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Změna partnerských rolí a rodinných vztahů migrantů žijících v novém                                                            
prostředí

Barbora Smetánková si vybrala pro svoji diplomovou práci téma velmi 
zajímavé, ale i obtížné. Nelze jej kvalitně zpracovat bez dobrých znalostí a 
zkušeností. Myslím, že bez její dlouhotrvající práce s migranty v občanském 
sdružení Berkat, bez její schopnosti navázat s nimi vřelý a zároveň profesionální 
vztah a bez jejích praktických zkušeností z dlouhodobého pobytu na Kavkaze by 
tato diplomová práce nemohla být tak výborně zpracovaná. 

Cíle práce jsou jasně vysvětleny a to jak na podkladě teoretických znalostí 
a poznatků, tak z praktického pohledu. Práce slouží jako dobrý podklad a 
inspirace pro práci s migranty pro profesionály i pro dobrovolníky. Přibližuje 
také toto pro naši společnost nové téma široké veřejnosti.

V teoretické části se práce věnuje základnímu pojetí rolí ženy a muže 
v tradiční rodině, v současné rodině i moderní gender strategii. To vše 
s odvoláním na relevantní literaturu, která je velmi pečlivě vybraná a uvedená. 
Dále práce vymezuje pojem migrace. Jde o pohled historický, mezinárodní i 
místně český, doplněný  statistickými daty i zajímavými výzkumy. Diplomantka 
se nebojí prezentovat i své pohledy a názory na toto složité téma, které se, jak 
správně uvádí, může týkat každého z nás. 

Dále diplomantka ve své práci uvádí reálie dvou zemí, ze kterých vybrala 
respondentky pro svůj kvalitativní výzkum. S hlubokými znalostmi tradic i  
změnami vztahů, způsobených válkami, představuje diplomantka Čečensko, 
včetně postavení žen v muslimské společnosti. 

Jako druhou zemi představuje Bělorusko – v této části probírá i současnou 
politickou situaci. Uvádí také „Výzkum prováděný v ČR s tématem integrace 
cizinců z genderové perspektivy žen-migrantek,“ provedený občanskými 
sdruženími Evropská kontaktní skupina a Sofia. 

V praktické části diplomantka pečlivě popisuje zvolenou metodu svého 
výzkumu i důležitost výběru respondentek. Velmi oceňuji, že její kvalitativní 
výzkum nevede k zevšeobecňování, nýbrž k subjektivnímu prožívání 
respondentek za použití polostandardizovaných hloubkových rozhovorů. Tyto 
rozhovory byly vedeny citlivě, s pochopením pro delikátnost tématu, 
profesionálně. 

Výsledky výzkumu autorka specifikovala kvalitativní metodou kódování. 
Získaná data dále analyzovala a rozdělila je do osmi velmi dobře zvolených a 
vypovídajících kategorií (Rozdíly, změny. Ženy. Muži očima žen. Partnerské 
vztahy. Děti a jejich adaptace. Budoucnost rodiny a jejich dětí v ČR. Návrat. 
Instituce, organizace, česká společnost). V závěru práce hodnotí zajímavá 



zjištění u jednotlivých kategorií. Tyto závěry jsou konkrétní, praktické a určitě 
velmi přínosné pro práci nevládních ale i vládních organizací. Zajímavý je i 
osobní postřeh autorky, která zjišťuje velikou náročnost role ženy pro celou 
rodinu v novém prostředí a potřebu její psychologické podpory. Práce je 
doplněna dlouhým seznamem použité literatury a doslovným přepisem dvou 
rozhovorů s respondentkami. Protože se otázky výzkumu týkaly i dětí a 
dospívajících, zajímal by mě názor diplomantky na změnu rolí druhé generace 
migrantů v novém prostředí.

Závěr:

Celou diplomovou práci hodnotím velmi vysoko, doporučuji jí tedy 
k obhajobě a navrhuji stupeň její klasifikace výborně.

                                                                    Ing. Věra Roubalová Kostlánová
                                                                    psychoterapeutka, supervizorka

V Praze dne 4. 1. 2009
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