnerské vztahy ve středním pokročilém a pokročilém věku mnohem více než kdy jindy 

během života plní funkci podpory, emoční stability a duševní pohody. Není tedy 

překvapením, že téměř 55 % populace nad 65 let žije v manželství, či v nesezdaném 

partnerství ve společné domácnosti. Zatímco rozvod v pokročilém věku je zkušenost, jež 

                                                 
20

 Výzkum byl veden na základě hloubkových rozhovorů se ženami a muži různého rodinného statusu 

pocházejících z oblasti Thang Loi Village ve Vietnamu (Hoang, 2011).  
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postihuje jak muže, tak ženy, vdovství je považováno za primárně ženskou zkušenost. Až 

85 % všech manželek přežije své partnery, což je dáno zejména vyšším věkem manžela, 

který bývá již v době seznámení starší než ona žena a také je to způsobeno tím, že ženy žijí 

déle a po smrti svého manžela se zřídkakdy znovu vdají (Calasanti, Slevin, 2001: 675-

676). Odchod partnera či vdovství se dle Carolyn Balkwell (1981) vyznačuje 

ekonomickými obtížemi, samotou a mnohdy i zdravotními problémy.  

Starší rozvedené či ovdovělé ženy mohou být mnohem častěji ohroženy chudobou 

než ženy, jež setrvají po celý svůj život v manželském svazku s jedním mužem, jelikož 

tyto páry obvykle sdílejí svůj důchodový příjem, který je vyšší než u žen žijících bez 

partnera. Průzkumy ukazují, že přibližně 18,6 % neprovdaných starších žen čelí chudobě. 

Přestože více než 50 % z ovdovělých žen se stane chudšími ihned po smrti svého manžela, 

rozvedené starší dámy jsou v konečném důsledku ještě chudší (Calasanti, Slevin, 2001: 

658-659) poté, co projdou takovou životní změnou, jako je rozvod. Rozvod v důchodovém 

věku je sice stále méně častý než rozvod před 65. rokem, i přesto ale existuje, stejně jako 

pravděpodobnost, že v roce 2021 bude až 13 % rozvedených právě po 65. roce života 

(Calasanti, Slevin, 2001: 349). Zvyšující se míra rozvodovosti v pozdním věku souvisí s 

ukončením více než desetiletých nefunkčních manželství, která přetrvávají jen ze zvyku a 

z obav před životem v osamělém stáří, z ekonomických důvodů či z neschopnosti najít si 

v pokročilém věku novou partnerku nebo partnera. Avšak touha po šťastnějším životě a 

ještě šťastnějším dožití ve většině případů vítězí nad jakýmikoliv obavami.  

Přestože jsou v odborné a populární literatuře často prezentována právě 

ekonomická negativa života v osamění (viz např. Balkwell, 1981 aj.), pro některé ženy 

může vdovství či život tzv. singles přinést nový druh svobody, které se jim v důsledku 

genderových očekávání v manželském svazku nedostávalo (Hasmanová Marhánková, 

2008a). Jelikož si nově nabytou volnost chtějí tyto ženy uchovat i nadále, volí takovou 

formu partnerského soužití, jež jim přinese emocionální podporu a intimitu zároveň, ale 

přitom je nepřipraví o jejich vlastní nezávislost. Mezi postaršími jedinci se tak začíná nově 

objevovat tzv. oddělené soužití – living apart together (zkráceně LAT), kdy se oba partneři 

pravidelně scházejí, navštěvují se, tráví spolu volný čas, avšak každý z nich má svou 

vlastní domácnost. Tuto formu vztahu preferují především ženy, pro které například 

zkušenost s ovdověním či rozvodem znamenala tak zásadní změnu v jejich životě (většinou 

v negativním slova smyslu), že se již nechtějí znovu nechat svazovat genderovými 

stereotypy v podobě heterosexuálního manželství. Na rozdíl od stárnoucích mužů se totiž 
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většina žen důchodového věku, pokud mají partnerku či partnera, staví odmítavě 

k opětovnému sezdání nebo sestěhování (Calasanti, Kiecolt 2007; Kreider 2005). Je to 

dáno především méně příležitostmi, které by reálně vedly ke sňatku. Starší muži totiž 

upřednostňují sňatky s mladšími ženami a starší ženy obvykle přežívají své vrstevníky 

(Calasanti, Slevin, 2001).  

Ženy nad 50 let jsou jako skupina na českém trhu práce vystaveny mnohačetné 

diskriminaci. Já jsem poukázala pouze na dvě z nich, a to věkové a genderové 

znevýhodnění. Právě tato znevýhodnění ale mohou ve svém důsledku pro ženy 50+ 

vyznívat pozitivně, jelikož pak jsou ve svém jednání v rámci migrace silnější a odolnější 

než muži. Věk a gender ovlivňují kromě jiného také schopnost navazování a ukončování 

partnerských vztahů. Jak jsem uvedla výše, tak navazování partnerských vztahů ve starším 

středním věku je mnohem obtížnější než v mládí, přesto se i v tomto období života lidé 

nebrání vyzkoušet nové typy partnerských vztahů (jako např. LAT), které dosud byly 

identifikovány pouze u mladších jedinců.     

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

3. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

Empirickou část mé práce tvoří metodologie a analýza deseti rozhovorů se ženami ve věku 

50+, které migrují či migrovaly za prací ošetřovatelek do Rakouska. Předtím než přejdu 

k samotné analýze, budu se věnovat představení zvolené metody a diskuzi její vhodnosti 

pro můj výzkum. Blížeji hodlám prostřednictvím kapitoly o metodologii popsat, v jakých 

myšlenkových a metodologických rámcích jsem se při realizaci svého výzkumu 

pohybovala. Nejdříve představím, o jaký typ výzkumu se jedná. Poté prostřednictvím 

podkapitol o sběru dat, vybrané metodě, výběru participujících včetně jejich krátkých 

biografíí, etice výzkumu a analýze dat budu reflektovat svůj výzkumný proces v celé jeho 

komplexnosti a v neposlední řadě se zaměřím na svou pozicionalitu a lokaci ve výzkumu, 

které poskytují prostor pro sebereflexi jako výzkumnice. 

 

3.1 Metodologie 

 

3.1.1 Charakteristika výzkumu 

 

Můj výzkum je kvalitativní, přičemž právě tento typ výzkumu se někdy označuje za 

pružný, protože jeho průběh je velice proměnlivý a je třeba neustále modifikovat zvolený 

výzkumný plán (Hendl, 2005). Dle Anslema Strausse a Juliet Corbinové (1999) lze 

termínem kvalitativní označit jakýkoliv výzkum, který neprodukuje výsledky na základě 

statistických procedur či jiných kvantifikačních metod. Toto vyjádření autoři posléze 

doplňují tvrzením, že „ve skutečnosti je termín kvalitativní výzkum zavádějící, protože to 

pro každého může znamenat něco jiného“ (Strauss, Corbinová, 1999: 10). Některé 

badatelky a někteří badatelé totiž shromažďují údaje například prostřednictvím rozhovorů 

a zúčastněného/nezúčastněného pozorování – což jsou metody obvykle spojované 

s kvalitativním výzkumem – ale získaná data následně zpracovávají způsobem, který 

umožňuje pouze statistická analýza. Jinými slovy tedy kvantifikují kvalitativní data. 

S rozdělením na kvantitativní a kvalitativní výzkum se příliš neztotožňuje ani Raymond A. 

Morrow (1994), když tvrdí, že protiklad kvantitativního a kvalitativního výzkumu 

prezentuje nesprávnou dichotomizaci aktuální sociologické výzkumné praxe.  
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 Já jsem si zvolila tento typ výzkumu právě z důvodu, který uvádí Jan Hendl (2005), 

že je pružný a proměnlivý. Pro mě je kvalitativní výzkum proces, během něhož neustále 

vyvstávají nové výzkumné otázky, tvoří se stále další a další hypotézy, což výzkumnici či 

výzkumníka nutí být ve střehu a neustále se přizpůsobovat nově vzniklým situacím. Není 

tedy možné tzv. usnout na vavřínech. Tento vysoce zajímavý druh výzkumu dle mého 

názoru ale nejlépe vystihl John W. Creswell (1998: 15), když kvalitativní výzkum označil 

za „proces hledání porozumění“. Přestože má své limity, jako to, že výsledky jsou snáze 

ovlivnitelné výzkumníkem a jeho preferencemi nebo že získaná znalost nemusí a mnohdy 

ani není nutně zobecnitelná na větší množství populace (Hendl, 2005), je mi tento typ 

výzkumu mnohem bližší než kvantitativní.  

  Dále chci uvést, že vycházím z feministické perspektivy, proto tedy i svůj výzkum 

považuji za feministický, přestože podle Gay Letherby (2003) neexistuje žádná ryze 

feministická metoda. Caroline Ramazanoglu a Janet Holland (2002: 147) tvrdí, že za 

feministický můžeme považovat takový výzkum, jenž vychází z feministické teorie a „jeho 

cílem je vytvářet vědění, jenž bude přínosné pro efektivní transformaci genderové 

nespravedlnosti a podřízenosti“. Z mého pohledu je důležité, že feministicky zaměřený 

výzkum je sebereflexivní (Harding, 1987). Jinými slovy mou hlavní povinností 

feministické výzkumnice je sledovat, jaké implikace má můj výzkum na mě a na můj vztah 

k participujícím ve výzkumu a co a jak případně změnit či udělat jinak. Jedná se tedy o 

neustálý proces vyjednávání, který je doplněn subjektivním zapojením mě jako 

výzkumnice do vytváření vědění přínosného pro nabourávání nejen genderových 

stereotypů ve společnosti.  

 Nezbytným ve vymezování charakteru mého výzkumu je také úhel pohledu neboli 

paradigma, jakým se dívám na zkoumanou skutečnost. Existují tři základní paradigmata, a 

to pozitivismus, konstruktivismus a kritická teorie/kritický realismus. Paradigma kritické 

teorie, tak, jak jej charakterizují Egon Guba a Yvonna Lincoln (1994) zahrnuje alternativní 

paradigmata, mezi něž patří například neomarxismus, feminismus a materialismus. Jelikož 

jsem již uvedla, že je můj výzkum vedený v podmínkách feministické teorie, klaním se 

nejvíce k paradigmatu kritické teorie. Dalším důvodem, proč jsem zvolila právě toto 

paradigma, je mé ztotožnění se s ontologií, epistemologií i metodologií kritické teorie. Na 

ontologickou otázku – Jaká je forma a podstata reality, co se v ní nachází a co může být 

poznáno? – kritická teorie odpovídá, že realita je plastická, a proto je tvarována sociálními, 

politickými, kulturními, ekonomickými, etnickými a genderovými faktory. V oblasti 
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epistemologie (ot.: Jaká je podstata mezi výzkumnicí či výzkumníkem a tím, co může 

poznat?) kritická teorie tvrdí, že jsou výzkumnice/výzkumník a subjekt zkoumání 

interaktivně propojeni na základě hodnot výzkumnice/výzkumníka, která/který tak 

nevyhnutelně ovlivňuje výzkum. Z hlediska metodologie (ot.: Jakým způsobem badatelka 

či badatel přistupují k poznání) je pak v rámci kritické teorie vyžadován dialog mezi 

výzkumnicí/výzkumníkem a subjektem výzkumu (Guba, Lincoln, 1994).  Souhrnně je tedy 

můj kvalitativní a feministický výzkum vedený v paradigmatu kritické teorie.     

 

3.1.2 Sběr dat  

 

Data, z nichž v této práci vycházím, jsem získala pomocí polostrukturovaných rozhovorů 

realizovaných v období od srpna 2013 do března 2014. Celkem jsem hovořila s deseti 

ženami ve věku 50+, které pocházely z Mikulova nebo Břeclavi a měly zkušenost s prací 

pečovatelky o seniorku či seniora v rakouské domácnosti. Původně bylo mým záměrem 

zachytit a analyzovat transnacionální mateřství (srov. Hondagneu-Sotelo, 2000; Parreñas, 

2001) při cirkulační migraci matek z ČR za prací do Rakouska. Po provedení několika 

pilotních rozhovorů se čtyřmi matkami školou povinných dětí, z nichž dvě pracovaly jako 

uklízečky v nemocnici a dvě jako pečovatelky (jedna v domácí péči a druhá v domě 

s pečovatelskou službou), jsem však zjistila, že tyto ženy sice dojíždějí za prací do 

zahraničí a zanechávají své děti v ČR, ale jezdí domů každý den/večer po skončení 

pracovní doby. Vzdálenost mezi jejich domovem a místem výkonu práce totiž nebyla tak 

obrovská, jednalo se pouze o několik desítek kilometrů. Zároveň mi tyto ženy v rámci 

rozhovorů sdělily, že těmi, kdo v současnosti migrují za prací, jsou buď mladé bezdětné 

dívky nebo ženy předdůchodového či důchodového věku, které si tímto způsobem 

přivydělávají. Dle jejich tvrzení nejčastějším zaměstnáním, které tyto ženy vykonávají 

kromě domácí pracovnice je péče v domácnosti. Zde uvádím jako příklad výňatek 

z jednoho z rozhovorů: 

„Buď jsou starší, většinou to dělají ty, co jsou v důchodě, anebo teda mladé holky, 

než se upíchnou, které teda potom přesedlají na něco jiného, začnou tam uklízet a 

nějak se prosadí, kdo umí německy, má výhodu a upíchne se jako pečovatelka, kdo 

umí míň tak… Většinou všechny tyto mají už odrostlé děti a jsou babičky.“ 

 (paní Veronika, 61 let, rozvedená) 
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Tímto se má cílová skupina v podstatě vykrystalizovala sama, takže jsem se po 

poradě s vedoucí mé práce Petrou Ezzeddine, Ph.D. rozhodla změnit cíl výzkumu a 

přizpůsobit se výzkumnému prostředí. Od srpna 2013 jsem se začala orientovat pouze na 

ženy 50+ pečovatelky v domácnosti dojíždějící v pravidelných čtrnáctidenních intervalech 

za prací z ČR do Rakouska. Zvolený postup je zcela legitimní, jelikož prvním stádiem 

výzkumného procesu je explorace (Hendl, 2005), která nám pomůže odhalit neočekávané 

jevy a možná úskalí následného výzkumu, na něž můžeme ještě před „ostrým“ výzkumem 

zareagovat.  

 

3.1.3 Výběr participujících ve výzkumu 

 

Dříve než sdělím, jakým způsobem probíhal výběr mých informátorek, bych chtěla 

vysvětlit, z jakého důvodu ve svém výzkumu nepoužívám označení „komunikační 

partnerka“, přestože se jedná o feministický typ výzkumu. Termín komunikační partnerka 

či partner implikuje rovnocenný vztah mezi výzkumnicí/výzkumníkem a osobou, s níž 

vede rozhovor. Avšak tento vztah nikdy není rovnocenný. Sehrává tu svou roli mocenská 

nerovnováha daná tím, že výzkumnice/výzkumníci požívají autority plynoucí z jejich 

vědecké pozice a „komunikační partnerky a partneři“ poskytují výzkumníkovi/výzkumnici 

informace bez toho aniž by znali jakékoliv detaily z jejího/jeho soukromého života. 

V teorii symetrické a asymetrické reciprocity Iris Marion Young (1995) uvádí, že 

vzájemná výměna postojů mezi výzkumným subjektem a výzkumnicí/výzkumníkem není 

možná a ani žádoucí. Každá z osob v komunikaci má svou specifickou sociální pozici a 

zkušenost, která je jedinečná. Abych tedy poukázala na nevyrovnaný, přesto výjimečný 

vztah mezi mnou a mými participantkami, hodlám se vyvarovat používání slovního spojení 

komunikační partnerka. Domnívám se totiž, že pouhou změnou názvosloví se tento vztah 

nevyrovná. Během svého výzkumu jsem však využívala dalších jiných metod ke zmírnění 

asymetrie ve vztahu výzkumnice – informátorka, o kterých se vždy zmíním v příslušné 

podkapitole.   

Výběr participujících na výzkumu probíhal metodou sněhové koule. Ta spočívá 

získání kontaktu na jednu či jednoho potencionální/potencionálního 

participantku/participanta ve výzkumu skrze člověka, jež se v dané oblasti zkoumání 

pohybuje. Mnohdy je takováto osoba součástí oné sociální skupiny, jež je předmětem 

výzkumu (Mack a kol., 2005). Kontaktování mých informátorek tedy probíhalo právě touto 
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metodou, kterou shledávám jako nejvhodnější pro daný typ výzkumu, neboť jejím 

prostřednictvím získáváme nejen relevantní data pro následnou analýzu, ale především 

nabýváme důvěryhodnosti v očích participantek ve výzkumu, jelikož nás doporučil člověk 

z jejich okolí.  

Z počátku bylo obtížné nalézt ženy, jež by splňovaly všechny mé požadavky. 

Metoda sněhové koule sice zafungovala hned napoprvé, ale podařilo se mi tak zrealizovat 

pouze tři rozhovory. Až po půl roce se mi na základě doporučení jedné z mých 

participantek podařilo setkat se se ženou, která  mi po tom, co jsem jí sdělila, že hledám 

další potencionální informátorky, poskytla pět telefonních čísel na své kolegyně.  Získala 

jsem tak velice zajímavé výzkumné subjekty. Jednalo se o ženy různého stupně 

dosaženého vzdělání (od základního po vyšší odborné), různé délky odpracovaných let 

v zahraničí (od devíti měsíců až po patnáct let v době sběru dat) a různých předchozích 

zkušeností s prací ošetřovatelky (např. péče o své, či manželovy rodiče), ačkoliv z jedné 

konkrétní oblasti České republiky, a to z oblasti Mikulovska v okrese Břeclav. Nejmladší 

komunikační partnerce bylo 50 let a té nejstarší 82 let. Zároveň se jednalo o ženy převážně 

rozvedené či ovdovělé, pouze tři z nich jsou stále vdané a jedna je vdaná, ale s manželem 

žijí odděleně.  

 

3.1.3 Lokalita výzkumu 

 

Svůj výzkum jsem situovala do oblasti jižní Moravy, do mikroregionu Mikulovsko (Obr. 

1), který se nachází jen jeden kilometr od rakouských státních hranic. Všechny mé 

participantky však nepocházely pouze z Mikulova a jeho okolních vesnic, jedna z nich 

pocházela z Břeclavi. Za svou prací dojížděly do rakouských vesnic a městeček, jako jsou 

Drasenhofen, Poysdorf, Laa an der Thaya, Zistersdorf a jedna z informátorek jezdila až do 

Vídně, která je od Mikulova vzdálená přibližně 70 km. Na Obrázku 2 můžeme pro 

představu vidět, že se opravdu jedná o velmi těsné sousedství s dojezdovými vzdálenostmi 

v řádech jednotek, maximálně desítek kilometrů.   
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Obrázek 1: Mapa mikroregionu Mikulovsko 

 

Zdroj: (Ludvík, 2006: 19) 
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Obrázek 2: Mapa pracovních destinací migrujících pečovatelek z jižní Moravy do Dolních 

Rakous 

 

Zdroj: < http://www.mapy.cz> [cit. 1. 5. 2016] 

  

http://www.mapy.cz/
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3.1.4 Metoda výzkumu 

 

Pro účel výzkumu jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů, a to 

z důvodu možnosti otevřené interakce mezi mnou jako výzkumnicí a mými 

informátorkami. Mohla jsem tak získat vhled do žitých osobních zkušeností žen, jež byly 

dosud ignorovány či marginalizovány. Díky technice „chápajícího rozhovoru“ (Kaufmann 

2010) se mi podařilo docílit otevřenosti a přístupnosti participantek výzkumu, které mi 

mnohdy sdělovaly i velice osobní informace. V průběhu výzkumu jsem neustále 

reflektovala interakci mezi mnou a participatkami ve výzkumu.
21

  

Dle Shulamit Reinharz (1992) je metoda rozhovoru mezi feministickými 

výzkumnicemi a výzkumníky velice atraktivní, a to z několika důvodů. Rozhovory 

především poskytují badatelce či badateli přístup k myšlenkám lidí, jejich nápadům, 

vzpomínkám, zkušenostem, artikulovaným jejich vlastními slovy raději než slovy 

výzkumnice či výzkumníka. Toto pozitivum je pak důležité zejména při studiu žen, kterým 

je tak umožněno promlouvat o svých pocitech, zkušenostech.  

Mít hlas znamená, že ženy mohou pojmenovat věci či problémy svými vlastními 

slovy. Na povrch se tak dostávají témata, která vychází z jejich vlastní zkušenosti. 

Většinou se jedná o záležitosti (jako je např. domácí násilí nebo sexuální obtěžování), jež 

nejsou součástí mainstreamu, tudíž se o nich na ve veřejném prostoru moc nemluví. 

Prostřednictvím rozhovorů tak můžeme zjistit nové, někdy až neočekávané skutečnosti. Na 

danou věc tedy získáme nový pohled, který se nám odkrývá právě skrze tematizování 

zkušeností jednotlivých žen. Gayatri Chakravorty Spivak (1993) hovoří v souvislosti se 

studiemi o ženách tzv. Třetího světa o potřebě tzv. autentického hlasu, kterým chce 

vyjádřit, že pokud je nám zkušenost žen zprostředkována, není autentická. Je potřeba, aby 

marginalizované ženy měly prostor tematizovat samy sebe – své zkušenosti, aby vyjádřily 

své touhy, pocity, přání, jedině tak mohou vyjádřit svou subjektivitu.  

Mým záměrem bylo, přestože se jednalo o polostrukturované rozhovory, tedy 

rozhovory s částečnou intervencí mě jako výzkumnice, abych nechala své participantky co 

nejvíce se vyjádřit, respektive jsem se snažila, aby můj zásah do rozhovorů byl kromě 

kladení otázek minimální. Domnívám se, že pro tento účel jsou vhodnější narativní 

                                                 
21

 Tento odstavec je přepracovanou částí článku „Ještě nepatřím do starého železa“ aneb paradoxy migrace 

péče z ČR do Rakouska autorek Andrey Kuchyňkové a Petry Ezzeddine, který vyšel v časopise Gender, 

rovné příležitosti, výzkum v ročníku 16, čísle 2/2015. 
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(biografické) rozhovory, kdy lze toho prostoru informátorkám poskytnout více, proto bych 

příště při výběru metody pro podobný typ výzkumu spíše volila právě metodu narativního 

(biografického) rozhovoru.  

 

3.1.5 Medailonky informátorek 

 

Z důvodu lepšího vhledu a pochopení souvislostí mé následné analýzy rozhovorů, hodlám 

v rámci této podkapitoly uvést stručné shrnutí základních informací o mých 

participantkách ve výzkumu. Kromě základních demografických údajů (věk v době 

rozhovoru, rodinný stav, vzdělání) uvedu délku jejich zkušeností s migrací (v době 

rozhovoru), potažmo péčí, způsob, jakým se k práci v Rakousku dostaly a profesi, která 

pečovatelství předcházela, jelikož ani u jedné z mých informátorek nebylo povolání 

pečovatelky jejich původním zaměstnáním, v němž se vyučili, či jej vystudovaly.  

 

Paní Veronika 

Věk v době rozhovoru: 61 let 

Rodinný stav: rozvedená 

Vzdělání: středoškolské (obor: ekonomie) 

 

Paní Veronika pracuje v Rakousku od roku 2008. V době rozhovoru již pobírala starobní 

důchod, ale do Rakouska za prací jezdila stále. Práci pečovatelky v rakouské domácnosti jí 

nabídla její kamarádka, to už byla paní Veronika těsně před odchodem do důchodu. Její 

předchozí profesí byla práce asistentky v jedné menší firmě. Paní Veronika v době 

rozhovoru pečovala o svou maminku střídavě se sestrou, jejími dcerami a nájemními 

domácími pečovatelkami, které za její maminkou docházely přes den 5 až 6 dní v týdnu. 

Jedním z důvodů, proč i v důchodovém věku stále ještě pracovala v zahraničí, byla potřeba 

financí na pokrytí nákladů spojených s péčí o maminku. Paní Veronika je rozvedená a žije 

se svým rakouským přítelem v oddělené domácnosti. Má dvě vnoučata.  
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Paní Ilona 

Věk v době rozhovoru: 51 let 

Rodinný stav: rozvedená 

Vzdělání: vyšší odborné (obor: ženská zdravotní sestra) 

 

Paní Ilona začala pracovat v Rakousku v roce 2007, a to z důvodu nespokojenosti 

s předchozím zaměstnáním prodavačky v supermarketu. Práci v Rakousku získala skrze 

zprostředkovatelskou agenturu. Paní Ilona je rozvedená, rozvedla se v době pracovní 

migrace, přičemž uvedla, že jedním z důvodů pro rozvod, které artikuloval její bývalý 

manžel, byla její nepřítomnost doma vždy po dobu jejího výkonu práce v Rakousku. 

S novým přítelem Rakušanem žije v oddělené domácnosti.  

 

Paní Jana 

Věk v době rozhovoru: 60 let 

Rodinný stav: rozvedená 

Vzdělání: základní 

 

Paní Jana se dostala k práci v Rakousku skrze svoji maminku v roce 2010. Její maminkou 

je paní Magdalena, která se také zúčastnila mého výzkumu. Předchozí profesí byla 

kuchařka. V době rozhovoru nově pobírala starobní důchod a stále jezdila za prací do 

zahraničí. Na péči o svou maminku, která prodělala mozkovou mrtvici, si najímala 

pečovatelku, aby mohla i nadále zůstat pracovat v Rakousku. Paní Jana je rozvedená a má 

tři vnoučata. Se svým rakouským přítelem žijí v oddělených domácnostech. 
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Paní Magdalena 

Věk v době rozhovoru: 82 let 

Rodinný stav: vdova 

Vzdělání: základní 

 

Paní Magdalena je maminkou paní Jany a jedná se o jedinou příbuzensky spojenou dvojici 

mezi mými participantkami. Paní Magdalena pracovala v Rakousku od roku 2008, v té 

době již byla v důchodě. Pro práci v zahraničí se rozhodla po smrti manžela a získala ji 

skrze svoji kamarádku. Svou práci následně přenechala své dceři z důvodu zhoršujícího se 

zdravotního stavu. Paní Magdalena je vdova a má tři vnoučata.   

 

Paní Miroslava  

Věk v době rozhovoru: 67 let 

Rodinný stav: rozvedená 

Vzdělání: středoškolské bez maturity (obor: plastikářka) 

 

Paní Miroslava pracovala v Rakousku od roku 2009. Práci pečovatelky v domácnosti 

získala skrze doporučení od své kamarádky. Před odchodem do starobního důchodu 

pracovala v továrně na výrobu matrací. V důchodovém věku pak byla nějakou dobu doma, 

závislá na příjmu svého manžela. Po rozvodu byla nucena řešit svoji finanční situaci, a 

proto se rozhodla pro práci v zahraničí. Ze zdravotních důvodů, ale pracovní poměr 

ukončila. Paní Miroslava má čtyři vnoučata a přítele v Rakousku, se kterým žijí 

v oddělených domácnostech.  
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Paní Gabriela 

Věk v době rozhovoru: 58 let 

Rodinný stav: vdaná, ale s manželem žijí odděleně 

Vzdělání: středoškolské s maturitou 

 

Paní Gabriela pracuje v Rakousku od roku 2007, jak sama uvedla, tak přímo po vstupu ČR 

do Schengenského prostoru. Dříve totiž pracovala jako celní deklarantka a se zrušením 

celních kontrol přišlo rapidní snížení stavů v této profesi. K práci v Rakousku se dostala 

skrze zprostředkovatelskou agenturu. Je vdaná, ale s manželem nežijí ve společné 

domácnosti, vnoučata ještě nemá.  

 

Paní Monika 

Věk v době rozhovoru: 66 let 

Rodinný stav: vdaná 

Vzdělání: středoškolské bez maturity  

 

Paní Monika dojížděla za prací do Rakouska od roku 1993 a je tedy nejdéle pracující 

pečovatelkou v rakouské domácnosti z mých participantek. Práce v zahraničí jí byla 

nabídnuta její kamarádkou. V době rozhovoru již byla několik let doma a dle jejích slov si 

užívala důchodu a vnoučat poté, co v pracovní migraci strávila více než patnáct let. 

Skončila také z důvodu péče o svého skomírajícího tchána. Paní Monika je vdaná a 

s manželem žijí ve společné domácnosti, má pět vnoučat.  
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Paní Emílie 

Věk v době rozhovoru: 73 let 

Rodinný stav: vdaná 

Vzdělání: středoškolské bez maturity (obor: prodavačka) 

  

Paní Emílie pracovala v Rakousku 13 let od roku 1992. Svou práci získala přes kamaráda 

svého manžela. Dlouhodobě nemohla nalézt pracovní uplatnění, jelikož několik let 

opatrovala manželovu maminku, jež skonala, když paní Emílii bylo 53 let. V době 

rozhovoru již práci v pečovatelky v Rakousku nevykonávala, a to především ze 

zdravotních důvodů. Je vdaná a s manželem žijí ve společné domácnosti. Paní Emílie má 

dvě vnoučata a jedno pravnouče.  

 

Paní Milada 

Věk v době rozhovoru: 66 let 

Rodinný stav: vdova 

Vzdělání: středoškolské s maturitou (obor: zdravotnictví) 

 

Paní Milada dojíždí za prací v Rakousku, kterou získala skrze pečovatelskou agenturu, od 

roku 2010. V době rozhovoru již pobírala dávku starobního důchodu, ale stále ještě 

pracovala v Rakousku. Předchozím povoláním byla zdravotní sestra. V této profesi 

pokračovala na zkrácený úvazek i po odchodu do důchodu, ale pracovní tempo, které 

v nemocnici panovalo, již nebyla schopna zvládat. Paní Milada ovdověla velice brzy, ve 

věku necelých čtyřiceti let a v době rozhovoru měla rakouského přítele, s nímž žila 

oddělené domácnosti.  
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Paní Zuzana 

Věk v době rozhovoru: 63 let 

Rodinný stav: rozvedená 

Vzdělání: středoškolské s maturitou (obor: obchod) 

 

Paní Zuzana pracuje v Rakousku od roku 2006. K práci pečovatelky v domácnosti se 

dostala skrze kontakty přímo na Rakušany, žijící v pohraničí, kteří ji poznali na letních 

brigádách při práci na rakouských vinicích. Sami jí tak nabídli, zda by nechtěla pečovat o 

jejich stárnoucí rodiče. Během její pracovní migrace onemocněla manželova maminka, 

proto byla nucena upravit pracovní dobu a po určitý čas dojížděla každý den domů, aby se 

o ni postarala. V péči se střídala s manželovou sestrou. Paní Zuzana dříve podnikala 

v pohostinství, je rozvedená a má přítele v Rakousku, s nímž žijí v oddělených 

domácnostech.  

 

3.1.6 Etika výzkumu 

 

Při vedení kvalitativního výzkumu je nezbytné dodržovat etické zásady, jako jsou 

informovaný souhlas, svoboda odmítnutí a anonymita (Hendl, 2005). Informovaný souhlas 

znamená vědomé potvrzení toho, že se osoba studie účastní. Dbala jsem tedy na 

informovanost participantek o průběhu celého výzkumu a nakládání s daty formou 

informovaného souhlasu, který byl vždy stvrzen podpisem obou stran
22

. Zároveň jsem jim 

vždy dala možnost daný dokument odmítnout. Pouze v jednom případě se mi stalo, že má 

informátorka souhlas podepsat nechtěla z obav, aby její údaje nebyly posléze nějak 

zneužity. Dala jsem jí tedy čas na rozmyšlenou, informovaný souhlas si odnesla domů, aby 

si jej mohla prostudovat. Poté jsme se sešly znovu a po podepsání informovaného souhlasu 

uskutečnily náš rozhovor.   

 Zajištění anonymity participantek či participantů ve výzkumu je velice důležitým 

prvkem kvalitativního výzkumu. „V ideálním případě není identita účastníků 

výzkumníkům známa“ (Hendl, 2005: 153). Já jsem s ohledem na povahu a oblast 

výzkumu, která má nízký počet obyvatel, takže by mohlo dojít k odhalení identity mých 

                                                 
22

 Mě jako výzkumnice a mé konkrétní participantky ve výzkumu. Informovaný souhlas byl k dispozici 

oběma stranám, a to ve dvou vyhotoveních.  
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informátorek, všechna jména mých participantek anonymizovala, tudíž se jedná pouze o 

smyšlené pseudonymy. 

 

3.1.7 Moje pozicionalita a lokace 

 

Pro výzkumnici/výzkumníka je vždy nutná reflexe jeho/její lokace a pozicionality ve 

vztahu k výzkumu (Guillemin, Gillam, 2004).  Moje pozicionalita vychází z mého 

současného statusu studentky genderových studií a moji lokaci neovlivňuje pouze místo, 

odkud pocházím, jenž se shoduje s oblastí výzkumu, ale také můj věk, gender a sociální 

status. Snažila jsem se tedy svůj výzkum vést v zájmu feministických teorií s ohledem na 

osobnost, věk, gender a sociální status mých participantek. Mým hlavním záměrem bylo 

dát participantkám hlas (viz Reinharz, 1992), umožnit jim v klidu a bez jakéhokoliv 

časového omezení formulovat své výpovědi. Jeden z mých rozhovorů trval až pět hodin. 

Pokoušela jsem se zároveň vyvarovat nastolení mocensky nerovného vztahu mezi mnou 

(jako výzkumnicí) a jednotlivými participantkami ve výzkumu pomocí naslouchání a 

vhodně zvoleného i vhodně načasovaného dotazování, i když se mi to ne vždy dařilo. Dle 

Paula Rabinowa totiž nejvýmluvnější údaje získáme pouze tehdy, necháme-li respondentku 

či respondenta „vystoupit ze svého běžného rámce a přimějeme ji/ho k reflexi sebe 

samé/samého i daného objektu“ (Rabinow citován in Kaufmann, 2010: 71). 

 Nyní bych ráda reflektovala svůj přístup k mé výzkumné oblasti. Mým domovem je 

město Mikulov, proto místo, kde byl výzkum prováděn, je mi více než blízké. Jedná se o 

malé městečko s necelými 8 tis. obyvateli, proto se mi často stávalo, že i navzdory tomu, 

že jsem primárně neoslovovala své známé, mé informátorky znaly někoho z mé rodiny. 

Jedna z participantek je dokonce má sousedka. V této souvislosti vyvstává otázka 

subjektivity či objektivity mého zkoumání. Gay Letherby (2003) otevřeně hovoří o 

subjektivitě ve feministickém výzkumu jako žádoucí. Proto bych na tomto místě ráda 

zdůraznila, že si plně uvědomuji vliv, jaký aspekt provázanosti sociálních vztahů v malém 

městě měl na můj výzkum. Avšak po celou jeho dobu jsem v žádném případě neusilovala o 

to, aby byl můj výzkum zcela odosobněný a plně objektivní, protože zkoumat subjekt, bez 

toho aniž by jím byla výzkumnice nebo výzkumník ovlivňována či ovlivněn, nelze (Guba, 

Lincoln, 1994). 
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3.1.8 Analýza dat 

 

Podle Anselma Strausse a Juliet Corbinové (1999: 53) je při analýze dat problémem, že 

badatelky a badatelé „často nevidí všechno, co je možné vidět, protože do procesu analýzy 

vstupují již zaslepeni svými předpoklady, zkušenostmi a utápěním se v literatuře…pokud 

chceme odhalovat jevy a tvořit nové teoretické formulace, musíme své předpoklady 

kriticky posuzovat, rýpat se ve svých zkušenostech, dívat se ‚za‘ literaturu“. S tímto 

názorem se plně ztotožňuji. I když to mnohdy bylo velmi obtížné, snažila jsem se, aby má 

analýza nebyla pouhým popisem zkušeností žen s pracovní migrací, ale kritickým 

zhodnocením situace žen 50+ v instituci nájemní domácí péče o seniory v zahraničí, ne 

vždy se mi to však povedlo. Nicméně nevzdávala jsem se a spíše mě to přimělo se k mé 

analýze neustále vracet po dobu dvou let. S proměnou mě samotné jsem ve výzkumu 

postupně nacházela další a další souvislosti.  

 K analýze rozhovorů jsem nejprve zvolila metodu otevřeného kódování, kdy jsem 

lokalizovala jednotlivá témata a přiřadila jim odpovídající označení (Hendl, 2005). Hodně 

mi v tom pomáhaly barvy (barevné fixy), podobná témata jsem si vždy označila stejnou 

barvou, aby bylo možné vidět, jak často se daná témata v jednotlivých rozhovorech opakují 

a jaké jsou mezi nimi souvislosti. Právě při hledání souvislostí, propojujících jednotlivé 

kategorie, jsem použila metodu axiálního kódování a vytvářela tak tzv. subkategorie 

(Strauss, Corbinová, 1999).  

 Jak jsem předesílala už v teoretické části, mým záměrem ani při interpretaci dat 

rozhodně nebylo homogenizovat ženy na základě společné ženské zkušenosti. Právě 

naopak snažila jsem se k nim přistupovat jako k různým subjektům s odlišnými zájmy a 

zkušenostmi, proto raději než „ženská migrace“ či „ženská zkušenost s migrací“ používám 

obraty jako „migrace žen“ či „zkušenost žen z migrace“. Je to z toho důvodu, abych tak 

poukázala na to, že se tato zkušenost týká více rozdílných žen, ne pouze jedné homogenní 

skupiny žen migrantek.  

 Výzkum znamená proces, který je nestálý a během něhož se učí nejen 

výzkumnice/výzkumník, ale i subjekty jeho výzkumu. Dochází v něm k mnoha interakcím, 

zdlouhavému bádání, špatným interpretacím, ale přesto jsou jeho výsledky jedinečné a a 

v každém smyslu přínosné.    
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3.2 Analýza
23

 

 

3.2.1 „V padesáti jsem nemohla sehnat místo“ 

 

 

Pro všechny mé informátorky představovala pracovní migrace v pokročilejším věku určitý 

únik ze sociálně konstruovaných rolí manželky-matky-babičky nebo dcery stárnoucích 

rodičů a naopak jim poskytla pocit potřebnosti a uplatnitelnosti na pracovním trhu. Právě 

pracovní uplatnění a finanční motivace u těchto žen převážila strach a obavy z možných 

rizik migrace.  

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se důvody pro zahájení práce v zahraničí různily, 

všechny výpovědi mých informátorek měly jeden společný jmenovatel, a to propuštění 

z práce a nemožnost najít uplatnění na českém pracovním trhu z důvodu vyššího věku 

(srov. Vidovičová, 2005; Cozlová, 2011), případně nedostačující kvalifikace. Příkladem 

může být úryvek z rozhovoru s paní Monikou (66 let, vdaná): 

 

V 50ti jsem nemohla sehnat místo. Zrušili nám podnik. A to jsem si 

myslela kdo ví jak nás budou všude chtít ne, v 50ti ((smích)). Tam 

mně řekla na úřadě, když jsem se nahlásila poprvé, že si těžko 

seženu práci. 

 

Nebo výpověď paní Emílie (73 let, vdaná): 

 

Já jsem měla 53 roků…S tím jsme s manželem nepočítali, že zrovna 

tady bude převrat a já jsem nemohla nikde dělat, já jsem 

prodavačka vyučená, ale teda jako průmyslového zboží a tady pro 

mě práce tehdy nebyla. 

 

Zpočátku začínaly mnohé z nich s prací v Rakousku například jako pomocná síla při 

zemědělských pracích či jako chůvy nebo uklízečky a až později se jim prostřednictvím 

kontaktů na místní obyvatele a migrantských sítí podařilo získat práci pečovatelky o 

                                                 
23

 Celá tato kapitola je upravenou částí článku „Ještě nepatřím do starého železa“ aneb paradoxy migrace 

péče z ČR do Rakouska autorek Andrey Kuchyňkové a Petry Ezzeddine, který vyšel v časopise Gender, 

rovné příležitosti, výzkum v ročníku 16, čísle 2/2015. 
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seniory v domácnostech. Takové „prvotní“ práce však byly převážně ilegální, proto se 

některé mé informátorky k tomuto tématu nerady vyjadřovaly a o době strávené 

v Rakousku před prací pečovatelky se zmínily až v pokročilejším stadiu rozhovoru. Hovoří 

paní Zuzana (63 let, rozvedená): 

 

No poslední kapka byla, že jsem zůstala bez práce, byla jsem na 

pracovním úřadě a byla možnost teda pracovat v tom Rakousku, 

tak jsem nejdříve dělala ve vinohradě a tam byly ty známosti, jako 

jestli bych nechtěla dělat opatrovnici jednomu tomu šéfovi tam, 

jeho mamince, tak jsem řekla, že to zkusím no. Ty začátky byly jako, 

no, já nevím, jestli to tam můžete uvádět…Byla jsem tam, byla jsem 

tam vlastně tři čtvrtě roku na černo, předtím než mě nahlásili na 

úřadě jako jejich pečovatelku. 

 

Pro většinu migrujících žen rázem představuje méně kvalifikovaná práce v pečovatelském 

sektoru za nižší mzdu vidinu vysokého finančního výdělku vzhledem k jejich 

socioekonomické situaci v zemi původu. Příčiny migrace péče se tedy shodují 

s ekonomickou migrací, jelikož země, z nichž migrující pocházejí, jsou označovány za 

„chudší“ a míra nezaměstnanosti zejména u starších žen v těchto státech je poměrně 

vysoká (Ezzeddine, Pavelková 2014).
24

 Z tohoto důvodu se českým migrujícím 

pečovatelkám podle jejich názoru „vyplatí“ dojíždět za prací do Rakouska, jelikož reálná 

výše jejich příjmu v podobě starobního důchodu v zemi původu je stále nižší než tzv. 

reprodukční typ práce v zahraničí. Reflektují to například výňatky z rozhovorů s paní 

Janou a paní Miroslavou: 

  

                                                 
24

 V roce 2013 bylo v ČR 193 600 nezaměstnaných žen, přičemž více než pětina z nich (21,9 %) ve věkové 

skupině nad 55 let (ČSÚ 2013). V jednotlivých obcích, odkud pocházely naše participantky ve výzkumu, se 

nezaměstnanost u žen v roce 2011 (poslední dostupná statistika podle pohlaví v obcích) pohybovala mezi 6 

až 9 %, přičemž počet nezaměstnaných žen nad 50 let se v početně menších obcích v přepočtu na 

obyvatele/ku (Klentnice, Březí) blížil až k 28 % a v těch početně větších (Mikulov, Břeclav) dosahoval 

hranice 20 % (MPSV 2011).  
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No u nás ty peníze nemáš. Nemáš. Finančně nemáš. Jo, je to 

zodpovědnost teda jako, jo. Ale nemáš ty peníze u nás 

nikdy…Dneska bys z toho důchodu nevyžila, z těch devíti tisíc 

nevyžiješ. To se nedá. Kdybys byla úplně sama, tak jsi úplně, to 

živoříš. 

     (paní Jana, 60 let, rozvedená)  

 

No jako je to hlavně o těch penězích jako jo, protože kdo má malý 

důchod, kdybych ho měla deset tisíc nebo jedenáct, tak ani 

nepáchnu, protože člověka už bársco bolí, že? Klouby a ten tlak a 

to, ale jako musela jsem no, tak jsem si něco našetřila, tak teď už su 

klidná ((úsměv)), nesmím to vybírat ((smích)). 

(paní Miroslava, 67 let, rozvedená) 

 

 Přestože fyzické obtíže doprovázející proces stárnutí často podle rozhovorů 

znepříjemňovaly či ztěžovaly mým informátorkám jejich práci, netematizovaly je jako 

problém. Třebaže si uvědomovaly, že s přicházejícím věkem jsou pro ně některé pracovní 

úkony obtížněji proveditelné než jiné, například manipulace s devadesáti kilovou klientkou 

nebo devadesáti kilovým klientem při běžné osobní hygieně, v žádném z rozhovorů 

nepadla zmínka o nemohoucnosti nebo jakémkoli poklesu jejich pracovní výkonnosti. 

Všechny ženy, se kterými jsem během výzkumu hovořila, se cítily být aktivní a plné síly. 

Fyzické obtíže pro ně pouze představovaly logický důsledek stárnutí, které považovaly za 

součást životního cyklu.  

 

3.2.2 „To jsem ještě měla manžela, který pracoval, no a pak…“ 

 

 

Změny v sociálních rolích – ukončení reprodukční role a partnerských vztahů – rozvod, 

ovdovění – měly u mých informátorek za následek zhoršení jejich finanční situace, a tudíž 

zásadním způsobem ovlivnily jejich rozhodnutí migrovat. Pro mnohé z nich bylo dokonce 

existenčně nezbytné znovu se zapojit do pracovního procesu, protože pozbyly finanční 

jistoty plynoucí z heterosexuálního manželství: 
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…důchod mám malý, tak jsem si musela přivydělávat, s manželem 

jsem se rozvedla, tak mně peníze chyběly, tak jsem si musela hledat 

práci, no, přes kamarádky, které už tam pracovaly. Tak mně daly 

nějaké (pozn. kontakty).    

     (paní Miroslava, 67 let, rozvedená) 

 

Jo manžel už byl několik let po smrti, když jsem se rozhodla jet tam 

(do Rakouska - pozn. autorky), za chvilu to bude 20 let. Byla jsem 

sama, takže jsem nebyla nijak vázaná. 

(paní Magdalena, 82 let, vdova)  

 

 Ať už si ženy 50+ projdou rozvodem, či vdovstvím, mohou pro ně tyto životní 

zkušenosti reprezentovat pozitivní vstup do nové životní etapy, zejména pro ženy, jež se 

mohly cítit ve svých manželstvích omezované či svazované mnohými genderovými 

stereotypy, což naznačuje například výpověď jedné z našich participantek: 

 

Však víte, ten Pája umřel, pak jsem měla toho, co jsem s nim 

bydlela kolik roků. Nakonec se s tebou rozvede, že máš chlapy. Tak 

co si můžeš myslet? Takže seš zklamaná, dost hodně jo, protože 

jsem přišla o vdovský (pozn. důchod), když se vdáš tak už ho pak 

zpátky nedostaneš jo. Říkám peníze, nejsou všechno, ty se dají 

vydělat a než si tady někde zžírat, že nemůžeš s nikým promluvit, to 

nejde. A tak si teda, je to dva roky co jsme rozvedeni, tak si zažádal 

o rozvod a myslel si, že já mu to nepodepíšu. Velice ráda, mě nic 

už, já bych s nim už nemohla být, na mou povahu. Hodně jako 

musíš zkousnout říkám… 

(paní Jana, 60 let, rozvedená) 

 

Vyvázání se z jedněch genderových rolí a očekávání, jež jsou na ženu během jejího 

života kladeny, může ve vyšším věku přinést nové role a očekávání, jejichž 

prostřednictvím je genderová identita znovu utvářena. Za jednu z takových rolí lze 

považovat například prarodičovství. Přestože prarodičovství klade na ženu nové 

pečovatelské nároky, ta je již v pozici (která je dána jejím věkem a zkušenostmi), kdy si 
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sama může určovat hranice a pravidla, kdy a jak bude tuto roli naplňovat. Většina 

participantek ve výzkumu byla v době mého rozhovoru už několikanásobnými babičkami, 

či dokonce prababičkami. Některé z nich prarodičovská role naplňovala natolik, že se jí 

chtěly oddat zcela a byly ochotné vzdát se práce v zahraničí a stát se babičkami na plný 

úvazek. Jiné se oproti tomu snažily udržet svou volnost a „užívat si své pozdní svobody“ 

(Haškovcová 2010: 70) tím, že ony samy určovaly, kdy a kde se budou svým vnoučatům 

věnovat. Ony byly těmi, kdo tvořily pravidla. Příkladem je paní Miroslava (67 let, 

rozvedená): 

 

Vnoučata mám ano, čtyři, dvě tady v Mikulově a dvě 

v Břeclavě…jó, ale říkám moc si nezvykejte ((smích)) do školky 

zavedu občas, ne pořád, jako nechci se uvazovat, mám kamaráda 

tady, no tady v Rakousku, tak jezdím hodně tam, tak jsem většinou 

tam. 

 

Ženy, které se vyznačovaly i jinými sociálními vazbami, než byla pouze nukleární 

rodina, si mnohem více kontrolovaly rozložení svého času. Většina z nich se 

s prarodičovskou rolí ztotožňovala a považovala ji za nezbytnou a důležitou součást svého 

života. Tím, co velmi ovlivňovalo jejich prožívání prarodičovství a jejich postoje k výkonu 

role babičky, byl vztah s jejich vlastními dětmi. Záleželo na tom, zda byly svými dětmi do 

této role spíše tlačeny, nebo zda jim byl ponechán ze strany dětí prostor pro vlastní 

seberealizaci. V analyzovaných rozhovorech jsem zaznamenala rozdíl v tom, jakým 

způsobem jednotlivé informátorky zvýznamňovaly své představy o prarodičovství. Pro 

některé role babičky znamenala již uvedené hlídání vnoučat, pro jiné poskytování financí a 

materiálních statků ve formě dárků k narozeninám nebo k Vánocům. To by však nebylo 

možné v případě, že by nemigrovaly za prací. Tímto způsobem hovoří paní Milada (66 let, 

vdova): 

..děckám, no vnučka dělá výšku, zubařinu, tak jí občas něco píchnu, 

pořád je něco, děcka mají narozeniny, tak místo pětistovky 

dostanou tisíc, na Vánoce dostanou každý pět tisíc ((smích)), já sa 

cítím volná po stránce finanční, jo? Ale samozřejmě, když to 

nepůjde tak zůstanu doma, no.. 
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Naproti tomu paní Jana (60 let, rozvedená), přestože naznačuje, že by mohla svým 

dětem a vnoučatům finančně pomoci, se své odpovědnosti vůči nim zříká a reflektuje to 

jako činění „v jejich prospěch“.  

 

Tak takhle si vždycky ušetříme něco a, než abychom to děckám 

cpali. Ať se starají. No je to tak, musíte se starat….Abychom šetřili 

peníze, dávali děckám a oni nebudou dělat a já budu stará baba 

pořád makat a oni? No to ne. 

 

Domnívám se, že právě opětovným získáváním vlastního příjmu v důchodovém 

věku nastává pro mnou zkoumané ženy specifická fáze života, kdy se začnou vzpírat 

očekávaným genderovým rolím a identitám a počínají si vytvářet vlastní verzi (pro své 

okolí někdy zřejmě nekonvenční) genderové identity, jejíž součástí je také translokální 

forma partnerského soužití.
25

 

 

3.2.3 „Já mám taky toho kamaráda Rakušáka“ 

 

 

Partnerské vztahy ve stáří jsou mnohdy spíše zdrojem podpory a emoční stability než 

projevem „bláznivé“ lásky. Odchod partnera může pro ženy po padesátce znamenat 

vyvázání se z genderových očekávání a znovunabytí svobody, které se jim dosud z důvodu 

genderové dělby práce v partnerském vztahu nedostávalo. Volí tedy takovou formu 

partnerského soužití, jež jim přinese emocionální podporu a intimitu zároveň, ale přitom je 

nepřipraví o jejich vlastní nezávislost (Arber, Davidson, Ginn 2003). Translokální 

partnerství (srov. LAT partnerství, Tomášek, 2006; Očadlíková, 2009) mnou zkoumaným 

ženám přináší i výhodu uchování určité míry soukromí a ženy tak mohou prožít svou 

autonomii, což splňuje vlastnictví samostatné domácnosti. Ta je pro ně totiž místem 

vyvažujícím jejich potřebu po soukromí a zároveň demonstruje jejich schopnost udržet si 

bydlení vlastními finančními prostředky. Ukazuje to například úryvek z rozhovoru s paní 

Miroslavou (67 let, rozvedená):  

 

                                                 
25

 Jedná se o přeshraniční vztahy odehrávající se v konkrétně vymezené oblasti, kde dojezdová vzdálenost od 

jednoho z partnerů ke druhému nečiní více než 50 km.  
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Tak jsem poprosila děti, prodejme dům, já chci byteček malinký, 

mně to stačí, já se už vdávat nechci, neříkám, že nějakého 

kamaráda, se kterým se budeme navštěvovat, já taky k nikomu 

nechci jít bydlet, já jsem tak strašně šťastná…… jsem moc 

spokojená na tom bytečku. 

 

Přestože se vlastní domácnost pro ženy stává místem, v němž si mohou samostatně 

rozhodovat, aniž by byly zatěžovány jakýmikoliv povinnostmi vůči komukoliv, zůstává 

podle Sara Arber a kolektivu autorů (2003) rozdělení práce mezi mužem a ženou 

v oddělených soužitích také poměrně tradiční (genderově stereotypní), když jsou spolu, 

což potvrdil i můj výzkum. Informátorky v rozhovorech uvedly, že jsou „zvyklé“ v časech, 

které tráví společně se svým partnerem, pomáhat svým druhům s běžnými domácími 

úkony a muži se jim za to, podle jejich názoru, odvděčují nezbytnými opravami v jejich 

příbytcích. Ukazuje to například část rozhovoru s paní Miroslavou (67 let, rozvedená):   

 

No já mu uklízím, žehlím mu, taky ho někdy pozvu ke mně na oběd, 

sobota, neděle, ale protože jako pro mě hodně dělá – vymění 

žárovku, lecco opraví. 

 

Podobnou zkušenost popisuje i paní Milada (66 let, vdova):  

 

U něho doma dělám všechno, vařím, pomáhám s úklidem, občas 

vyžehlím, prostě všechno, co je potřeba. Jeho známí mu říkají, že si 

mě má vážit, že kdo by mu takového vola dělal ((smích)), jsou rádi, 

že není sám jako, že mu někdo udělá něco, no pomůže. 

 

Oba partneři tak mezi sebou uzavírají jistou genderovou smlouvu („já ti uvařím, ty 

mi za to vyměníš žárovku“), která se na první pohled jeví jako výhodná pro obě strany, ale 

ve skutečnosti hluboce znevýhodňuje ženy, když jim přisuzuje konkrétní typicky „ženské“ 

práce, které vykonávají v domácnosti svého partnera. I v takových typech vztahů, jako jsou 

LAT partnerství, vyznačující se velkou mírou svobody a nezávislosti, tudíž dochází k 

symbolickému násilí, jak jej popisuje Pierre Bourdieu (2000). Ženy (ovládané) jsou 
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systematicky stavěny do nerovné pozice vůči mužům (vládnoucím) a ještě tento vztah 

považují za přirozený, jelikož disponují pouze nástroji poznání, které odrážejí jen 

osvojenou formu vztahu nadvlády.  Zároveň jsou ve svém jednání neustále utvrzovány za 

přispění těch, kdož jsou předměty symbolického násilí, tedy dispozice přizpůsobené 

strukturám nadvlády, jež je pomohli zplodit – partnerovi přátelé a okolí.  

 Právě povaha nesezdaného soužití ale ženám poskytuje možnost kdykoliv se 

z mužské nadvlády vymanit únikem do vlastní domácnosti. Tam totiž mohou být „samy 

sobě vlastní paní“, což naše informátorky považovaly za jednu z hlavních výhod LAT 

partnerství. Jejich motivace udržovat s partnerem pouze tuto formu vztahu je však rovněž 

podmíněna i ziskem volného „času pro sebe“, který již nemusí být naplněn jakýmikoli 

pečovatelskými aktivitami či povinnostmi vůči druhovi. Studie zabývající se péčí mezi 

jedinci u nesezdaných a sezdaných párů (viz např. Noel-Miller, 2011; Karlsson & Borell, 

2002; Karlsson, Johansson, Gerdner, Borell, 2007) ukazují, že u lidí žijících v oddělených 

partnerstvích existuje menší pravděpodobnost poskytnutí péče své družce nebo svému 

druhovi, než mezi manželi. Ženy ani muži již od svých partnerek či partnerů neočekávají 

přísun péče a stejně tak nepočítají s tím, že ji dostanou nazpět. Tuto skutečnost ve své 

krátké výpovědi potvrdila paní Ilona (57 let, rozvedená), když se kategoricky odmítala 

postarat o svého přítele v době (nikterak vážné) nemoci: 

To jako ne, když je náhodou nachlazený, tak mu jenom zavolám, 

nebo on zavolá jinak ne, ne. 

 

V mnou analyzovaných rozhovorech se ale také ukazuje, že mé informátorky by 

v případě vážné nemoci počítaly s pomocí svému partnerovi a naopak. Hovoří paní Zuzana 

(63 let, rozvedená): 

 

On by se určitě postaral, to vím, že o manželku se taky staral, než 

umřela. Jako on je strašně pozorný a nedovedl by to se mnou 

ukončit, to vím stoprocentně, že kdyby se mi něco stalo, že se o mě 

bude starat, a myslím si, že já o něho taky. 

 

Založit nový partnerský vztah se s přibývajícím věkem může jevit jako velice 

obtížné a většinou tomu podle Hany Haškovcové (2010) brání několik faktorů, mezi něž 
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například patří vyzrávání povahových rysů nebo snížená adaptabilita ve stáří. Participantky 

mého výzkumu, zejména ty rozvedené či ovdovělé, potkaly své stávající partnery během 

pracovní migrace. Seznámily se s nimi buď prostřednictvím společných přátel, při 

vycházkách se svými klientkami či klienty nebo tím, že u nich nejprve pracovaly jako 

pracovnice v domácnosti:  

 

Když jsem začínala, pracovala jsem v Rakousku jako uklízečka, 

jsem chodila uklízet do různých baráků a kamarádka mně jako 

nabídla práci tady v jedné dědince, právě u toho mého partnera, no 

tak jsme se seznámili, tak jsem u něj začala uklízet a tak jako vznikl 

takový vztah pěkný mezi námi no a trvá doteď. 

(paní Miroslava, 67 let, rozvedená) 

 

Jak ukazuje analýza rozhovorů, z původně pracovních vztahů se u některých mých 

informátorek vyvinuly vztahy partnerské. Tato zkušenost není ojedinělá, ačkoliv v případě 

žen, se kterými jsem vedla rozhovory, může působit poněkud paradoxně. Žena, 

zaměstnaná jako uklízečka nebo pracovnice v domácnosti (příp. pečovatelka), vykonává 

běžné reprodukční práce (jako je například úklid domácnosti, vaření, praní, péče o 

seniory), za něž dostává od svého zaměstnavatele – budoucího partnera – finanční odměnu. 

Tento finanční zisk, který ženě placená práce v domácnosti přináší, je však následně 

s rostoucími vzájemnými sympatiemi mezi ní a jejím zaměstnavatelem nahrazen ziskem 

emočním. Prvotně mocenský vztah finanční závislosti mezi partnery (prostředkem moci 

jsou peníze) se tak postupně transformuje na vztah emoční závislosti (prostředkem moci je 

potřeba citové podpory), který nicméně opět degraduje placenou reprodukční práci na 

pouhý výkon činností, jež by na základě svého genderu měly dělat automaticky „pro 

druhé“ (Oakley, 2000), a to bez nároku na finanční ohodnocení. Hovoří paní Veronika (61 

let, rozvedená): 

 

…tak jako žádné peníze bych teď nevzala od něho za to, že mu 

pouklízím nebo takhle, to už ne, ze začátku, když to začínalo, tak jo, 

ale teď jako už to nestojí za hřích, když jsme ti partneři. 
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Právě touha po emoční podpoře je tím hlavním, co podle některých autorek 

zabývajících se vztahy mezi seniorkami a seniory (viz např. de Jong Gierveld, 2002; de 

Jong Gierveld, Peeters, 2003; Spalter, 2010) motivuje jedince ve vyšším věku k zakládání 

intimních partnerství. Analýza našich rozhovorů ukázala, že vzájemná citová podpora mezi 

partnery je rovněž i tím, co námi zkoumané ženy v daných vztazích udržuje. Translokální 

partnerské vztahy s muži z Rakouska jim ale také poskytují psychickou podporu 

v obdobích strávených v pracovní migraci a užitečnou pomoc při vyřizování pracovní 

dokumentace na rakouských úřadech: 

 

Já kolem práce to jako dokážu si vybavit, ale abych někde na úřadě 

si něco vyřizovala, tak já jsem ráda, že mám toho kamaráda 

Rakušáka, že jezdí se mnou a všecko se mnou vyřídí. 

(paní Zuzana, 63 let, rozvedená) 

 

Člověk se lekne toho vyřizování, těch papírů a tady toho, proto 

říkám, že je dobré, že on (pozn. partner) tam za mě některé ty věci 

vyřídí. Vezme mě autem tam na ten úřad a se vším mi pomáhá. 

 (paní Milada, 66 let, vdova) 

 

Přestože rakouští partneři hrají v životech našich informátorek důležitou úlohu a 

poskytují jim oporu, ony nemají potřebu jejich vztah nijak formalizovat (srov. Calasanti, 

Kiecolt 2007; Kreider 2005). Je to dáno tím, že ženy více než muži upřednostňují tzv. 

přijatelného partnera (Haškovcová, 2010). Muže, jenž bude akceptován jejich rodinami a 

přáteli. Některé z participantek mého výzkumu v rozhovorech reflektovaly obavy, že by 

jejich nový vztah mohl narušit pouto mezi nimi a jejich dětmi, vnoučaty či kamarádkami. 

Strategie za účelem ochrany a uchování sociálních vazeb s okolím se proto ukázaly být 

velmi důležitou součástí výpovědí našich informátorek. Setkala jsem se s dvojím typem 

jednání:  

a) Oddalování setkání partnera se členy rodiny a přáteli. Příkladem je úryvek 

z rozhovoru s paní Miladou (66 let, vdova): 
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A.K.: Můžete mi povědět o tom, co na Vašeho partnera říká Vaše 

okolí? Vaše rodina  

a přátelé? 

Paní Milada: No zatím o tom ještě nikdo neví moc ((smích)) to je 

krátce, dva roky to bude teď teprve. Ještě jsem ho nikde nezavezla. 

 

b) Nespecifikování povahy vztahu, aby nebyla zřejmá míra intimity a 

náklonnosti, kterou k sobě s daným jedincem chovají, což dokazují například 

výňatky z rozhovorů s paní Miroslavou a paní Janou: 

 

Tak teď mám toho kamaráda z Rakouska, tak taky nechci, no na 

stálo (pozn. stálý partnerský vztah),… 

 

(paní Miroslava, 67 let, rozvedená) 

 

Já to jako, to jako není úplně partner, já to jako neberu na stálo, 

kdepak já mám ještě M dost, a nechci jako na stálo úplně, já se 

toho jako víte ne, ne, ((důrazně)), to já jako nechci, já jako mám 

mamku na starosti a já jako nemůžu se sebrat a jít jako pustit to za 

hlavu to nejde ani, to nejde, z mojí strany to nejde, z jeho by to bylo 

rychlo, ale z mojí to nejde v žádném případě, to já se hned jako od 

toho hrazím. 

(paní Jana, 60 let, rozvedená) 

 

Významným popudem k tomuto jednání je společností stále ještě tabuizované 

navazování známostí v pokročilém věku. Proto v zájmu zachování vlastní důstojnosti 

raději tyto ženy volí taktiku zamlčování, oddalování nebo nespecifikování povahy vztahu, 

což jim v jejich případě ulehčuje fakt, že mezi nimi a jejich partnery leží geografická 

hranice, která nejenže odděluje životy těchto žen prostorově, ale také vztahově: 
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…opravdu žiješ vlastně teďka půl života tam a půl života jsi tady 

no. Je to půl na půl no. Tak to je no. 

(paní Gabriela, 58 let, vdaná – ale s manželem žijí odděleně) 

 

Většině rozvedených nebo ovdovělých žen, se kterými jsem hovořila, tento typ 

translokálního vztahu vyhovuje mnohem více než manželství, ve kterém se cítily spíše 

utlačované a znevýhodňované. Nyní jsou ony těmi, kdo těží z této nové formy 

partnerského soužití, a to nejen proto, že jim poskytuje pocit nezávislosti, ale také jim dává 

možnost vlastního prostoru, v němž se mohou autonomně rozhodovat a nerušeně se zde 

setkávat se svými blízkými. Zároveň některým z nich umožňuje vypořádat se po svém 

s péčí o své stárnoucí rodiče a plně se věnovat placené reprodukční práci v zahraničí (vznik 

translokálních řetězců péče), aniž by byly zatěžovány pečovatelskými aktivitami vůči 

svému druhovi.  

 

3.2.4 „Já pečuji, ona pečuje“ 

 

 

Transnacionální praktiky péče (např. péče o děti, seniory/ky a handicapované) (srov. 

Hochschild, 2008) souvisejí s globalizačními procesy a nabývají na stále větším významu 

také v Evropě. Při analýze mnou zkoumaných žen jsem se setkala s podobným 

fenoménem, ačkoliv ve zcela jiném kontextu, než jak jej popisuje Hochschild. 

Zaznamenala jsem nově vznikající formy řetězení péče, které fungují v rámci konkrétně 

vymezené oblasti na česko-rakouském pohraničí.
 
 První z nich vzniká tím, že dcery-

migrantky profesí pečovatelky platí jiným ženám ošetřovatelkám za péči o své stárnoucí 

matky. Dochází tak k reprodukci placené péče na malém, geograficky ohraničeném 

prostoru. Jedním z důvodů, proč migrantky volí právě takovou strategii, může být obava ze 

ztráty lépe placeného zaměstnání v zahraničí.
10

 Jako tomu bylo v případě paní Veroniky 

(61 let, rozvedená), z jejíhož vyprávění je patrný vnitřní rozpor mezi společenským, resp. 

genderovým očekáváním (ujmout se role pečující dcery), potřebou finančně se zajistit a 

dostát svým závazkům vůči své zaměstnavatelce. 

                                                 
10

 Kvalifikované ošetřovatelce nebo kvalifikovanému ošetřovateli v oblasti domácí péče a terénních 

sociálních služeb připadal v ČR v roce 2013 průměrný hrubý měsíční plat 16 745 Kč (MPSV 2013), kdežto 

v Rakousku se hrubý měsíční plat v této oblasti podle výpovědí našich informátorek pohybuje v průměru 

okolo 28 tisíc Kč (v závislosti na aktuálním měnovém kurzu eura).  
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Rok jsem musela přerušit práci právě u nich, jo. Jsem tam rok celý 

nebyla, byla tam místo mě jedna paní. No a právě s ní spokojeni 

nebyli, čekali, abych se vrátila, tak chtěli, abych se vrátila aspoň a 

zase. Mamku hlídala jedna paní a já jsem tam (pozn. v rakouské 

rodině) vždycky jeden týden za tu Annu byla jo, jeden týden já, 

jeden týden Anna. A zase jsem zaplatila paní a zase jsem ještě 

zůstalo mě jo, protože paní jsem taky musela zaplatit že, ale mamka 

jako nepotřebuje. No tenkrát se ještě neoblíkla jo, nic sama, 

protože po té mozkové příhodě, to se nedalo starat se o cizí pani a 

svoji mamku necháš tak, to nešlo, to nemohla bych to. No a ani se s 

tím nemohli smířit, ale jako viděli potom, že já jim vyšla vstříc, že 

aspoň ten týden. Vždycky čekali i s vařením a se vším. To na mě 

volávala, co má vařit, jak to má vařit. Pak jsem si tam zase jak ona 

odešla ta Anna, protože tam nechtěla být, tak jsem si tam vzala 

jednu pani a mamka tam byla do února se mnou. 

 

Druhým typem translokálního řetězení péče, který jsem identifikovala, je přebírání 

nebo „dědění“ pečovatelské práce v rakouské domácnosti z matky na dceru. Jinými slovy, 

vzniká tzv. druhá generace migrantek, jež nahrazují svou matku po jejím odchodu 

z pracovního trhu v zahraničí. Zajímavé je, že se tak děje z důvodu pokročilého věku 

pracovně aktivní matky, která již nezvládá běžné pracovní úkony. Povolá si tedy svou 

dceru, aby jí pomohla, čímž jí zajistí práci v zahraničí. Reprodukuje se tedy placená péče 

v cizí domácnosti, ale v rámci jedné rodiny.  

První tam (pozn. do Rakouska) jela moje mamka a já jsem mamce 

jezdila ze začátku pomoct, protože mamka byla už v té době 

důchodkyně. Pomáhala jsem jí, aby tu paní zvládla… A pak už to 

mamka dělat nemohla a já jsem zrovna v té době dostala výpověď v 

práci, no a za pár korun nebudeš doma, když tam jsi měla peníze za 

jeden den vydělané. 

(paní Jana, 60 let, rozvedená) 
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Pečovatelská práce zahrnuje různé formy úkonů, z nichž některé mohou být pro 

ženy v pokročilém věku fyzicky náročné, tudíž nezvladatelné a tím i frustrující. Jedná se 

také o práci, při níž je vyžadována čtyřiadvacetihodinová bdělost nad ošetřovaným 

člověkem po celých čtrnáct dní, a proto těmto ženám mnohdy hrozí nejen fyzické, ale i 

psychické vyčerpání. Hovoří paní Miroslava (67 let, rozvedená): 

 

 Je to hrozná práce, jako ono se to řekne opatrovat, opatrovat, ale 

to je taková zodpovědnost, hlavně v noci. U jedné babičky jsem 

nespávala ani v noci, protože volala. Ona se asi bála, že se 

neprobudí, to jako není lehké a na psychiku už vůbec ne. S jednou 

(pozn. pečovatelkou) jsem mluvila a ona říkala, že byla u doktora a 

psycholožka jí normálně řekla, že osmdesát pět procent těchto 

ošetřovatelek má psychické problémy. To se vám neprojeví hned, 

ale později. Já a psychika? Já se teda léčím na vysoký krevní tlak. 

Měla jsem ho dvě stě dvacet ten tlak, tak jsem šla k doktorovi a on 

mi dal injekci a prášky, a říká: ‚Doufám, že nepracujete.‘ Musela 

jsem s pravdou ven, on řekl, ať toho okamžitě nechám, že je to pro 

mě stresující, že to s vysokým krevním tlakem dělat nemůžu, tak já 

jsem teď od předvánočního období doma. 

 

Osobní zkušenosti mých informátorek naznačují, že pečovatelství v sobě 

nezahrnuje pouze péči a činnosti s ní spojené, ale promítají se do něj i pocity a emoce. 

Emoce ke klientovi v tomto případě nemají hodnotu směnnou, jako je to u financí, ale 

hodnotu užitnou (Hochschild, 2003), a vznikají vždy v reakci na nějaký podnět, ať už 

osobu, věc nebo událost.  Nejemotivnějším zásahem pro mé pečovatelky zpravidla bývá 

úmrtí jejich klientky či klienta, a přestože se smrtí počítají a považují ji za součást života, 

nebývá lehké se s ní u svých opatrovávaných vyrovnat. Ukazuje to například příběh paní 

Gabriely (58 let, vdaná – s manželem žijí odděleně): 

 

…a potom přišlo takové jedno období, kdy jsem měla asi tři lidi a 

všichni mi umřeli. Já jsem z toho byla docela špatná na psychiku a 

myslela jsem, že odsud odejdu. Protože když jste s těmi lidmi, a já 
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jsem takový citlivý vnímavý člověk a já s nimi cítím, já mám pak ty 

bolesti taky. Po tom, co mi ty tři případy umřely, už jsem chtěla 

volat na tu agenturu, že končím, že už jsem z toho na prášky a 

nebudu tady v tom pokračovat. 

 

Emoční komponent péče bývá úzce propojen s požadavky na vysoce interaktivní 

práci, proto je nutné, aby se péče odehrávala na základě dobrých vztahů mezi 

opečovávanou či opečovávaným a pečující či pečujícím (Bauer, Österle 2013). 

Opečovávaný jedinec je mnohdy odkázán pouze na svou ošetřovatele/ku, proto je také 

nezbytná důvěra mezi těmito jedinci. Avšak zároveň si musíme uvědomit, že opečovávaní i 

přes své zdravotní problémy (různé míry a intenzity) zaujímají pozici symbolických 

zaměstnavatelek či zaměstnavatelů, proto i v těchto případech mohou vznikat mocenské 

hierarchie mezi závislou osobou a jejím/jeho pečovatelkou či pečovatelem. Ve sdílených 

domácnostech se pak tyto vztahy mohou ještě více vyhrotit, jelikož pečovatelka nebo 

pečovatel coby zaměstnankyně nebo zaměstnanec pobývá s opečovávanou osobou v jejím 

či jeho domě nebo bytě. Osoba vykonávající toto povolání se tak musí neustále 

přizpůsobovat nově vzniklým situacím a pohotově na ně reagovat, což vyžaduje silnou 

psychiku a emoční odolnost. Mnou zkoumané ženy během rozhovorů reflektovaly, že 

mnohdy je lepší si raději udržovat odstup od opatrovávaného člověka, avšak při 

dlouhodobějších pracovních kontraktech se to jeví jako nemožné. Mnohdy je lepší si raději 

udržovat odstup od opatrovávaného člověka, avšak při dlouhodobějších pracovních 

kontraktech se to jeví jako nemožné. O svých zkušenostech se svými „problémovými“ 

klientkami hovoří paní Veronika a paní Milada: 

 

Pak jsem měla jednu bábinu no, ale to byla mrcha, to jsme jezdily 

až někam k Vídni. Ona byla hrozně zlá, zákeřná, lakomá, nevím, jak 

bych ji více definovala, no hrůza. To sis mohla dát na sebe 

kolečkový brusle a rejdit do večera, furt řvala Nikooo, Nikooo. To 

se těžko popisuje, to nikdo nepochopí, to musíš zažít opravdu, to 

musíš zažít a vyzkoušet jeden den, my jsme tam byly s kolegyní 3, 4 

měsíce, a to jsme tam vydržely nejdéle, jinak se tam teď střídají po 

týdnu. A vedle mě teď co pracuji, je shodou okolností jedna Julie ze 

Slovenska, co tam taky sloužila, co tam taky u ní byla, tak říkám, co 
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říkáš tady na tu bábinu, ‚ani mi nehovor, ani mi nehovor, kupila 

som si na cestu pollitra vody a ona mi hovořila, že som jej ju 

ukradla, tak jsem jí ju nechala. Na tu máš, sežer si ju!‘ 

(paní Veronika, 61 let, rozvedená) 

 

Tak potom jsem záhy nastoupila do Drasenhofenu a to byla paní, 

která měla Alzheimera no a s ní byla ještě větší (pozn. práce), bych 

řekla takové, prostě ona mluvila nesmysly a zamykala se na 

záchodě, já jsem potom nemohla otevřít a taky mě napadala no a 

takové, nechtěla se koupat a podělávala se. Ona se mně třeba 

naschvál vykadila před postel. Já jsem nevěděla, co to je, tak jsem 

to vzala do ruky že…ale naschvál jo? Prostě to bylo hrozné. 

Sledovala vás každou minutu. 

(paní Milada, 66 let, vdova) 

 

Téměř všechny informátorky reflektovaly nedůstojné podmínky při výkonu své práce. 

Více hodlám rizika nájemní domácí péče očima mých informátorek popsat v následující 

podkapitole.  

 

3.2.5 „Já vlastně prodávám svůj život“ 

 

 

Nájemní domácí péče je práce, která vykazuje spoustu nerovností a i různé formy 

diskriminace (viz. kapitola 2.2.2 o Instituci nájemní domácí péče) Ve svých rozhovorech si 

mé informátorky zejména stěžovaly na nedodržování pracovní doby a na to, že neměly ani 

pauzy na oddech. Ukazují to například úryvky z hovorů s paní Gabrielou a Zuzanou: 

 

2 hoďky máme, podle smlouvy, jako nárok na 2 hodiny odpočinku 

během 24 hodin, takhle je to definovaný.  Protože oni to mají tak 

agentura M 24 hodin denně, že těm lidem právě musíš být právě 

k dispozici non stop, ale někde jsem to opravdu zažila jo jak Vám 

říkala u té paní, jak jsem Vám říkala, ale tam říkám, tam je to 

šílený i je to i šílený na psychiku, to nevíš kudy kam a někdy je to 
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takový těžký a smutný jo s těma starýma lidmi, někdy, když jenom 

takhle se staráš a jsi tam s nimi jakože vaříš a komunikuješ a tak je 

to v pohodě, ale někdy, jak jim je těžko, není to dobrý, trpíš s nimi 

no… 

(paní Gabriela, 58 let, vdaná – s manželem žijí odděleně) 

 

…akorát můžu si fakt postěžovat na ty dvě hodiny, že se to nikde 

nedodržuje a to je tak zapotřebí, čtrnáct dní člověk zavřený v jedné, 

ve dvou, ve třech místnostech furt a ještě s nemocným člověkem, 

jako je to stresující, je. 

 (paní Zuzana, 63 let, rozvedená) 

 

Žena-pečovatelka-migrantka má totiž téměř vždy ztíženou výchozí pozici při 

vyjednávání o podmínkách pracovní smlouvy vůči svým zaměstnavatelům (i těm 

agenturním), a to z důvodů společenské hierarchie třídy, etnicity, rasy, statusu migrantky 

nebo migranta, národnosti atd. (Hondagneu-Sotelo, 2007). Náplň práce také často zahrnuje 

úkony, jež s ošetřovatelstvím nikterak nesouvisejí, jako například praní a žehlení prádla 

nejen klientce nebo klientovi, ale i jeho/jejím dětem a celé rodině, práce na zahradě, 

odklízení sněhu, štípání dříví atp. Mnou dotazované ženy v rozhovorech citlivě 

reflektovaly svou etnicitu a sociální situaci, které je na jedné straně zvýhodňovaly na 

rakouském pracovním trhu s domácí péčí o seniorky či seniory oproti místním, a to 

zejména z důvodu nižších výdajů na jejich platy pro rakouské rodiny. Zároveň je ale totéž 

paradoxně i znevýhodňovalo, jelikož spolu se ženami ze Slovenska, Rumunska a Ukrajiny 

byly řazeny do kategorie pracovních migrantek „z Východu“, které jsou ochotné pracovat 

v tvrdých podmínkách za minimální mzdu (2 eura na hodinu): 

 

Tady ta pečovatelka je zaplacená minimem z minima, proto to ani 

ti Rakušané nedělají, proto to děláme my – Slovenky, Rumunky a 

další. Tak to vnímám a tak to cítím. 

(paní Ilona, 51 let, rozvedená) 
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To je 2 eura na hodinu… Prodávám vlastně svůj život, svoje lidi a 

žiji jakoby v úplně jiném okruhu. Do žádné míry se vlastně v tomto 

smyslu nedá nic naplánovat. 

(paní Veronika, 61 let, rozvedená) 

 

Všude jsem dělala všechno. Okna čistila, prala, všechno vlastně. 

Všechno, čili tak jste vytížená. Celých 12 hodin, od rána do večera, 

ale oni Vám platí vlastně čtyřiadvacet hodin, protože teda tam 

spíte, ale vlastně to je nic, protože máte 2 eura na hodinu a co to 

je? To je jak tady (pozn. v Česku) 50 korun na hodinu. Takže 

nějaký pořádný výdělek, že by to byl nějaký trhák?… Je to hrozná 

práce. Hrozná. Jako hrozná no… 

(paní Emílie, 73 let, vdaná) 

 

Přestože lze v některých případech v souvislosti s podmínkami domácího 

ošetřovatelství vykonávaného migrantkami hovořit o vykořisťování, s ohledem na rozdíly 

ve finančním ohodnocení dané práce v zemi původu a v cílovém státě tyto ženy raději 

upřednostní ji nějak „přestát“ a získat tak vlastní finanční nezávislost, která jim umožňuje 

užívat si své pozdní svobody. Paradoxem ale je, že navzdory své „zranitelnosti“ umocněné 

nejen jejich genderem, statusem migrantky, ale i věkem, shledávají svou práci v Rakousku 

spíše pozitivně: 

 

Někdo by za to plakal, taky mě to někdy bude mrzet, ale zase si tam 

můžeš přivydělat trošku, tak tě to vždycky tak nějak nabije. 

(paní Jana, 60 let, rozvedená) 

 

Pro mě je plus to, že vlastně už máme dospělé děti a už netrávíme 

tolik času s dětmi, tak si myslím, že mě to naplňuje, že mě to baví ta 

práce s těmi lidmi. 

(paní Veronika, 61 let, rozvedená) 
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Ženy, které se zúčastnily mého výzkumu, se shodovaly, že si musely k dané práci 

vytvořit vztah: „musí vás to bavit“, jinak by neměly šanci v této oblasti a v daných 

pracovních podmínkách uspět. K tomu, aby těžké pracovní podmínky vydržely, napomáhal 

také specifický cirkulační charakter nájemní práce v domácnosti a 14denní interval mezi 

jednotlivými službami, který jim poskytoval čas na relaxaci a regeneraci psychických a 

fyzických sil v klidu svých českých domácností.  
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4. ZÁVĚR
26

 

 

 

Má diplomová práce vychází z kvalitativní studie, v níž bylo mým cílem analyzovat 

socioekonomickou situaci žen 50+ pocházejících z oblasti Mikulovska (okres Břeclav) a 

cirkulačně migrujících za prací nájemních pečovatelek v rakouských domácnostech. 

Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů jsem zjišťovala jejich zkušenosti s dvaceti 

čtyř hodinovou péčí o seniorku či seniora, vliv migrace na jejich mezilidské vztahy i na ně 

samotné a především přínos, jaký jim práce v zahraničí poskytla či stále ještě poskytuje. 

Zjistila jsem, že translokální migrace za placenou domácí prací pro ženy nad 50 let 

představuje ojedinělou osobní zkušenost. Ta je doprovázena paradoxy spojenými se 

specifickým sociálním statusem těchto žen v ČR, v Rakousku, ale také uvnitř 

transnacionálních struktur.  

Nájemní domácní péče je práce, jenž vytváří mocenské hierarchie, zároveň je velmi 

fyzicky a emočně náročná. Navíc ji vykonávají zranitelné a marginalizované ženy, které 

jsou podrobeny mnohačetné diskriminaci například z hlediska genderu či věku. A konečně 

vše probíhá v podmínkách migračního procesu, který sám o sobě přispívá k produkování 

genderových nerovností a k vytváření hierarchií ve společnosti. I přesto přese všechno 

jsem prostřednictvím svého výzkumu došla ke zjištění, že pečovatelská práce pro seniory 

v rakouských domácnostech paradoxně umožňuje námi zkoumaným ženám emancipovat 

se od tradičního pojetí ženy důchodového věku jako pasivní osoby závislé na pomoci 

druhých. Poskytuje jim, dle jejich osobních výpovědí, prostor pro vlastní (navazující 

profesní) realizaci a sebeuplatnění. Ony samy subjektivně vnímají svou pracovní migraci 

spíše jako specifický způsob emancipace a možnost rozšíření vlastní genderové moci. Dle 

mého názoru je to proto, že jejich současná reprodukční práce (nájemní domácí péče 

o seniory) je, na rozdíl od předchozích etap jejich života a současné role babiček, finančně 

ohodnocena. Parodoxně je toto ohodnocení opět jenom výsledkem jejich (etnického, 

genderového a migračního) znevýhodnění – v tomto případě na rakouském trhu péče 

o seniory, kde jsou jako migrantky z České republiky ohodnoceny nižší mzdou než 

rakouské pečovatelky. Nicméně i tak pracovní mobilita a finanční zdroje, které pomocí ní 

                                                 
26

 Celá tato část je přepracovaným závěrem článku „Ještě nepatřím do starého železa“ aneb paradoxy migrace 

péče z ČR do Rakouska autorek Andrey Kuchyňkové a Petry Ezzeddine, který vyšel v časopise Gender, 

rovné příležitosti, výzkum v ročníku 16, čísle 2/2015. 
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získaly, umožňují ženám prožít důstojné stáří v krajině původu, kde by mohly být jinak 

ohroženy chudobou. 

Migrace péče je v mnou popisovaném kontextu významnou osobní zkušeností, jež 

má vliv na proměnu genderových identit, vztahů a rolí (Carling, 2005). Při analýze 

genderových geografií moci je také důležité reflektovat zasazení zkušenosti mých 

informátorek do globálních mocenských hierarchií, protože ty výrazně limitují jejich 

schopnosti jednání, jejich agentnost (Mahler, Pessar, 2001). Translokální, cirkulační 

migrace péče je výhodná zejména pro vysílající a přijímající země, než pro samotné 

migrantky či migranty. Důvodem je sociální politika v oblasti péče. Státy tak nemusejí 

vynakládat tolik finančních prostředků k zajištění péče o své seniory, protože tato oblast je 

nepřímo operována podmínkami trhu. Právě z těchto důvodů je cirkulační charakter 

migrace tak typickou formou pracovní migrace v neoliberálních ekonomikách (Castles, 

2013). Ti, kdo na tomto systému rozhodně tratí, jsou ale migrantky, které velice obtížně 

dosahují stejných pracovních podmínek a sociálních práv jako občanky států, v nichž (i 

když pouze dočasně) pracují (Salazar-Parreñas, 2001). Nicméně pozitivním aspektem pro 

ně zůstává, že jejich socioekonomická situace se vždy po návratu zpět do země původu 

výrazně zlepší.  

Jak ukazuje daný kvalitativní výzkum, geografická hranice má stále svůj význam 

i v rámci jinak „bezhraniční“ EU. Výrazným způsobem ovlivňuje životní trajektorie mnou 

zkoumaných žen. Umožňuje ženám žít paralelní životy „napůl“ plné paradoxů 

v translokálním prostoru, kde oscilují mezi svou reprodukční a produktivní rolí. Mezi 

genderově podmíněnými rolemi pečujících dcer, babiček a partnerek, kterým hranice 

umožňuje udržet si současně alternativnější a pro ně vyhovující formy partnerských, ale 

také příbuzenských vztahů. A mezi sociální rolí ženy, kterou na straně jedné už domácí 

společnost „zařadila do starého železa“, zatímco na straně druhé je tou přijímající 

očekávána, aby zde nahradila absenci péče o stárnoucí obyvatelstvo.  
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