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Bc.Andrea Kuchyňková: „Ještě nepatříme do starého železa“ aneb paradoxy migrace péče 

z České republiky do Rakouska. 

 

 

             Cieľom posudzovanej práce je intersekcionálna analýza  zaujímavej skupiny 

pracovných translokálnych migratiek 50 + z Českej republiky do Rakúska, kde pracujú ako 

ošetrovateľky pre seniorov v nájomnej práci v domácnosti (v tzv.live-in servise). Bc. Andrea 

Kuchyňková se snaží analyzovat to, ako ňou skúmané ženy zo Znojemska v dôchodkovom veku 

naratívne konštruujú svoju genderovú identitu prostredníctvom fyzicky aj psychicky náročnej 

práce. Teda ju zaujíma, aký význam má pre vybrané ženy pracovná migraci (tzv. migrácia 

starostlivosti-care migration)  

              Posudzovaná diplomová práca je výsledkom nášho spoločného výzkumného projektu, 

ktorý bol inštitucionálne zaštítený zo zdrojov GAUK-u. Výsledkom je spoločná odborná štúdia 

(Gender, rovné a příležitosti,výzkum) a príspevok na medzinárodnej odbornej antropologickej  

konferencii. Ako posledný a oneskorený (!!!) výstup prichádza diplomová práca. I napriek tomu 

som finálnu podobu diplomovej práce nemohla konzultáciami ovplyvniť- študentka mi 

neposkytla ani len hrubú verziu práce, čo  považujem z etického hľadiska za veľmi 

problematické (i vzhľadom ku katedrou stanoveným formálnym pravidlám). Osobne ma celá 

situácia veľmi mrzí.  

               Teoretická část práce bola autorkou vypracovaná samostatne, považujem ju za veľmi 

kvalitnú. Autorka pracuje s doporučenými teoretickými a konceptuálnymi zdrojmi, ktoré sa 

dotýkajú ako problematiky genderu v migrácii a nájomnej práce v domácnosti (kde spadá aj 

práca ošetrovateliek). Autorka ukazuje, že súčasným teoriám rozumie, vie ich kriticky 

reflektovať a potom s nimi v empirickej časti  aj uspokojivo interpretačne nakladať. Odceňujem 

aj citlivú reflexiu svojej vlastnej pozicionality a dynamiky interakcie s participantkami 

výskumu. 

                Empirická časť práce je dľa mňa nedostatočná. Nielen rozsahovo ( str.45-64), ale 

hlavne nespracovaným materiálom, ktorý študentka nechala (zrejmä z časových dôvodov) tzv. 

„ležať ladom“. Vzhľadom ku grantovej podpore projektu to považujem za veľmi 

problematické. Pritom študentka sa podarilo prijať unikátny empirický materiál, ktorý 



z intersekcionálnej perspektívy ukazuje špecifiká migrácie starších českých žien do Rakúska. 

Za unikátne (naše společné ) závery považujem to, že ženy samotné (napriek problematickým 

podmienkam pri výkone nájomnej práce v domácnosti (o ktorej sa však nedozvieme toľko, 

koľko by sme mohli a mali) považujú pracovnú translokálnu migráciu za rodovo posilňujúcu-

pretože sú prvý krát platené za tzv.reproduktívnu prácu a starostlivosť o druhých. Zároveň 

Andrea Kuchyňková popisuje špecifické stratégie translokálnych sietí starostlivosti  a nových 

foriem intímnych vzťahov (LAT), ktoré tieto ženy vďaka migrácii prežívajú aj vo vyššom veku. 

Teda neredukuje ich identitu len na identitu spojenú s migráciou či výkonom ich práce.    

             Pre mňa ako sociálnu antropologičku by bolo veľmi zaujímavé, keby sa výskum 

translokalizoval aj metodologicky-vo forme tzv multi-sited výskumu by mohol lepšie 

analyzovať i rakúsky kontext života skúmaných žien.  Uvedomujem si však, že takto by výskum 

narástol do iných kvalitatívnych aj kvantitatívnych rozmerov a zároveň by ho nebolo 

jednoduché etnograficky realizovať (čo môžem potvrdiť z vlastných skúseností). 

 

Vzhľadom na vyššie zmienené hodnotenie posudzovanú prácu hodnotím známkou VELMI 

DOBŘE. 
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