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Kultura nás spojuje i rozděluje. Zatímco se tradičně sociologie kultury věnovala jejímu in-
tegrativnímu charakteru, klade se v poslední době při studiu sociálních nerovností stále větší 
důraz na její diferenciační roli. Hranice mezi různými společenskými skupinami, ať už jde 
kupříkladu o klasické sociální třídy nebo etnické komunity, mají symbolický charakter. Ten se 
projevuje v různých kulturních praktikách, v lidských výtvorech a napomáhá tak definovat sku-
pinovou identitu a vytvářet či udržovat kulturní hierarchie. V tomto sešitě se zabýváme obecně 
přístupy ke studiu kultury v sociologii, současnou teorií vztahu mezi stratifikací a kulturou 
a tím, jak kulturní prostředí v rodině a ve škole formuje individuální schopnosti jako předpo-
klad úspěchu.

Ivo Bayer se ve své kapitole zaměřuje na některé obecné otázky zkoumání kultury. Snaží 
se rozlišit úrovně ve studiu kultury a najít takové koncepty, které sociologie kultury nabízí 
při zkoumání diferenciací. Věnuje se příspěvku sociologických teorií, které spojují kulturní 
diferenciaci s kritickou reflexí stratifikace společnosti (teorie masové kultury, cultural studies 
a Bourdieuho přístupu k vytváření vkusu).

Jiří Šafr se ve své kapitole zabývá teoriemi vztahu sociální třídy a kulturní hierarchie (homo-
logie, individualizace, kulturní všežroutství), představuje koncept symbolických hranic, teorie 
vysvětlující rozdíly v kulturní participaci a percepci umění, typologii kulturního kapitálu na 
základě jeho funkcí a konceptuální rámec studia životního stylu. Ten zahrnuje diference ve 
způsobu života zejména v následujících oblastech: participace na vysoké/nízké kultuře a s tím 
spojený kulturní vkus, materiální spotřeba a její symbolický rozměr (okázalá spotřeba vs. kul-
tura materiální nezbytnosti).

Kateřina Vojtíšková se ve své kapitole zaměřuje na vztah sociální struktury a individuální bio-
grafie a zejména na zprostředkující (kulturní) vlivy působící na vztahy mezi rodinou a školou 
jako dvěma institucemi, které tvoří nedílnou součást biografie dnešního člověka a zásobu jeho 
zkušeností, hodnot, postojů a chování.

Jedním z klíčových cílů projektu Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování 
sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR je zkoumání 
diferencí při uplatnění soudobých tzv. rozšířených modelů sociální stratifikace, které v sobě 
integruje konvenční stratifikační teorie s perspektivou tzv. nových nerovností a soudobých, 
kulturně orientovaných, pohledů na sociální prostředí. Tímto komplexním modelem usilujeme 
o explanaci nejen tradičních „objektivních“ pozic (životních podmínek a šancí), ale i postojů, 
percepcí a hodnotových preferencí těchto skupin. Výzkumný projekt předpokládá řadu empi-
rických studií, které se budou opírat o dobře promyšlená konceptuální východiska. Právě na 
výklad kulturních explanačních schémat při zkoumání diferenciací se zaměřuje tento sešit.

Ivo Bayer
Jiří Šafr

Kateřina Vojtíšková
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Kultura patří k těm několika termínům, které se všeobecně v sociologii považují za klíčové 
[Williams 1963]. Zároveň ale naprosto chybí jednoznačnost v používání, každý směr v bádání, 
každá doba a různé sociální vědní obory si pod tímto termínem představovali něco jiného. Ve 
všech humanitních oborech je součástí určitého paradigmatu nebo vytváří vlastní obor (např. 
kulturní dějiny nebo kulturní antropologie).

Pojem „kultura“ sice nikdy ze sociologie nezmizel, ale byl v jejích dějinách využíván s roz-
dílnou intenzitou. Pro Webera, Simmela, ale i pozdního Durkheima byla kultura (nebo její 
součásti, např. náboženství) vždy centrální kategorií a pro Parsonse tvořila klíčový pojem jeho 
sociologického systému [Parsons 1970]. Paradoxně to byl zřejmě nechtěně Parsons, který při-
spěl k tomu, že se na určitý čas kultura ztratila ze zorného pole mainstreamové sociologie. Při 
kritice jeho, na hodnotách a normách založeného, integrálního pojetí společnosti (kulturně vy-
tvářený konsensus) byla zároveň odmítána jakákoliv vysvětlování pomocí kultury. V současné 
době však kultura prožívá triumfální tažení sociologií (její obecnou teorií i analytickou empi-
rickou částí). Příčinou je mohutná vlna tzv. cultural turns mající charakter změny paradigmatu 
[Bachmann-Medick 2006]1.

Analýza kultury se stala konstitutivní dimenzí analýzy společnosti a sociologie kultury se 
ze speciální oblasti stala součástí centrální oblasti. Kultura je dnes více než kdy jindy jedním 
z klíčových pojmů sociologie. Jako všechny klíčové sociologické pojmy je pojmem „temným“ 
a lze s ním operovat v různých kontextech a za různým účelem.

Zároveň je podle německého sociologa Niklase Luhmanna kultura jeden „z nejnemožněj-
ších [sociologických] termínů, který kdy byl vytvořen“ [1995: 398]. Zahrnuje všechny možné 
fenomény a zůstává pozadu za diferenciací, kterou společnost prodělala od 19. století. I když 
nemusíme přijímat Luhmannovu teorii, musíme mu dát za pravdu, že pod pojmem kultura se 
mohou skrývat tak různé obsahy, že mezi jednotlivými významy nelze najít společnou řeč. Z to-
hoto hlediska je cultural turn – nová orientace sociálních věd na kulturu – součástí postmoderní 
hybridizace, která namísto, aby se snažila sociální jevy diferencovat, spojuje vše se vším.

Úkolem této kapitoly není ani vytvořit novou teorii kultury, ani podrobně analyzovat součas-
né, z cultural turn vyplývající konceptualizace kultury v sociologii, ale vyjádřit se k některým 
problémům, které jsou významné pro otázky spojené jak s výzkumem hodnot, tak i diferen-
ciace. Zároveň považujeme za důležité poukázat na některé vývojové tendence v sociologii 

1  Bachmann-Medick mluví oprávněně o kulturním obratu v množném čísle, protože se ve skutečnosti jedná hned 
o několik do jednoho „velkého“ obratu stylizovaných obratů: linguistic turn, interpretative turn, performative 
turn, reflexive turn atd. [Bachmann-Medick 2006:7].



8

kultury alespoň v té míře, v níž by mohly být pro výzkum relevantní. Za klíčové problémy dále 
považujeme tři sféry otázek:

1.  Předmět zkoumání: Kultura se používá v tolika významech, že není jednoduché určit, co 
v konkrétním případě znamená, jaký je její rozsah a obsah. V závislosti na proměně roz-
sahu pojmu se mění obsahy. V průběhu dějin se měnil jak význam pojmu tak i předmět 
zkoumání.

2.  Vlastnosti kultury: I přes mnoho různých významů, které kultura má, existují určité spo-
lečné vlastnosti, které souvisí výrazně jednak s pojmem samým, a jednak s dějinami jeho 
používání.

3.  Problém diferenciace v kultuře: Jde vlastně o dvojí problém: jednak o diferenciaci v kultu-
ře, a jednak, jak kultura přispívá k obecné diferenciaci. Dlouhou dobu platil první problém 
za významnou součást zkoumání kultury. Dnes už se na první pohled nezdá tak důležitý, 
ale sociologicky je stále relevantní. Rozhodující není ani tak, co je hlavně v umění ´naho-
ře´ a co ´dole´, ale sociologická kritéria pro toto dělení. Zato se do popředí dostává druhý 
okruh otázek: jak kultura přispívá k obecné diferenciaci, kterému se věnuje následující 
příspěvek (viz kapitolu Jiřího Šafra v tomto vydání).

Zavést řád do sociologického zkoumání kultury je poněkud obtížné. Za prvé zde intervenují 
další příbuzné obory jako kulturní antropologie, kulturologie i filozofie, za druhé se sama soci-
ologie postarala o to, že se předmět poněkud rozostřil. Je-li v důsledku cultural turn vše kultu-
rou, není zároveň nic, co je sociologicky relevantní, výsostným předmětem sociologie kultury. 
Spornou otázkou ve zkoumání kultury je její teorie – nebo lépe nedostatek teorie. Cultural turn 
zapříčinil nepřehlednost, heterogenitu, množství navzájem se překrývajících ale i vylučujících 
významů [Müller-Fink 2006: 3].

Tato stať si rozhodně neklade za cíl přinést vyčerpávající přehled možných definic kultury, 
které se kdy v sociálních vědách objevily [k tomu viz Peterson 1979]. Kulturu lze vymezit jed-
nak formálně pomocí forem a médií, ale i obsahem jako souborem praktik, technik a artefaktů. 
Není asi náhodou, že se v sociologii ve 20. století nejdříve prosadila mediální stránka kultury, 
protože je evidentní, že člověk žije v symbolicky zprostředkovaném světě. Tím se zkoumání 
kultury vzdálilo od artefaktů natolik, že se ztratil původní význam.

Proto je účelné se ptát, kdo termín používá, v jakém kontextu, a v neposlední řadě i (aby-
chom nebyli naivní) za jakým účelem. Zhruba lze rozlišovat mezi normativním, kritickým, 
popisným nebo explikativním pojetím; každé z nich používá jinou definici a jinou teoretickou 
konstrukci [Ort 2003].

Je dobré se blíže podívat na vývoj pojmu a jeho implikace. Celé generace sociálních vědců, 
filozofů a sociologů, ale i kulturologů se snažili po staletí definovat, co je kultura. Jejich cesty 
byly různé, od vymezování rozsahu pomocí třídy jevů do něj patřících přes kritickou analýzu 
jiných definic [Kroeber, Cluckhohn 1952] až po hledání nepodmíněně nutného obsahu. Nako-
nec došli k tomu, že je téměř nemožné nějakou definici vytvořit.

Přestože se mnoho z nich zabývalo i dějinami pojmu, málokdo se pokusil vysvětlit problémy 
s definicí právě tím, jak se ve vývoji sociálních věd – a to po staletí – tento pojem vyvíjel 
(jednou z čestných výjimek je Williams [1963]).
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Římská antika označovala pojmem cultura (latinsky pěstování, od colere pěstovat)2 původ-
ně zemědělské aktivity a jejich výsledky, pak náboženský kult (cultus dekorum) a od Cicera 
(analogicky k řeckému termínu paideia – výchova, věda, vzdělání) pedagogickou, vědeckou 
a uměleckou výchovu jak jedince, tak i společnosti.

Cicero v Tusculanae Disputationes II, 13 [1976: 92] formuluje myšlenku, že péče o duši je 
analogická k péči o kulturní plodiny (cultura autem animi philosophia est; haec extrahit vitia 
radicitus). Mluví o excolere animi jako o kultivaci a o cultura animi asi v tom smyslu, jako 
dnes mluvíme o kulturním subjektu. Hlavním obsahem kultury je pěstování rozumu a rozvíjení 
duševních schopností. Tím bylo určeno používání termínu ve smyslu kultivační funkce kultur-
ních artefaktů, ale i do jisté míry předurčen elitářský charakter [Bayer 1983].

Toto antické pojetí přežilo – víceméně nezměněné – celý středověk a renesanci. Nejlepším 
dokladem je Francis Bacon, který v roce 1623 (na konci renesance) v Instauratio Magna stále 
ještě používá analogii mezi lidskou a přírodní kulturou. Ke zlomu dochází v díle Samuela Puf-
endorfa „De iure naturae et gentium“ [1672/2001]. Puffendorf požívá pojmu cultura v singulár-
ní podobě jako obecný pojem pro lidskou snahu překonat status naturalis.

Moderní pojetí vzniká někdy na přelomu 17. a 18. století, kdy se pojem „kultura“ osvobozu-
je od svého latinského významu a jeho genitivních atributů [Williams 1963: 16]. Je bezesporu 
zásluhou Giambattisty Vica, že v Nuova Science vydělil kulturu jako předmět samostatného 
zkoumání na počátku 18. století: kulturou je vše, co vytvořil člověk. Na tomto základě postavil 
tezi, že při zkoumání kultury neexistují principiálně žádné hranice poznání, protože člověk 
svým produktům musí rozumět.

V 18. století se pojem kultura stal centrálním výrazem pro koncepce pokroku evropského 
osvícenství, např. v díle Johanna Gottfrieda Herdera. Ve významu „zlepšování mravů“ jsou 
kultury historicky produkovanými životními způsoby [Herder 1989/1784-1791].

Společným jmenovatelem všech těchto pojetí kultury je klasický důraz na kultivaci v jejím 
co nejširším vymezení. Kultura jako pojem byla úzce svázána s ideou lidského zdokonalování 
[Williams 1963: 16], měla tedy v zásadě normativní charakter. Později dochází k rozdělení na 
široké deskriptivní nenormativní pojetí a na úzký, na umění (ale i vědu, etiku atd.) orientovaný 
a normativní přístup [Ort 2003: 20]. Nenormativní pojetí kultury, zahrnující jak vysokou, tak 
i lidovou kulturu, se prosadilo na konci 19. a na počátku 20. století hlavně v kulturní antropo-
logii a obsahuje pojetí kultury blízké sociologii. Zahrnuje pravidelný a pozorovatelný životní 
způsob (zvyky, obyčeje atd.), dále normativní předpoklady jednání (víra, morálka, právo) a ko-
nečně umělé produkty a artefakty, které v této souvislosti vznikají (umění) [Reckwitz 2000: 
74n.]. Normativní přístup není primárně vázán na rozlišování vysokého a nízkého v kultuře ale 
především na rozlišování hodnotného nemateriálního jako kultury a materiální společnosti [Ort 
2003: 23]. Vývoj pojetí kultury je samozřejmě komplikovanější, protože v sobě spojuje různé, 
často se překrývající vývojové linie, které jsou navíc vázány na rozdílné národní tradice.

V současné době (od 70. let minulého století) se zdá, že v důsledku cultural turn se hranice 
jednotlivých linií v pojetí kultury stírají, aniž by ovšem s nimi vytratily i charakteristiky, které 
jsou kultuře na základě jednotlivých tradic připisovány. V sociologickém mainstreamu je kul-
tura stále chápána Parsonsovským způsobem, tj. v její funkcionální formě. Ještě v roce 1992 
Neil Smelser mluví o kultuře jako o hodnotách, normách a věrách [Smelser 1992]. Parsonsovo 
integrativní pojetí kultury je založené na jeho teorii jednání. Jestliže jsou orientace a význam 

2  Mimochodem má takto kultura společný latinský kořen se slovem kolonialismus [Eagelton 2000: 1-13]. Impli-
citní souvislosti lze přenechat fantazii čtenáře, zvláště když víme, že kolonializace mimoevropských zemí byla 
v neposlední řadě provázena rétorikou akulturace.
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jednání založeny na symbolech, pak jsou zakotvené v kulturním systému, protože kultura je 
systém složený z významotvorných symbolů a těch aspektů jednání, které se k těmto symbo-
lům vztahují [Parsons, Platt 1973:21]. Pro Parsonse je kulturní systém tedy tvořen jak symboly, 
tak i jednáním, přičemž co největší důraz je kladen na jednání všech sociálních aktérů. Tím 
Parsons navazuje na koncepty kulturní antropologie a jeho pojetí kultury je co nejširší.

Oproti tomu zdůrazňuje „moderní“ sociologie kulturu jako vyjadřovanou a vyjednávanou 
jako explicitní sociální konstrukce nebo produkty (tedy zaznamenaná kultura) [Crane 1994, 
2]. Diana Crane je přesvědčená, že mainstreamová sociologie zaznamenanou kulturu ve svých 
analýzách přehlíží. Pokud naráží na parsonsovskou sociologii, je její kritika oprávněná. Pokud 
má na mysli současnou sociologii v celé její šíři, nemá – zvláště co se týká evropské sociolo-
gie – pravdu. Analýza kulturních artefaktů má přece v sociologii už poměrně dlouhou tradici. 
Zvláště v Německu se běžně v návaznosti na Karla Mannheima a Erwina Panofského socio-
logicky interpretují jak umělecká díla, tak i jejich recepce už od 20. let minulého století [Ort 
2003].

Je celkem evidentní, že se nejpozději od 60. let těžiště pozornosti sociologie přesunuje k po-
pulární kultuře, což jednak souvisí s revolucí ve vzdělání, jednak je důsledkem změn v soci-
ologii samé. Obrat k interpretativní sociologii, postupné zahrnutí komunikativní praxe, mýtů, 
rituálů apod. do zkoumání vedou k tomu, že se v analýzách smazává normativně zdůvodněný 
příkrý protiklad vysoké a populární kultury a do zkoumání se zahrnuje celé spektrum životního 
způsobu.

Na druhé straně existovaly v sociálních vědách vždy obory, které zcela od 20. století vědomě 
používaly co nejširší pojetí kultury. Klasická archeologie, historie středověku apod. se vždy 
zabývaly nejen celou kulturou ale i jejím vztahem k sociální struktuře, dominaci ve společnosti 
atd. Tím byly vlastně předchůdci cultural studies.

Z předchozího exkurzu vyplývá, že se v dějinách rozsah toho, co se za kulturu považuje, 
neustále rozšiřoval, aniž by užší vymezení ztratila svůj význam. Rozsah kultury lze smysluplně 
pojímat na trojí úrovní. Žádná z jich nevylučuje druhé dvě. Proto také nemá smysl vytvářet 
obecné definice kultury a namísto toho zdůraznit, o jakou úroveň jde, mluvíme-li o kultuře 
[Müller-Funk 2006: 6n.]3:

Na první úrovni lze kulturu chápat jako sektor umění, jako prostor určitých symbolických 
forem. Jedná se o určitý sociální prostor se specifickými pravidly a zákony. Nemusí to být pou-
ze sektor „vysokého“ umění, protože eo ipso nic nemluví proti tomu, aby jeho součástí byla 
i populární, „masová“ kultura, jak to činí např. Hall [1997]. Podstatné je, že součástí – ze soci-
ologického hlediska – jsou způsoby produkce a reprodukce umění (kultura I). V této podobě se 
sociologie kultury jako speciální disciplína chápe nejčastěji. Ač se v obecné sociologii vícemé-
ně ujalo široké pojetí kultury, při konkrétních studiích a hlavně výzkumech se kultura většinou 
redukuje právě na produkci nebo recepci umění, ať už vysokého, masového nebo populárního. 

Na druhé úrovní je to kulturní dimenze sociálního světa. V každé oblasti lidské činnosti 
existují formy prezentace, rituály, postupy, které mají symbolický, formální charakter. Tato 

3  Identické členění používá představitel cultural studies Stuart Hall [1997]. Jako doplňující (a méně sofistikované) 
dělení je možné použít rozčlenění anglického esejisty, dramatika a lyrika T. S. Eliota na a) kulturu jedince; b) 
kulturu skupiny a c) kulturu celé společnosti [Eliot 1962]. Toto dělení je primárně sociologické, a snad proto bylo 
převzato ranými cultural studies, hlavně Raymondem Williamsem [Williams 1963: 224n.] i přesto, že Eliot byl 
katolickým konzervativcem. Eliot byl přesvědčen, že nižší úroveň kultury je vždy podřízena úrovni vyšší.
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jejich stránka může být a často i je označena jako kultura. Bezesporu sem patří i životní způsob 
(např. kultura jídla, oblékání), ale i takové oblasti, jako je např. politická kultura (kultura II). 
Tato úroveň je pro zkoumání kultury v rámci určité společnosti nejdůležitější, protože jednak 
rozšiřuje kulturu o neumělecké oblasti produkce, jednak zde jde o kulturní formování každo-
denního světa. Za protagonistu se pokládá T. S. Eliot [Eliot 1962, Williams 1963], i když by-
chom samozřejmě našli i starší pokusy a v sociologii hlavně v díle Georga Simmela.

Simmel při své analýze úlohy peněz v moderní společnosti (ale i v jiných studiích) používá 
termínu životní styl (Stil des Lebens), analyzuje společenskou funkci jednak každodenních 
potřeb, jednak okázalé spotřeby [Simmel 1989]. Jeho rozbory životního stylu moderních spo-
lečností tvoří základ všech pozdějších analýz. Podle Simmela je existence životního stylu no-
vým fenoménem, který je vlastní pouze moderním společnostem. Mít životní styl znamená mít 
estetický vztah ke svému životnímu způsobu, styl nemá žádnou hloubku, žádnou autenticitu 
ani charakter a je v podstatě arbitrární. Tato charakteristika je v přímém kontrastu k životnímu 
způsobu dřívějších epoch, které svým životem a tvorbou sledovaly ´svatá´ pravidla, dosazená 
vnějšími instancemi. Nedostatečná autenticita v Simmelově smyslu znamená, že styl je libovol-
ný, racionální a intelektuální.

Především cultural studies pojímají umění a literaturu jako praktiky společnosti, které ne-
mohou být odtrženy od celospolečenských procesů, jako jsou film, rozhlas a televize [Williams 
1977]. S trochou licence lze sem řadit i Bourdieuho pojetí.

Na třetí, nejobecnější úrovni lze kulturu chápat v celostním pojetí jako něco, co reprezentuje 
určitou společnost jako celek. Mluvíme např. o řecké kultuře a myslíme tím vše, co bylo vytvo-
řeno. Mluvíme o současné kultuře a máme na mysli nejen produkty, ale i současný hodnotový 
systém (kultura III). Kultura má zde dva významy. Jeden je kulturně antropologický a následně 
parsonsovsko-sociologický, který pojímá kulturu jako obecný systém norem [Parsons 1970]. 
Druhý mluví o kultuře ve smyslu národních kultur: tak pojímá kulturu například Hobsbawm 
[1990] nebo Schudson [1994]. Na této úrovni se také zpravidla pohybuje zkoumání hodnot, a to 
jak ve významu obecném, tak i jako (empirický) výzkum národních hodnotových systémů.

Srovnáváme-li Bourdieuho a Parsonsovo pojetí kultury na jedné úrovni, jak to činí např. 
Kubátová, zapomínáme, že předmět jejich zkoumání je přes stejný termín diametrálně odlišný.4 
Pokud konceptualizujeme kulturu v kontextu zkoumání hodnot, pohybujeme se v paradigmatu 
Parsonse, pokud v kontextu způsobu života, blížíme se paradigmatu Bourdieuho.5 Pokaždé ale 
zkoumáme něco jiného. Kulturu lze chápat jako celek (holisticky) nebo partikulárně. V kon-
krétní analýze jde o to, s jakým pojmem kultury pracujeme.

Kultura má některé, pro jakoukoliv její analýzu důležité vlastnosti. Tyto charakteristiky vy-
mezují okruhy problémů, s nimiž se musíme vždy konceptuálně vyrovnávat nezávisle na tom, 
jak je kultura v konkrétním případě pojímána. K nim patří v tradici založená diferenciace a s ní 
související vždy přítomné imanentní hodnocení, ale i podvědomá stránka kultury.

4  Kubátová není příliš přesná ani ve vysvětlení Parsonsova přístupu. Směšuje jeho obecnou teorii jednání a jeho 
pojetí americké společnosti. O „dominantním hodnotovém vzorci“ [2005: 361] lze uvažovat v každé společnosti 
nezávisle na tom, na jakých hodnotách je tento vzorec založen.

5  Možná nedorozumění mezi výzkumem hodnot a zkoumáním diferenciace společnosti mohou existovat právě na 
této konceptuální úrovni.
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Na všech těchto úrovních je podstatnou charakteristikou, že kultura je konceptem, který 
diferencuje. Vždy existují různé kultury, více si navzájem konkurujících symbolických systé-
mů, různá umění atd. Celkem je kultura producent heterogenity, mnohosti. Jde jen o to, na jaké 
úrovni tuto různost chápeme. Např. německá tradice (v návaznosti na Herdera) směřuje k to-
mu, aby chápala určité kultury jako holistické útvary a zkoumala jejich morfologii, anglosaské 
cultural studies mají podobně jako Bourdieu a obecně analytická empirická sociologie spíše 
tendenci akcentovat v jednotlivých kulturách heterogenní prvky, vyplývající ze sociální dife-
renciace. Tento rozdíl je pro nás významný a je nutné vždy vymezit, o jaké kultuře uvažujeme, 
ať už zkoumáme hodnoty nebo kulturní preference, nebo něco úplně jiného. Problematické je 
nevidět heterogenitu kultury, jestliže o ní uvažujeme.6

Pojem kultury je nejen diferencující ale – což je v analýzách vždy riskantní – skrytě norma-
tivní. Na všech úrovních dělí subjekty do dvou tříd: na ty, kteří kulturu mají, jsou kultivovaní, 
a na ty, kteří ji nemají. Tohoto latentně diskriminujícího charakteru si všimla jak Frankfurtská 
škola tak i cultural studies. A Bourdieu z něj udělal klíčové téma svého uvažování o kultuře.

Diferenciace implikuje v dalším kroku vytvoření nějaké stupnice. Na každé úrovni není po-
jem kultury pouhou deskripcí nebo pouhým analytickým nástrojem, protože je imanentně spo-
jen s hodnocením. Přitom je celkem jedno, zda zaujímáme perspektivu vysoké kultury, jako 
Frankfurtská škola, nebo stanovisko populární kultury jako cultural studies. Nedobré konsek-
vence mělo v dějinách toto hodnocení na úrovni kultury III, kde se odlišovalo kulturní (evrop-
ské) od nekulturních (zaostalých, barbarských, primitivních) národů a legitimizovalo koloniální 
panství.

Proto musí být analýza kultury (teoretická a empirická) na všech úrovních zároveň analýzou 
skrytých forem moci v kultuře obsažených. V každém případě bychom neměli pojem i formy 
kultury přijímat jako dané, ale kriticky hodnotit jejich skryté předpoklady. Poeticky řečeno: pří-
běh kultury je zároveň vždy příběhem artefaktů z kultury vylučovaných. V tomto smyslu je asi 
správná Bourdieho představa o „legitimní“ kultuře [Bourdieu 1982: 56], aniž bychom nekriticky 
přijímali všechny jeho představy o příčinách a způsobech jejího vzniku. Proto je vždy jakékoliv 
hodnocení toho, co je ´nahoře´ a co ´dole´ v kultuře, problematické. Nejde jen o to, že by to bylo 
poněkud staromódní snažení, ale o to, že je závislé na tom, kdo a z jakých pozic hodnotí.

Další vlastností kultury je, že má svoji vědomou i nevědomou úroveň. Její podstatnou sou-
částí je, že vlastní kultuře implicitně rozumíme, aniž bychom si to uvědomovali, zvláště jedná 
li se o kulturu na úrovni II a III. Uvědomělý moment kultury tvoří pouze jakousi špičku ledovce 
[Müller-Fink 2006: 16n.]. Znamená to, že kultura vychází z forem, které jsou zakotveny hloubě-
ji než pouze na úrovni kulturních artefaktů. Zde musíme vyjít z Cassirera, který – zjednodušeně 
řečeno – v kultuře viděl strukturu symbolických forem [Cassirer 1964]. Podle Geertze oscilují 
kultury mezi dvěma extrémy symbolických systémů: mimořádným, specifickým a explicitním 

6  Zde je užitečné připomenout si Wittgensteinovo upozornění o rozdílnosti podobnosti a stejnosti. Jestliže např. 
používáme slovo „hra“ pro všechny typy her, používáme ho proto, že jsou si něčím příbuzné nebo proto, že každá 
z her má společnou charakteristiku se všemi ostatními? Pro hry platí spíše to první [Wittgenstein 1971: § 66-71]. 
Stejně tak je obecný pojem kultury založen na pouhé příbuznosti a nikoliv na společných vlastnostech.
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na jedné straně a každodenním, nesystematickým a nereflektovaným na straně druhé [Geertz 
1982: 279n.]. Mimochodem, teprve symbolizace je procesem, který vytváří hranice. Jak tento 
proces probíhá, není úplně jednoznačné, protože nelze jednoznačně přijímat tezi radikálního 
konstruktivismu. Zda lze konstruovat a měnit symbolické formy libovolně nezávisle na ´sku-
tečnosti´, není s konečnou platností vyřešené.

Symbolický charakter kultury má samozřejmě zpětně souvislost s diferenciací: Jedině s její 
pomocí lze vytvářet vlastní symboly a tím i hranice. Přehnaně lze tvrdit, že není žádný společ-
ný symbol, žádná kulturní identita, která by zároveň nevytvářela hranice. Už Herder věděl, že 
centrální roli v kulturách má právě jejich omezenost [Müller-Funk 2006].7

Možná největší chybou Frankfurtské školy (a kritiků masové kultury všeobecně) bylo, že 
postavili nevědomý a vědomý moment kultury proti sobě tím, že přisoudili vysoké kultuře (jako 
reprezentaci vědomého) subverzivní a nízké kultuře afirmativní charakter. Zrcadlově se této 
chyby dopouštějí cultural studies, které připisují subverzivní charakter populární kultuře.

Teorie, ale i sociologie kultury se převážně zabývá buď širokým (kultura III), nebo úzkým 
pojetím kultury (kultura I), přičemž se ve druhém případě orientuje spíše na tzv. vysokou kul-
turu. V našem projektu jde spíše o zkoumání kultury ve smyslu životního způsobu (kultura II). 
Přitom je podstatný vztah ´vysokého´ a ´nízkého´ v kultuře. Nejde o jakoukoliv kulturní teorii, 
která tento rozdíl akcentuje, ale o primárně sociologické teorie, které spojují kulturní diferenci-
aci s kritickou reflexí stratifikace společnosti.8

Takto položený problém nepatří, pokud vím, k centrálním výzkumným úkolům kulturních 
teorií. Klasická parsonsovská sociologie považuje kulturu za konzistentní a koherentní. Existují 
ale tři výjimky, pro které je konzistentnost kultury buď ideologií, nebo iluzí. Velmi zjednodu-
šeně lze říci, že jde o teorii Frankfurtské školy (a s ní související kritika masové kultury), která 
denuncuje ´nízkou´ kulturu, cultural studies, oslavující ´nízkou´ nebo populární kulturu, a o so-
ciologii Pierra Bourdieuho, který naopak denuncuje ´vysokou´ kulturu.

Vedle toho existují i teorie, které vůbec tuto diferenci neuznávají. K nim patří částečně i ně-
které proudy v rámci cultural studies [Petrusek 2006], ale i všechny postmoderní směry v kul-
turologii. Protože je pro nás důležitá právě konceptualizace diferencí, dále se těmito teoriemi 
nezabývám. Nadto jsem se už v předchozím textu snažil dovodit, že sociologické zkoumání 
kultury je vždy na nějakém – byť implicitním – diferenciačním kritériu založeno. Vybírám ta-
kové teorie, které vychází z přesvědčení, že studium kultury nemůže být odděleno od procesů 
společenské produkce a reprodukce a že role kultury je pro výsledný „tvar“ společnosti mimo-
řádně významná. To právě spojuje všechny tři výše zmíněné směry.

Jde mně o teoretická východiska. Určit, co konkrétně patří do vysoké a co do nízké kultury, 
je obtížné a závisí vždy na úhlu pozorovatele. Když například Walter Benjamin považuje opere-
tu za formu populární kultury [Benjamin 1982: 177], souvisí toto hodnocení spíše s tím, že v ní 
postrádá sociálně kritický moment, který je pro něj nutnou součástí skutečného umění, méně 
s její estetickou (ne)kvalitou.

7 Stranou ponechávám Herderův problematický názor, že omezenost a ohraničenost kultury je zdrojem štěstí.
8  Jinak sahá tradice elitářského rozlišování vysoké a nízké kultury až k Platonově polaritě mezi banausia a paideia 

[Bayer 1983] a pokračuje až např. po Arnolda v 2. polovině 19. stol. [Petrusek 2007]. Všem je společné konstato-
vání kulturního úpadku v jejich době, který je způsoben průlomem nízkého vkusu nižších tříd do vyšší kultury.
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Je mimochodem poučné sledovat, jak se posouzení toho, co je ´dobré´ umění a co ´úpadek´ 
nebo ´nízké´, v dějinách mění. Antické divadlo a Shakespeare – dnes pokládané za nedostižné 
vzory – byly ve své době kritizované jako masová zábava [Bayer 1983: 44]. Nehrozí sice, že 
např. seriál Ordinace v růžové zahradě postihne stejný osud, nicméně mělo by nás to nabádat 
k určité opatrnosti v úsudcích o umělecké kvalitě jednotlivých artefaktů a ještě více o celých 
směrech.

Kritika masové kultury, ač byla celosvětovým fenoménem, má svůj domov v Americe asi 
proto, že tam byly nové procesy nejvíce viditelné.9 Jejím základem byla kritika moderní společ-
nosti jako společnosti masové [Bayer 1983: 51n.].

Především Frankfurtská škola interpretuje moderní kulturu v polaritě „ideologická afirmace 
nadvlády“ a „utopicky kritická předzvěst“ a teprve z tohoto protikladu konstruuje protiklad-
nost „masové kultury“ a „kulturního průmyslu na jedné straně a „avantgardy“ na straně druhé 
[Horkheimer, Adorno 1971].

Frankfurtská škola je bezesporu kulturně konzervativním proudem v sociologii kultury. 
V jejím odmítnutí moderní masové kultury se ale zároveň projevuje i silný společensky kri-
tický impuls. Podstatné je spojení odmítání masové kultury s odmítáním kapitalistické spo-
lečnosti jako takové. Jen vysoká kultura, zvláště pak umění klasické moderny, jako jsou např. 
Joyce nebo Kafka, je v jeho pojetí schopná kriticky odhalovat mocenské vztahy ve společnosti 
[Horkheimer, Adorno 1971].

Masová kultura, kterou můžeme při troše zjednodušení ztotožnit s nízkou kulturou, nao-
pak tyto mocenské vztahy zakrývá a legitimizuje. Zvláště Theodoru Adornovi je vlastní velmi 
elitářské pojetí umění a odmítání jakékoliv současné populární kultury jako kulturní regrese 
a manipulace masami. Vysoká a nízká kultura byly podle něj po staletí k jejich oboustranné vý-
hodě odděleny. Kulturní průmysl obě spojuje; znehodnocuje vysokou kulturu a nízkou kulturu 
redukuje na přívěšek ekonomického procesu [Adorno 2004].10

Podstatné je, že Adorno a jeho souputníci nekritizují masovou (populární) kulturu hlavně 
pro její nesporně nízkou uměleckou kvalitu. Jejich kritika je kritikou kapitalistického zhodno-
covacího procesu, odmítnutím uměleckého artefaktu jako zboží [Macdonald 1962: 27]. Jejich 
kritika se orientuje na dva momenty: na vytváření falešného kolektivního vědomí a na procesy 
totální moci a ovládání pomocí kultury [Horkheimer, Adorno 1971]. V centru jejich pozornosti 
je celá oblast masového šíření kultury a kulturního průmyslu, který nejen vytváří stereotypické, 
nezávažné artefakty, ale spojuje kulturu, masová média a reklamu do jednotného komplexu 
organizované zábavy [Horkheimer, Adorno 1971: 122n.].

Specifický přístup Frankfurtské lze doložit např. na hodnocení obchodních center. Tyto chrá-
my konzumu, charakteristické pro moderní kulturu, produkuje současná společnost neustále 
v nových variacích. Walter Benjamin je kritizuje nejen pro jejich vtíravost a povrchnost, ale 
v návaznosti na Marxe i za zbožní fetišismus [1982].

Teorie Frankfurtské školy se vyznačuje poněkud jednostranným odmítáním populární kul-
tury. Tento postoj, který byl populární v 60. letech, není dnes už přijímán ani v umění ani v so-
ciologii. Jeho problémem, na nějž už upozorňovali současní kritici jako Shils [1969], je, že 

9  Prominentními kritiky byli příslušníci 1. generace Frankfurtské školy, kteří utekli do USA před nacismem. Mož-
ná, že jejich střet s americkou civilizací vyvolal u nich kulturní šok, transformovaný do kulturní kritiky.

10  Adorno ostře odmítá výtku ze snobismu. Kritika masové kultury je podle něj objektivní kritikou: jejího klama-
vého charakteru, prázdnosti, nízké úrovně a konformismu [Adorno 2004].
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modernímu kulturnímu průmyslu připisuje ty specifické rysy, které měly populární a lidová 
kultura už dříve [Shils]. Lze kritizovat i předsudečný, neanalytický přístup k moderní masové 
kultuře. Nicméně do dnešního dne je platná jejich kritika depolitizačního, konzumeristického 
charakteru moderní populární kultury.

Oproti teorii Frankfurtské školy vidí cultural studies11 právě v masové (populární) kultuře 
progresivní, inovativní a demokratické impulzy. Podle jejich představ má populární kultura kri-
tický, dokonce subverzivní vztah vůči vládnoucím poměrům. Rozhodně není jejich zásluhou, 
že se by se jako první věnovali populární kultuře, to už před nimi činili nejen všichni kritici 
masové kultury, ale i mnohé další sociologické směry. Jejich zásluhou je ale bezesporu, že 
zbavili tato zkoumání kultury normativního a elitistického přístupu a nahradili ho nenormativ-
ním pojetím kultury jako konkrétního životního způsobu [Musner 2004: 69]. Williams se snaží 
o zkoumání „a whole way of life, material, intelectual and spiritual“ [1963: XVI]. Williamsova 
zásluha jako zakladatele cultural studies nespočívá však v zahrnutí všech kulturních projevů 
do předmětu zkoumání, to už používala francouzská historická škola Annales nebo v socio-
logii např. Norbert Elias [Baßler 2003: 139], ale v propojení analýzy literatury a společnosti, 
v přenesení toho, co bylo běžné pro historická zkoumání, do výzkumu současné společnosti, 
ve spojení výzkumu a angažovanosti a hlavně ve skepsi proti čistému, na kulturním idealismu 
založenému výzkumu artefaktů vysoké kultury.

Cultural studies jde o kritickou analýzu společnosti, její sociální praxe včetně kultury a hlav-
ně mocenských vztahů mezi kulturními praktikami (jak uměleckou tvorbou, tak i uměleckou 
recepcí) a ekonomickými a politickými institucemi [Göttlich 2001: 16]. Studium populární 
kultury není samoúčelné, ale má podle Fiskeho ukázat boj mezi strategiemi ´silných´ a guerilo-
vými taktikami ´slabých´ [1989: 32n.].

Na rozdíl od Frankfurtské školy a Bourdieho12 je méně požadovaná univerzálnost závě-
rů, zato ale důsledné zkoumání konkrétní historické podoby kultury a společnosti. Vyplývá to 
z přesvědčení, že kulturní jevy mají vždy kontextuální charakter. Pro výzkum to zjednodušeně 
znamená, že jsou nutné specifické metodologické a analytické postupy, které jsou závislé na 
předmětu výzkumu a na kulturním kontextu, který zkoumají [Grossberg 2001: 9]. Z hlediska 
Cultural studies lze pochybovat o přenosnosti jak metod, tak i závěrů. Proti falešnému univer-
salismu upozorňuje Morley na to, že „v různých dobách a na různých místech nemají stejné 
věci stejný význam“ [Morley 1992: 3]. Např. Bourdieuho závěry o spojitosti elit a vysokého 
kulturního vkusu neplatí pro USA. Zde je vytříbený vkus spíše podezřelý [Press 1991: 225].

Toto zjištění nemusí platit jen pro elity. Protože má kulturní recepce (jako součást kultury) 
kontextuální charakter, závisí vždy na vlastnostech národní kultury, na vzdělávacím systému, 
ale i na způsobu rekrutace elit atd. I přes procesy globalizace mají národní kultury (ve smys-
lu kultury III) specifický charakter. Ten se projevuje nejen navenek vůči jiným kulturám, ale 
i v rozdílných vnitřních mechanismech, jak fungují diferenciační prvky v té či oné kultuře.

Aniž bychom zde podrobně tento velmi vlivný směr v bádání o kultuře rozebírali v celé jeho 
šíři [podrobně Petrusek 2006], je jisté, že má mnoho společného s naším snažením. Zde se vě-
nuji hlavně těm jejím konceptům, které se zabývají vztahem vysokého a nízkého v kultuře.

11  Cultural studies mají počátky v Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). K hlavním 
představitelům patří Richard Hoggard, Raymond Williams, E. T. Thompson, Start Hall. O cultural studies více 
v [Balon 2004; Musner 2004].

12  Bourdieu, i když připouští národně kulturní specifika, považuje celkem sebevědomě nesporně svoji kulturní 
teorii za univerzální a tudíž aplikovatelnou přes hranice kulturních okruhů [Bourdieu 1987: 11n.].
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Cultural studies nemají žádnou konzistentní závaznou teorii, což však neznamená, že nemají 
společný fundus premis a priorit ve zkoumání. Především chápou kulturu v její nejvšeobecnější 
podobě (kultura III), přičemž je zajímá komplexní vztah mezi mocí, kulturou a reprodukcí spo-
lečenských vztahů. Tajným kmotrem je italský levicový myslitel, spoluzakladatel italské komu-
nistické strany, Antonio Gramsci. Především jeho důraz na široký koncept kultury a moderní 
každodenní život, jeho metafora kulturní hegemonie, jež je něčím více než pouhou politickou 
a ekonomickou nadvládou, nýbrž intelektuální a morální dominací, a koncept „organického in-
telektuála“ učarovaly protagonistům cultural studies [Hall 1992: 278]. Organický13 intelektuál 
je jednak podstatný pro vytváření dominace, protože je to právě on, který – spjat s vládnoucí 
třídou – tuto kulturní hegemonii vytváří. Protože však každé hnutí nebo třída produkuje své 
organické intelektuály, je pro vědce možné se spojovat se subverzivními nebo dokonce revo-
lučními skupinami a hnutími; to velmi vyhovovalo projektu cultural studies jako angažované, 
na zájmy nižších tříd nebo marginalizovaných skupin orientované vědy. Plánovitá souvislost 
vědy s angažovaností vede k programovému vzdání se klasického ideálu vědecké objektivity 
a v konečném důsledku k dělení vědy na levicovou a pravicovou.

Cultural studies se, i když nikoliv výhradně, zabývají celou moderní kulturou (ve smyslu 
kultury průmyslové společnosti od 19. století do současnosti), a jejich hlavním předmětem 
zkoumání je tzv. populární kultura. Rozdíl mezi populární a masovou je pro ně významný. 
Pokud vůbec termín masová kultura používají, rezervují ho pro veřejností pasivně a nekriticky 
přijímané artefakty, zatímco integrální součástí populární kultury je kritická recepce některý-
mi sociálními vrstvami, zejména marginalizovanými, „nižšími“, „okrajovými“, utlačovanými 
atd.“ [Petrusek 2006].

„Podstata kritické recepce spočívá v tom, že recipient (individuální nebo skupinový) si 
z produktů kulturního průmyslu vybírá, volí a současně to, co volí, interpretuje podle vlastních 
interpretačních pravidel: záměr, který do „masového kulturního produktu“ vložil „emitent“, se 
může proměnit dokonce ve svůj pravý opak“ [Petrusek 2006]. Hlavní nástroj, který recipient 
má, je ´dekódování´, kdy je schopen dekódovat mediální sdělení tak, aby se vyhnul přijetí vý-
znamů působících v zájmu dominantní třídy – tzv. opoziční kód [Hall 2005].

Vůbec můžeme konstatovat, že se masová kultura téměř vytratila ze slovníku sociologů, což 
je patrně důsledek tzv. „kulturního“ obratu. Populární hudba, kterou ještě Adorno označoval 
za typickou masovou produkci, se zkoumá jako pole sociálních konfliktů, subverze, rozporné 
recepce apod. [Gebhardt 2001].

Americká socioložka kultury Andrea Press mluví o dvou inovacích cultural studies: zdů-
raznění populární kultury na úkor vysoké kultury a na čtenáře orientovaný kriticismus, což 
znamená, že není důležité, co recipujeme, ale jak recipujeme [Press 1994: 221]. Jestliže by 
toto esencí přínosu tohoto směru, nebylo by toho mnoho. To první není nové, už Frankfurtská 
škola, Macdonald a i Umberto Eco analyzovali populární kulturu. To druhé je velmi problema-
tický výdobytek. Popírá vlastně nesporný fakt, že kulturní produkty mají určitý obsah a určitou 
kvalitu. Je samozřejmé – a sociologie to ví dlouho – že každá, tedy i kulturní komunikace, je 
procesem, pokud v něm probíhá jak informace a sdělení, tak i porozumění [Luhmann 1983]. 
Z toho plyne, že každá produkce má svou individuální recepci, ale tato recepce je rámovaná 
sdělením a médiem komunikace.

Holandská kulturoložka Mieke Bal vytýká cultural studies jejich fascinaci moderní popu-
lární kulturou a nedostatek teoretického zázemí [Bal 2002]. To je samozřejmě problematické, 
13  Termín „organický“ označuje skutečnost, že intelektuál je organicky, programově spojen s určitou třídou nebo 

hnutím, je jejím „orgánem“. Je to přímý protiklad k sebevědomí tradičního intelektuála omezujícího se na pozi-
tivní vědu a „čisté“ poznání [Müller-Fink 2006: 280].
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protože je dnes obtížné v kompletně komercializované masové kultuře tento impuls najít [Mül-
ler-Fink 2006].

Cultural studies vzešly bezesporu ze snahy demokratizovat pojetí kultury. Jde jim (a možná 
jsou přesvědčeni, že jedině jim) o mnohost kultur v rámci jedné, původně britské společnosti, 
a o vědecké uznání rovněž nízké kultury. Vymezili se tím proti zúžené orientaci pouze na vyso-
kou kulturu, kterou připisovali jak Frankfurtské škole, tak i v jejich době převládajícímu trendu 
v literární vědě. Oslavování populární kultury při studiu kulturní diferenciace je ovšem druhá 
krajnost, která by neměla být bez výhrad přijímána.

Velmi komplexní pohled na kulturu, který vychází sice z Marxe, ale snaží se překonat jeho 
jednostrannost, najdeme u Pierra Bourdieuho.14 Aniž bychom zde mohli reprodukovat celou 
Bourdieho teorii, pokusíme se vysvětlit některé jeho přístupy. I když Bourdieu používá – na 
teoretika až překvapivě často – empirické argumentace, je jeho přístup povýtce teoretický. Ve 
svém hlavním díle Distinction zkoumá Bourdieu kulturu jako životní způsob různých sociálních 
skupin a přitom používá termínu symbolický kapitál. Tento kapitál je prestiž, kterou skupina 
(spíše než individuum) získává držením určité exkluzivní a privilegované kultury (a vzdělání) 
a kterou strategicky používá [Bourdieu 1987]. Z toho plyne, že kultura (ve smyslu kultury III) 
není nikdy homogenní, že ve společnosti existují subkultury, paralelní kultury, které jsou si 
navzájem lhostejné nebo dokonce nepřátelské.

Vše, co říkáme a děláme, jak se oblékáme, pohybujeme, jak si upravujeme své byty a jak 
se chováme ve volném čase, zda a jakou posloucháme hudbu, která umělecká díla máme rádi 
nebo se na ně díváme, zda trávíme čas v galeriích nebo v obchodních centrech (Bourdieu mlu-
ví o obchodních domech jako o muzeích obyčejných lidí), vším tímto ukazujeme, v jakém se 
pohybujeme sociálním poli, kam patříme a odkud přicházíme. Až potud je to celkem triviální 
zjištění, které by Bourdieho teorii neudělalo ani slavnou, ani problematickou. Sociologie věděla 
už dávno, že životní styly jsou různé. Rozhodující pro Bourdieuho je, že rozdíly v kulturní per-
cepci jsou sociálně významné, strukturotvorné (viz kapitolu Jiřího Šafra v tomto vydání).

Podle Bourdieho je dominantní třída schopná vnutit rozdílům v kulturní percepci rozdílná, 
pro ni výhodná hodnocení: mezi „dobrým“ a „vulgárním“ vkusem, mezi legitimním a nelegi-
timním stylem (vkus se neprojevuje pouze v recepci umění, ale v celém životním způsobu). 
Tím se třídní rozdíly transformují do rozdílů vkusu; estetické soudy nejsou v žádném případě 
autonomní. Vše, co není legitimním vkusem, představuje nižší nebo dokonce nízký vkus. Co 
je „vkusné“, rozhodují ti, kteří mají definiční moc. Podle Bourdieuho je demokratizace kultury 
(a vzdělání) vlastně podvodem. Jestliže nižší společenské skupiny dosáhnou nějakého vzdělání 
nebo jestliže se nějaký kulturní statek stane všeobecným, tj. ztratí svoji exkluzivitu, jsou vlast-
ně znehodnoceny a vyšší skupiny staví nové překážky, nové distance, aby obnovily hierarchii 
[Bourdieu, Champagne: 1997].

Jak se v následujícím textu snažím dokázat, v Bourdieho pojetí se hranice mezi třídami 
nevytvářejí především tím, co individuum konzumuje, ale jak individuum konzumuje. To platí 
i přesto, že v Distinction Bourdieu zkoumá spíše to, co různé vrstvy konzumují. Empirická 
diferenciace preferencí kulturních předmětů je pro něj pouze viditelným příkladem rozdílnosti 
ve vkusu.

14  Osobně příliš nesdílím všeobecné nadšení pro Bourdieuho sociologii, vadí mně přílišný determinismus jeho 
teorie, striktně třídní pojetí společnosti a last not least politické implikace.
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Na příkladu rozboru Flaubertova románu L’éducation sentimentale ukazuje, jak se vytváří 
nové pole (nový symbolický prostor) autonomní literatury a umění, které se vyděluje ze závis-
losti na trhu a vytváří si nové formy interakce [Bourdieu 1999: 132]. Nicméně, protože existuje 
sociální směna mezi jednotlivými poli a určitá tendence ke strukturální a funkcionální homo-
logii mezi nimi [tamtéž 292],15 profitují v konečném důsledku nejen intelektuálové, ale i třídy, 
které si produkty tohoto nového pole přivlastňují: „lepší“ konzumenti z vyšších tříd.16

Bourdieuho teorii bychom asi nepochopili, kdybychom nevěděli, že podobně jako cultural 
studies nejen rozšiřuje pojem kultury na celý životní způsob, ale demystifikuje privilegované 
postavení „vysokého“ umění v jejím rámci tím, že jej nezkoumá v klasickém kánonu, ale jako 
produkt vedle dalších kulturních artefaktů [Bourdieu 1999]. Proto je kritika Bourdieuho, která 
mu vytýká, že se příliš zabývá vysokým uměním, krátkozraká a povrchní. Čím jiným by se 
měl zabývat – populární kultura a ´kultura nezbytnosti´ demystifikaci nepotřebují.17 Bourdieho 
kritici by měli pravdu jen tehdy, kdyby se zabýval pouhou intenzivní imanentní exegezí vyso-
kokulturních artefaktů tak, jak to v jiné souvislosti Raymond Williams vyčítal Cambridgeské 
literární vědě [Baßler 2003: 138].

S touto úlohou souvisí druhý podstatný rys Bourdieuho přístupu ke kultuře všeobecně 
a k umění zvláště. Jakákoliv kulturní oblast je relativně samostatným polem, vytváří si své 
vlastní explikace a racionalizace – svůj vlastní symbolický kapitál. Bourdieu mluví o jakémsi 
vlastním dogmatu, které nazývá doxa [Bourdieu 1999: 333n.]. Snažíme-li se tyto doxai – zvláště 
na poli kultury – kriticky analyzovat, musíme nejdříve „překonat“ sebevytvářenou auru a glo-
rifikaci, která se formuje kolem všech uměleckých artefaktů. Kvazi sakrální charakter umění 
a rituální přístup k němu jsou nejspíše těmi mechanismy, které díky tréninku od dětství umož-
ňují přístup k vysoké kultuře pouze příslušníkům nejvyšší třídy [Bourdieu 1999: 295]. Zda 
Bourdieu tento selektivní proces považuje za spontánní a neuvědomělý, jak jeho teorii chápe 
Müller-Funk [Müller-Funk 2006], nebo za záměrný, jak ho interpretuje Frow [Frow 1995: 29], 
nelze kvůli nejednoznačnostem v jeho díle rozhodnout. Vzhledem k celkové dikci Bourdieuho 
se přikláním k tomu, že minimálně vládnoucí vrstva používá distinkce vědomě.

Snažili jsme se dovodit, že při jakémkoliv zkoumání kultury je nesmírně důležité nejdříve 
určit, o čem je vlastně řeč. Právě proto, že kultura je tak mnohoznačným a často v různých 
souvislostech používaný pojem s dlouhou historickou tradicí, není tento úkol jednoduchý, ale 
nezbytný.

15  Homologii vidí Bourdieu v tomto konkrétním případě ve faktu, že jak umění rané moderny, tak i moderní eko-
nomie se řídí obdobnými principy: umění devizou „čistého umění“ a ekonomie ideou „čistého trhu“.

16  Při četbě kulturní rubriky Frankfurter Allgemeine Zeitung, významného německého liberálně a konzervativně 
orientovaného deníku (čteného spíše vyšší třídou) mě vždy překvapovala chvála uměleckých děl, která byla 
(často i nespravedlivě) kritická vůči jinak v deníku podporované tržní ekonomii a vůči kapitalismu. Pochopil 
jsem, že rozhodující je propagace vyššího vkusu, orientace na umělecky avantgardní – a tím často společensky 
kritická – díla, kritika narativnosti, všeho populárního, jednoduchého. Tím tato rubrika spoluvytváří vyšší vkus, 
spolurozhoduje, co je pro čtenáře „in“. Do divadel chodí převážně lidé s vysokými příjmy, kteří přes den s pře-
svědčením budují kapitalismus a večer se baví jeho sžíravou, často socialisticky orientovanou kritikou.

17  Za tímto účelem napadá Bourdieu také Kantovu estetiku jako privilegovaný, pouze vyšším třídám dostupný pří-
stup k umění [Bourdieu 1987: 81]. Jak známo, považuje Immanuel Kant v Kritice soudnosti za estetický postoj 
„nezainteresované zalíbení“, které je v protikladu od postoje žádosti, smyslové libosti [Kant 1975: 53]. Právě 
tento postoj – nikoliv prostá recepce umění – má podle Bourdieho distinktivní charakter.
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Každá teorie kultury se zaměřuje především na analýzu kulturních artefaktů. Sociologie, 
která by na to zapomínala, by se dopustila přehlédnutí toho nejpodstatnějšího [Crane 1994]. 
Nestačí proto zkoumat pouze, zda se něco konzumuje, ale je potřebné i sociologicky zkoumat, 
co reprezentuje to, co se konzumuje. Protože se v kultuře nelze vyhnout hodnocení, je důležitá 
i perspektiva, z níž artefakty hodnotíme.

Nesmíme zapomenout, že se cultural studies, Bourdieu, ale i Frankfurtská škola představují 
mj. jako angažované emancipačními projekty, které jsou psány z pozice ´utlačovaných´. Z aka-
demického hlediska je tato jejich stránka problematická, protože angažovanost a vědeckost 
nejsou v konečném důsledku pokaždé sjednotitelné. Dochází někdy k obětování vědeckosti ve 
prospěch kulturní a politické angažovanosti. Toto úskalí musíme mít na paměti, když se pokou-
šíme o naši koncepci kulturní diferenciace.

Nepochybné je, že kultura k sociálním diferencím přispívá, resp. se do nich promítá. Jde 
o to, jednak zachovat při analýze těchto diferencí analyticky neutrální stanovisko, jednak ne-
podlehnout hypostazování nerovností jako jediné vlastnosti kultury.

Při vší konfúznosti v koncepcionalizaci, všech různých významech pojmu, při vší snaze pát-
rat po kritériích diferenciací by kultura měla být přece jen pojímána jako jednotná. Připomíná to 
jako motto Clifford Geertz, jeden z těch, kdo sám k roztříštění, ke ztrátě jednoty sám přispěl: „Co 
je nějaký stát, když není národem? A co je kultura, když není konsensem?“ [Geertz 1996: 31].
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Zboží je neutrální, jeho užívání sociální; lze je použít jako ploty nebo mosty.

[Douglas, Isherwood 1996]

Tato kapitola přináší přehled teoretických konceptů spolu s výzkumnou agendou, která se 
zabývá rolí kulturní diferenciace ve vztahu k sociální stratifikaci. Představuji relativně nový 
koncept symbolických hranic a tři teoretické modely vztahu stratifikace a kulturní diferenciace: 
třídní homologie, postmoderní individualizace a alternativní výklad prvního tzv. modelu „kul-
turní všežravosti“. Podrobněji se zabývám teoriemi vysvětlujícími rozdíly v kulturní participaci 
a percepci umění. Uvádím také novou typologii kulturního kapitálu na základě jeho funkcí. 
Můj výklad je především příběhem sociologie (teorie i empirie) spíše než příběhem vývoje 
pozdně moderních společností v posledních desetiletích. Pro pochopení specifik v této oblasti 
u nás po roce 1990 odkazuji čtenáře zejména na stati [Gabal 1990; Duffková, Tuček 2003; Šafr 
2006a]. Uvádím přehled soudobých poznatků sociologie, které se zabývají sociální stratifikaci 
v zorném úhlu kultury, současné teorie a empirický program i vlastní konceptuální schéma pro 
výzkum sociálního prostoru uplatnitelné v podmínkách současné české společnosti.

V poslední době se stále větší pozornost obrací ke kulturnímu rozměru sociálních nerovnos-
tí, příznačné příklady představují např. [Lamont, Fournier 1992a; Devine et al. 2005]. Nová 
podoba sociologie kultury se věnuje jak v kvalitativním, tak kvantitativním výzkumu symbolic-
kému charakteru kulturních praktik či lidských výtvorů / artefaktů a jejich vztahům při určování 
identit specifických sociálních kategorií či skupin (třídy, etnické skupiny apod.) a existenci 
kulturních hierarchií ve vztahu k hierarchiím sociálního statusu19 [ESA culture].

V marxistické perspektivě „není kultura pouhým kódem nebo modem komunikace, je rov-
něž formou dominance, ideologií, která slouží dominantním třídám [Lamont, Fournier 1992b: 
3]. Také weberiánská perspektiva stratifikace nahlíží na hranice mezi rozdílnými statusovými 

18  Některé části této kapitoly byly dříve publikovány ve studii Social Standing and Lifestyle in Czech Society 
[Šafr 2006]. Rád bych poděkoval Kateřině Vojtíškové, Martinovi Vávrovi a Ivo Bayerovi za cenné připomínky 
a náměty. Za pomoc s finální úpravou textu děkuji Lumírovi Gatnarovi.

19  V této stati pojem status používám ve významu „vertikálně od sebe odlišné pozice jednotlivců“ [Machonin 
1996].



23

skupinami jako na hranice ve své postatě symbolické. Weber definuje status (Stände) jako po-
zici vymezenou nikoliv objektivně na základě ekonomického postavení na pracovním či jiném 
trhu, ale subjektivně v hodnocení druhých, tedy jako produkt interakce, který je rovněž svázaný 
s různými životními styly. „Statusovou pozicí označujeme typická (…) pozitivní nebo negativ-
ní privilegia daná sociálním ohodnocením založeným na a) životním způsobu, b) formálním 
typu výchovy a vzdělání, které vede k osvojení si odpovídacích forem života, c) prestiže dané 
původem nebo povoláním“. [Weber 1980: 179].20 Weberův koncept statusové kultury klade 
důraz na roli interakce mezi členy a vlastnictví kulturních zdrojů při utváření vnitřní solidarity 
statusové skupiny a její schopnosti udržovat si odstup od ostatních skupin ve společnosti.

Při studiu symbolických zdrojů, které vedou k vytváření a udržování institucionalizovaných 
sociálních rozdílů se v poslední době uplatňuje koncept symbolických hranic. Jeho historii lze 
vystopovat již od počátku sociologie v díle E. Durkheima, jehož rozlišení posvátného a svět-
ského [Durkheim 1912] později rozšířila antropoložka M. Douglas při studiu exkluze („znečiš-
tění“) z náboženské sféry na sociální život obecně. E. Goffman [1963] pak poukázal na to, že 
distance vytvářející hranice, které oddělují jedince nemají nikdy, dokonce ani v totálních in-
stitucích, čistě fyzickou povahu. Jde vždy o symbolické reprezentace, které mají nejčastěji po-
dobu stigmatizace. Na hranice, které nás oddělují od druhých a vymezují tak různé skupiny, je 
tedy třeba pohlížet jako na symbolické a kognitivní. V každodenním životě neustále pojmeno-
váváme a klasifikujeme věci i druhé lidi. Klasifikace je myšlenkový akt nejen individuální, kdy 
si stanovujeme osobní hranici mezi oblíbenými věcmi a neoblíbenými, nudným a zábavným 
atd., ale i aktem sociálním, neboť linie mezi tím, co považujeme např. za klasickou hudbu a co 
za populární, sdílíme s ostatními [Zerubavel 1999]. Při klasifikaci používáme dělení v podobě 
mentálních kategorií, které proti sobě staví různé druhy opozic (vysoký / nízký, mužský / žen-
ský, přírodní / kulturní atd.). Existenci takových rozdílností považujeme za přirozenou. „Toto 
přesvědčení vytváří odlišnosti nebo naopak definuje to, co je stejné jako jiné. Smýšlení o roz-
dílnosti permanentě ústí v nerovnost a v nespravedlivé odlišování se“ [Epstein 1992: 232].

Některými autory jsou rozlišovány hranice symbolické od sociálních. Symbolické hranice 
vznikají jako pojmové rozlišování sloužící ke kategorizaci objektů, lidí, jejich praktik a dokon-
ce i času a prostoru [Lamont, Molnar 2002]. Jsou to prostředky, pomocí nichž jedinci a skupiny 
v interakcích navzájem soupeří a dospívají ke společnému vidění světa. Mají nejčastěji podobu 
morálních, socioekonomických a kulturních hranic, které rozdělují lidi do odlišných skupin, 
definují členství v nich a vytváří pocity vzájemné podobnosti. Symbolické hranice nám tedy 
dávají odpověď na otázku, kdo jsme „my“ a kdo jsou „oni“. Pomocí nich lidé dosahují statusu 
a monopolizují si zdroje. Symbolické hranice jsou tak často používány k prosazování, udržová-
ní a odůvodňování hranic sociálních. Příkladem může být používání kulturních znaků a praktik 
při vymezování a reprodukci třídních rozdílů, jak je popsal ve své teorii P. Bourdieu [1984].

Sociální hranice odkazují k ekonomickým, materiálním a politickým pozicím. Jsou to zhmot-
něné formy sociálních rozdílů projevující se v nerovném přístupu a distribuci zdrojů i příleži-
tostí. Rovněž je nalezneme ve stabilních vzorcích společenského jednání při sdružování (např. 
manželská homogamie). Teprve tehdy, jsou-li symbolické hranice široce přijímány a sdíleny, 
tak se stávají hranicemi sociálními. Setkáváme se s nimi pak jako se zřetelnými vzorci sociální 

20  Naproti tomu sociální třídy jsou ve Weberově pojetí definovány na základě zdroje příjmu a vysokou mírou 
sociální uzavřenosti. Určeny jsou buď majetkem, původem a nebo povoláním. Podle něj lze o třídách hovořit, 
je-li „určité skupině lidí společná příčinná komponenta jejich životních šancí (1); do té míry, pokud se jedná 
o ekonomické zájmy na držbě statků nebo výdělku (2); při existenci trhu (buď statků, nebo pracovního) (3)“ 
[Weber 1980: 531].
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exkluze nebo rasové segregace. Pochopitelně se navzájem překrývají, nicméně na symbolické 
hranice lze nahlížet jako na nezbytnou, ale nikoliv dostačující podmínku existence hranic so-
ciálních.

Symbolické hranice odkazují na konceptualizace, pomocí nichž lidé definují sebe a ostatní. 
Tedy říkáme-li, kdo jsme, používáme k tomu kulturně předpřipravené pojmy, výrazy a kate-
gorie, např. s kým (se kterou skupinou) jsme si podobní nebo naopak s kým nemáme nic spo-
lečného. Typickým příkladem může být označení nějakého typu umění, třeba hudebního stylu, 
jednou skupinou lidí jako vysoká nebo naopak nízká kultura, nebo používání rozdílných pojme-
nování pro pracovní pozice u mužů a žen, kteří dělají stejnou práci. Jinou ukázku představuje 
například všeobecné přesvědčení, že určitá společenská skupina je chytřejší nebo naopak že má 
nižší inteligenci než většina společnosti.

Sociologové při konceptualizaci symbolických hranic a jejich zdrojů používají tři rozdílné 
přístupy. Někteří je umisťují přímo do lidského vědomí, další je vidí jako produkt interakcí 
mezi jedinci. Jiní autoři pak poukazují na to, že jsou způsobeny sociálně politickými silami. 
Tyto přístupy odkazují k třem hlavním dimenzím kulturního života: kognitivní, komunikativní 
a politické. Jak ukazuje Charles Tilly [2003] hranice se formují a mění jako výsledek čtyř růz-
ných procesů: vyjednávání mezi dříve nepropojenými skupinami lidí (např. když do zavedené 
sousedské komunity přijde čerstvý přistěhovalec); přenos dostupných, ale dosud neaktivova-
ných symbolických hranic z jiného prostředí (např. když majitel obchodu jedné národnosti za-
čne najímat zaměstnance jiné národnosti na zřetelně podřadnější pracovní pozice); autoritativní 
stanovení nových hranic držitelem moci (např. když vůdci Bosenských Srbů požadovali po 
lidech ze rodin smíšeného původu, aby se identifikovali jako Muslimové, Chorvaté nebo Srbo-
vé); dennodenní interakce uvnitř a napříč existujících hranic (např. když pracovníci pocházející 
z minoritní etnické skupiny v určité pro ně typické profesi pomocí vysoké kvality své práce 
zvrátí většinový stereotyp o svém etniku i svoji diskriminaci).

V současnosti existuje mnoho výzkumů, které sociální nerovnosti zkoumají v kulturní rovi-
ně skrze tvorbu identit a formování hranic, ať už pomocí kvantitativního [např. Social Status, 
Lifestyle] nebo kvalitativního výzkumu [Symbolic Boundaries Research Network]. Obrat od 
objektivistického ke konstruktivistickému pohledu na sociální strukturu se nevyhnul ani vý-
zkumu sociální stratifikace. Kvalitativní metodologie, ač v podobě komunitních studií vlastně 
stála na samém počátku jejího zkoumání, se v širší míře začala uplatňovat až v nedávné době 
v souvislosti s rozvojem americké sociologie kultury (cultural sociology, viz [ESA culture]).

Za asi nejznámějšího zastánce studia symbolických hranic lze považovat ve Spojených stá-
tech působící kanadskou socioložku Michèle Lamont. Ta ve svých kvalitativních výzkumech, 
při kterých využívá polostrukturované rozhovory, věnuje pozornost definování jinakosti, men-
tálním mapám sociálního prostoru a udržování symbolických hranic. Vytváření hranic popisuje 
jako součást procesu utváření vlastní identity, který je současně procesem obnovování řádu 
v komunitách prostřednictvím posilování kolektivních sociálních norem.

Rozlišuje tři linie symbolických hranic. Morální vytyčené vlastnostmi jako poctivost, pra-
covní etika, osobní integrita, socioekonomické rozlišované na základě bohatství, moci a profes-
ního úspěchu a kulturní vystavěné na základě rozdílů ve vzdělání, zvycích, vkusu a kulturních 
preferencí. Tyto typy symbolických hranic srovnávala mezi americkou a francouzskou společ-
ností na populaci mužů zastupujících vyšší střední třídu (vysokoškolsky vzdělaní manažeři, 
odborníci a podnikatelé) [Lamont 1992] a později i dělníků – nekvalifikovaných bílých límečků 
(nižší bankovní úředníci, prodavači, poštovní doručovatelé apod.). Podobně jako ve svých sou-
časných výzkumech týkajících se rasismu se svých respondentů ptá na to, jak definují „slušné 
lidi“, kdo je „lepší/horší“ nebo jim podobný. Symbolické hranice tak vlastně představují defi-
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nování „čistých“ a „nečistých“ skupin lidí. Autorka ve svých závěrech ukazuje, že identita tříd 
je v obou společnostech stále silně kulturně zakotvená, příslušníci daných sociálních tříd na 
různých stranách Atlantiku však sdílejí rozdílné, tzv. kulturní repertoáry. Ty představují sdílená 
schémata – prostředky konstrukce symbolického světa dostupné v dané kultuře, o které se lidé 
opírají při argumentaci. Důraz na morální dimenzi při vymezování se vůči ostatním statusovým 
skupinám je přítomný v obou společnostech. Zatímco u Francouzů hraje větší roli kulturní 
exkluze, tak američtí příslušníci střední třídy konstruují symbolické hranice spíše na základě 
svého světského úspěchu.

Vytváření symbolických hranic může být procesem kulturní exkluze a inkluze, ovšem ne 
všechny sociálně konstruované hranice se musí nutně vylučovat. Ač je sociologie kultury a stu-
dium hranic spojeno do značné míry s narativním, etnografickým výzkumem21 [např. Lamont 
1992; Hall 1992; Holt 1997], v případě studia diferenciace kulturní spotřeby a vkusu jedno-
značně dominují analýzy kvantitativních dat. Nejznámější a nejrozvinutější jsou analýzy hu-
debních preferencí [Peterson, Simkus 1992; Peterson, Kern 1996; Bryson 1996; Chan, Gold-
thorpe 2004; van Eijck 2001].

Právě rozdílné formy kulturních aktivit a vkusu slouží jako rozlišovací znak při sebedefino-
vání různých skupin a jejich vymezování se vůči jiným. Výzkumy uplatňující princip utváření 
symbolických hranic, ať už jde o morální, kulturní, estetické, genderové, profesní či třídní, 
prováděné v posledních patnácti letech dnes již prakticky na celém světě, včetně např. Číny, se 
věnují různým tématům, jako jsou např. rasové a etnické nerovnosti, multikulturalismus, imi-
grace, genderové nerovnosti, ale i otázkám sociologie vědy. Předmětem našeho dalšího zájmu 
bude, jaké různé teoretické perspektivy se uplatňují při studiu životního stylu ve výzkumech 
sociální stratifikace.

Sociální stratifikace a její vazba na variabilitu životního stylu byla v popředí zájmu vý-
zkumníků již od počátku poválečného výzkumného programu [např. Kahl 1957]. Diferenciace 
životních stylů či typů kulturní spotřeby se dokonce stala součástí některých stratifikačních 
škál. Známou je v USA od 30. let často používaná „Chapin’s Social Status Scale“ založená na 
vybavenosti domácnosti nábytkem a elektronikou. Položky vybavenosti měly odrážet vlastnic-
tví materiálních i kulturních statků a socioekonomický status rodiny. Princip předpokládal, že 
tyto dimenze určují společenské postavení v komunitě [srovnej Guttman 1942]. Jiný příklad 
nalezneme v českém prostředí v tzv. multidimenzionálním socioekonomickém statusu MDSS 
[Machonin 1970; Machonin, Tuček et al. 1996; Tuček et al. 2003], kde jednu z pěti dimenzí 
sociálního statusu jedince představuje škála odvozená z jeho volnočasových aktivit vázaných 
zejména na vysokou kulturu.

Tyto přístupy se bohužel víceméně odklonily od původního pojetí výzkumu stratifikace 
v komunitních studiích založené L. Warnerem, který klade důraz na relační hledisko stratifi-
kace. V teoretické perspektivě většina konvenčních přístupů studuje pouze efekty příslušnosti 
ke třídě na rozrůzněnost životního stylu většinou v kontextu ekonomické kapacity. Nebere tak, 
nebo pouze okrajově, v úvahu roli kultury jako takové, ale jako prostředku reprodukce ekono-
mických nerovností a jejich vzájemné zakořeněnosti.

21  Podrobně se lze o interakcionistickém výzkumu a soudobé teorii sociálních nerovností dočíst ve studii Šande-
rové a Šmídové [2006].
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Jak dochází ke konstituci sociálních tříd prostřednictví kulturních praktik se stalo základním 
kamenem teorie P. Bourdieu [1984, orig. 1979] a jeho následovníků, kteří obrátili pozornost 
k neekonomickým příčinám a podmínkám vzniku společenské stratifikace, zejména pak roli 
kulturního kapitálu v procesu sociální reprodukce [DiMaggio 1982; De Graaf et al. 2000; Na-
gel, Ganzeboom 2002; Robson 2003]. Inovativním sociologům zdůrazňujícím kulturní dimenzi 
je společné to, že „nenahlížejí na „strukturu“ jako na něco, co má vliv na asociace a uspořádá-
ní lidí, ale spíše zdůrazňují, že právě diference v přátelských vazbách a životním stylu samy 
konstituují stratifikační řád. Rozvrstvení společnosti tedy vzniká v rutinních každodenních ak-
tivitách odehrávajících se v běžných životech lidí, ve vzorcích voleb, které všichni děláme“ 
[Bottero 2005: 164].

Bourdieu k významu kultury, konkrétněji ve smyslu sociálního učení se schopnosti estetické 
percepce umění, pro mezigenerační transmisi objemu celkového kapitálu v rodině, říká: „ob-
jem počátečního zděděného kapitálu [status-derived capital] je zvyšován výhodou včasného 
osvojení si legitimní kultury pomocí naučení se kulturních kompetencí, dovedností, ať už jde 
o způsoby stolování či umění konverzace, hudební kultury, nebo citem pro správnost chování, 
hraní tenisu či výslovnosti. Vtělený kulturní kapitál předchozí generace funguje jako svého 
druhu zvýhodnění (v obou významech jako výhoda na začátku závodu, tak i kredit v průběhu), 
které poskytnuté hned od počátku v podobě kulturních příkladů modelů, s nimiž jsme obezná-
meni, umožňují nováčkovi hned od počátku začít získávat základní prvky legitimní kultury, 
tj. tím nejneuvědomělejším a zcela nehmatatelným způsobem – a vyhnout se námaze spojené 
s dekulturací, opravováním se a přeškolováním se, které jsou zapotřebí při odstraňování dopa-
dů nepatřičně naučeného.“ [Bourdieu 1984: 70-71] Kulturní kompetence se stávají výbavou 
nutnou k úspěšnému průchodu vzdělávacím systémem, což zajišťuje sociální mobilitu, resp. 
v Bourdieuho pojetí mezigenerační stabilitu příslušníků potomků nejvyšší dominantní třídy.22

Otázka role kulturní spotřeby při utváření nerovností se také dostala do zorného úhlu dalších 
významných představitelů společenských věd nicméně v poněkud odlišných významech. Mar-
ry Douglas a Baron Isherwood [1996, orig. 1979] zkoumali, jak jsou zboží a spotřební rituály 
používány k vymezování sociálních diferencí a jak slouží jako komunikátory významů. Navrhli 
antropologicky univerzální sociální třídy na základě spotřeby určené třemi druhy zboží hierar-
chicky seřazenými počínajíc materiální nezbytností až po luxus: základní komodity nezbytné 
pro uchování života (např. jídlo), technologie (cestování) a informace (vzdělání, umění). Čím 
výše se v sociální struktuře pohybujeme, tím více se stává nezbytné konzumovat kombinaci 
těchto statků. Třetí nevyšší forma statků představujících informačních zdroje týkající se spo-
třeby zboží (co a jak konzumovat) jsou ve společnostech nejvíce ceněny, protože mají moc 
exkludovat druhé.

Peter Saunders [1986, orig. 1981] přišel na počátku osmdesátých let s významnou tezí, že 
v soudobých společnostech spotřeba nahradila produkci jakožto hlavní diferenciační mecha-
nismus. Podle tohoto autora „třídy spotřeby“, ve jeho konkrétním pojetí se jednalo o „třídy 
bydlení“ odvozené z formy bydlení, postupně nahradily tradiční profesní třídy. I když význam 
spotřebních tříd byl v mnohém zpochybněn, není pochyb o tom, že spotřební praktiky mají 
tendenci posilovat a reprodukovat sociální hierarchie [Crompton 1996].

Již více jak desetiletí jsme svědky tzv. post-Bourdieuovy empirické analýzy kulturního pole, 
kdy jsou studovány vzorce životních stylů a indikátory kulturního kapitálu inspirované dílem 
Distinction [Bourdieu 1984, orig. 1979]. Studium stratifikace a kulturního vkusu se rozmohlo 

22  Bourdieu rozlišuje ve svém poněkud vágním schématu čtyři hlavní třídy jako analytické kategorie (tzv. třídy na 
papíře): dominantní, novou maloburžoazii a dělnickou třídu [Bourdieu 1984].
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zejména poté, co byla v roce 1992 zveřejněna vlivná Petersonova teze kulturních preferen-
cí nazvaná „všežrouti-vyhranění“ (Omnivore-Univore). Takové post-strukturalistické analýzy 
zkoumají, jak rozdílné vzorce spotřeby a kulturních praktik vymezují symbolické hranice mezi 
různými skupinami [např. Bryson 1996]. Uplatňovaný přístup k analýze tak lze souhrnně ozna-
čit za „životní styl jako symbolické hranice“ [Holt 1997].

Ačkoliv je dílo francouzského sociologa P. Bourdieu v oblasti vazby sociálních tříd a kul-
turní spotřeby mnohými považováno za pionýrské, nesmíme zapomínat, že existuje ještě jedna 
paralelní empirická tradice, která se rozvíjí od počátku sedmdesátých let v Americe. Jde o tzv. 
„object signification studies“ [ibid.], které analyzují rozrůzněnost významů kulturních objektů. 
Výzkumy v této oblasti rozvíjeli již od konce šedesátých let Edward O. Laumann [Laumann, 
House 1970], zejména pak Paul DiMaggio a Richard A. Peterson [Peterson, DiMaggio 1975; 
DiMaggio, Useem 1978; DiMaggio 1982; 1987]. Poslední dva zmínění autoři patří do proudu 
analýz označovaných také někdy jako kulturně-organizační analýza [DiMaggio 1979]. Další 
s americkou školou úzce spřízněnou linii představuje větev sociologického zkoumání kultury 
a stratifikace, která vznikla v Evropě na počátku osmdesátých let, zejména v holandské socio-
logii. Ta se zaměřuje především na proces mezigeneračního přenosu kulturního kapitálu, kon-
ceptualizovaného v návaznosti na Bourdieuho přístup jako kulturní distinkce a aktivity (spolu 
s ostatními formami kapitálu) a jako kanál mezigenerační reprodukce sociálního statusu [např. 
Ganzeboom 1990; De Graaf 1991; De Graaf et al. 2000; Nagel, Ganzeboom 2002; Robson 
2003] spolu s DiMaggio [1982] ve Spojených státech.

V obecné rovině většina těchto přístupů nabízí model sociálně distanční a sociálně interakč-
ní uvnitř vícevrstevnatého sociálního prostoru, který představuje alternativu jak konvenčnímu 
stratifikačnímu paradigmatu (pozice v profesní struktuře), tak i „postmodernímu“ paradigmatu, 
které vidí kulturní hierarchie jako rozostřené. Tento přístup je založen na myšlence, že ekono-
mické a sociální vztahy jsou zakořeněné navzájem […] Rozdílné vztahy proto definují distance 
uvnitř sociálního prostoru, při tom se uplatňují sociální sítě, sdílený kulturní vkus a životní sty-
ly sloužící jako identifikace sociální podobnosti“ [Bottero 2005: 147]. Vedle toho nám studium 
toho, jak sociální třídy utváří navzájem zřetelné kulturní hranice může pomoci při testování 
platnosti postmoderní teorie stratifikace, která poukazuje na klesající význam konceptu sociální 
třídy v soudobých společnostech [Katz-Gerro 2002].

Určit, co lze považovat za vysokou a co naopak za nízkou či masovou kulturu, je pro socio-
loga obtížné. V zásadě existují dva přístupy: přímé definování z vlastností kulturních artefaktů 
a induktivní přístup odvozující vysoké a nízké z jednání konzumentů (podrobněji o významu 
rozlišování vysokého a nízkého v kultuře pro odlišné sociologické školy pojednává kapitola 
I. Bayera).

H. Wilensky formuloval základní východiska rozlišení vysoké a masové kultury [Wilensky 
1964]. Vysoká kultura (highbrow culture) se vyznačuje dvěma základními vlastnostmi. Zaprvé, 
je určována a kontrolována kulturní elitou, která se pohybuje v rámci určité estetické či vědecké 
tradice. Tato elita, složená ze špičkových uznávaných osobností v oblasti vzdělávání a estetiky 
a uměnověd, hájí stěžejní hodnoty a standardy dané sféry a slouží umělcům jako vzor. Podle 
Bourdieuho je tak určováno experty, co je vkusné neboli společensky přijatelné. Zadruhé, na 
produkty vysokého umění jsou neustále uplatňována estetická měřítka, která jsou víceméně 
nezávislá na názorech průměrných spotřebitelů daného produktu. Vysokou kulturu tak definují 
umělecké stánky kulturního objektu a úzké sociální milieu, v němž vznikají referenční rámce 
pro hodnocení.
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Vysoká kultura představuje – při zkoumání sociálních nerovností ze sociologického hlediska 
– prestižní statusovou kulturu (prestigious status cultures). V souladu s teorií usilování o sta-
tus, poukázal P. DiMaggio, že na přelomu 19. a 20. století došlo v Americe ke kolektivnímu 
úsilí členů vznikajících elitních statusových skupin definovat a institucionalizovat specifické 
kulturní prvky, kupříkladu budování muzeí či symfonických orchestrů, jako prestižní a vzácné 
(classification projects) [DiMaggio 1992].

Naproti tomu za masovou kulturu jako druh blízký kultuře nízké lze považovat produkty, 
které jsou vyrobeny pro co nejširší spotřebitelský trh. Je pro ně charakteristická standardizace 
produkce a masové chování při jejich spotřebovávání, příkladem mohou být v podstatě navzá-
jem zaměnitelné telenovely v porovnání se seriály pro specifické publikum jako např. Červený 
trpaslík. Tendence ke standardizaci vzniká, protože cílem je uspokojit průměrný vkus nedife-
rencovaného publika. Vysoká míra masového chování při jejich spotřebě spočívá v uniformitě 
a jednoduchých reakcích konzumentů na symboly. Zatímco vkus obyčejnosti utváří masovou 
kulturu, kritické standardy udržované autonomními uměleckými skupinami utváří kulturu vy-
sokou [Wilensky 1964].

Problémem této typologie je, že zjednodušuje kulturní kontinuum na prostý protiklad vyso-
kého – nízkého. Naproti tomu Gansova typologie kulturní stratifikace [Gans 1974] poukazuje 
na to, že důraz na rozdíly mezi vysokou a populární kulturou je značným zjednodušením. Ve své 
slavné studii ukazuje, že Amerika (šedesátých a sedmdesátých let minulého století), je složena 
z většího množství subkultur různého vkusu (taste cultures), vlastně životních stylů, z nichž 
každá má své vlastní morální a estetické standardy v umění,23 literatuře, hudbě, TV atd. Běž-
né laické rozlišení vysoká – střední – nízká kultura24 není podle Ganse dostačující, ukazuje, že 
v Americe existuje pět subkultur vkusu, které jsou dány růzností a rozpory ohledně estetických 
norem a hodnot, a to nejen mezi odlišnými sociálními třídami a vzdělanostními skupinami, ale 
také náboženskými skupinami a etniky. Poukazuje na růst významu rodu a generačních rozdílů. 
Konkrétní subkultura je dána pozicí demograficky dané sociální skupiny v sociální struktu-
ře a rozsahem, kterým tato struktura odráží predispozice jejích nositelů (vzdělání, hodnoty). 
Gansova typologie kulturní stratifikace rozlišuje vysokou kulturu (high culture), vyšší a nižší 
střední (upper- and lower-middle cultures), a dva druhy nízké kultury (low culture).25 Přitom 
zdůrazňuje, že žádná z těchto subkultur není superiorní či naopak méněcenná.26

Ať už zastáváme jakékoliv výchozí stanovisko, existuje všeobecná shoda v tom, že životní 
styl a kulturní spotřeba jsou v moderních společnostech vždy nějakým způsobem determino-
vány sociálním postavením. Spor se vede ovšem o to, jakým způsobem jsou ovlivněny, jakou 
konkrétní podobou statusu a do jaké míry. Sociálním třídám a třídním frakcím jsou vlastní 

23  H. Gans používá pojem estetický v širším slova smyslu, nejen jako standardy krásy a vkusu, ale také jako vari-
etu mnoha dalších emočních a intelektuálních hodnot, které lidé zastávají a vyjadřují při výběru obsahu z určité 
subkultury vkusu.

24  Zavedení pojmu vysoká kultura (highbrow culture) připisuje Gans americkému literárnímu kritikovi a histori-
kovi Van Wyck Brookovi.

25  Již v prvním vydání své studie z roku 1974 poukazuje na skutečnost, že lidé participující na vysoké kultuře také 
konzumují kulturu nízkou (slumming), jedná se o jakési předchůdce Petersovových kulturních všežroutů.

26  Navrhuje také veřejná opatření k odstranění kulturních rozdílů. Jedním je kulturní mobilita, která by zajistila 
vzdělanostní předpoklady participace na vysoké kultuře pro všechny Američany bez rozdílu, druhým politika 
podporující subkultury (subcultural programming), která by pěstovala celou škálu kultur, ať už vysoké, či nízké, 
zejména těch, které jsou nedostatečně zastoupeny v masových médiích.
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charakteristické vzorce kulturní spotřeby, které se staly prostředkem třídní identifikace [DiMa-
ggio, Useem 1978]. V zásadě existují dvě hlavní zcela rozdílné teoretické perspektivy identi-
fikovatelné v soudobé sociologické literatuře vysvětlující podmíněnost životního stylu mezi 
tradičními skupinami, jako jsou sociální třídy ve vyspělých post-industriálních společnostech 
[Tomlinson 2003]. První úhel pohledu je spojen se jménem P. Bourdieu a jeho propozicí, že roz-
dílné třídy mají k dispozici různé úrovně a kombinace specifických forem kapitálu a v důsledku 
toho žijí rozdílnými životními styly (dále ho nazývám jako argument homologie). Nadto životní 
styl zpětně ovlivňuje kulturní kapitál. Dodejme, že pro Bourdieu je vedle strukturálních vlivů 
(zejména legitimní kulturu favorizující způsob výchovy ve škole) konstitutivní právě životní 
styl při mezigeneračním transferu objemu specifických kapitálů. Na druhé straně se lze setkat 
s vlivným postmoderním tvrzením, že rozdíly mezi sociálními třídami v oblasti spotřeby se sta-
ly marginální – masová spotřeba postupně mizí s tím, jak se životní styly stávají více a více roz-
různěné do detradicionalizovaných životních forem [Beck 1992, orig. 1986]. Nově vynořivší se 
postmoderní kultura popírá možnost autoritativních kulturních názorů a absolutních standardů 
vkusu, při tom smíchává estetiku z různých koutů původu [Pakulski, Waters 1996]. Občané se 
stávají svědky postupné „de-tradicionalizace“ sociálních institucí jako výsledeku postmoderní 
vizualizace a fragmentace významu, medializace kultury a expanzi okamžitého času atd. [Urry 
1994]. Tradiční rozlišování a hierarchie se zhroutily, populární a rozmanité je oslavováno a ši-
roce přijímaný se stal polykulturalismus [Featherstone 1991].

Životní styl a kulturní spotřeba se postupně fragmentovaly díky inflaci spotřebního vkusu, 
a proto je nelze vysvětlovat pouhým vertikálním sociálním postavením. V důsledku toho lidé 
v postindustriálních společnostech již nerozeznávají ani nesdílejí pevnou kulturní hierarchii. 
O tomto modelu budeme dále hovořit jako o argumentu individualizace.

Spor o to, zda je pro soudobé západní společnosti adekvátnější model kulturní homologie 
či individualizace lépe pochopíme, pokud se podíváme, z jakých sociologických koutů přichá-
zí jejich proponenti. V druhém případě se jedná zejména o teoretiky postmoderní společnosti 
a kulturní spotřeby (U. Beck, S. Lash, A. Giddens, M. Featherstone, J. Urry), v případě propo-
nentů více či méně silné homologie jde spíše o empiricky zaměřené badatele, kteří pro vazbu 
mezi kulturou a stratifikací nacházejí stále dosti důkazů (B. Erickson, T. Katz-Gerro, M. Sava-
ge, A. Warde a mnoho dalších).

Jakousi střední cestu mezi těmito dvěma teoretickými argumenty přetrvávání tradiční kultur-
ní hierarchie a sociálního statusu a radikální postmoderní pozicí popírající existenci jakýchko-
liv hierarchií a socioekonomické podmíněnosti vkusu přinesla tzv. teze o kulturním všežroutství 
(“omnivorousness thesis“), jejíž autorem je americký sociolog kultury Richard Peterson. Peter-
son s Kernem [1996] analyzovali vývoj v oblasti preference hudebních žánrů v USA mezi lety 
1982 a 1992 a při tom došli k závěru, že došlo k výraznému kvalitativnímu posunu v principech 
vymezení statusu elit. Tento trend spočívá v tom, že snobská exkluze byla nahrazena osvojením 
si všežravostí. Autoři docházejí k závěru, že lidé s vyšším statusem (highbrows) se stali značně 
kulturně všežraví, tedy že konzumují širší spektrum hudebních žánrů než ostatní. Tato změna 
byla způsobena zejména strukturálními generačními změnami spolu s fragmentací standardů 
v oblasti umění a přesycením nabídky na kulturním trhu.

Perspektivu rozvolněných hranic, rozuměj kulturní deklasifikace, v americké kultuře podpo-
řily i závěry narativního výzkumu Michele Lamont [1992] srovnávající americkou a francouz-
skou vyšší střední třídu. Autorka tvrdí, že diferenciace v oblasti kultury je relativně slabým zdro-
jem statusového soutěžení amerických příslušníků střední třídy v porovnání s francouzskými. 
Mezitřídní kulturní hranice jsou tedy podstatně méně zřetelné, než původně tvrdil Bourdieu.
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Společnosti pozdní doby procházejí od konce šedesátých let významnými proměnami, ať už 
se jedná o posun k tzv. post-fordistické formě organizace práce s důrazem na flexibilní speciali-
zaci a kvalifikaci produkující specializované a individualizované výrobky, či kulturně estetickou 
proměnou, jako je komodifikace estetiky, fragmentace a pluralizace a individualizace a s nimi 
spojený vznik nových identit [Petrusek 2006: 259-61]. Z hlediska stratifikace je důležité, že 
sociální podmínky nejsou pouze mechanicky reprodukovány životním stylem [Featherstone 
1991] a kulturní vkus se v postindustriálních společnostech vyznačujících se hyperkomodifi-
kací stává silně proměnlivý. Individuální spotřební preference jsou více než třídní příslušností 
utvářeny značkami či populárními módními styly.

Tyto změny se v širším kontextu pokusila zohlednit tzv. postmoderní teorie stratifikace. Ta 
tvrdí, že klíčovým mechanismem utvářejícím hlavní sociální entity již není třídní příslušnost, 
ale identity mající neekonomickou povahu. Jde zejména o etnicitu, gender i životní styl a spo-
třebu. Servisní třída přestala pěstovat koherentní a exkluzivní soubor kulturních a ideologických 
praktik. Přechod k postmoderní kultuře popírá autoritativní názory a absolutní standardy vkusu. 
Populární kultura oslovující široké publikum šíří témata a hodnoty, které byly dříve vyhrazeny 
pouze vytříbenému vkusu příslušníků vyšších tříd [Pakulski a Waters 1996].

Tváří tvář uvedené společenské proměně tj. rozvolněnosti vzájemných vztahů v rámci soci-
ální struktury stála před sociology zkoumající stratifikaci a kulturu otázka, co se stalo s tradič-
ní Bourdieu proponovanou homologií stratifikace s kulturní distinkcí v uplynulém půlstoletí? 
Richard Peterson formuloval teorii, podle které systém kosmopolitního všežroutství nahradil 
distinktivní vysokou kulturu ve funkci statusově vymezujícího znaku. Co se týče stratifikační 
podmíněnosti kulturního vkusu a spotřeby se stratifikací lze vysledovat rozdělení mezi všekon-
zumenty (omniovres) a vyhraněnými (univores) spíše než mezi elitou a masou [Chan, Gold-
thorpe 2005]. Viz Petersonovu tezi [Peterson, Simkus 1992; Peterson, Kern 1996]. Rozdíl obou 
teoretických modelů lze ilustrovat pomocí metafory dvou navzájem převrácených trojúhelníků 
(viz obrázek 2.1.). V tradičním modelu homologie si lze představit překrývající se stratifikační 
pyramidu s žebříčkem kulturní hierarchie (čím vyšší sociální status, tím vyšší kulturní vkus 
a spotřeba). Naproti tomu v modelu všežrouctví zůstává statusová pyramida Většina autorů na 
rozdíl od striktních proponentů postmoderní teorie stratifikace zdůrazňujících zánik sociálních 
tříd nepopírá existenci vertikálního statusu, zatímco druhý trojúhelník reprezentující šíři vkusu 
a kulturních preferencí je obrácený. Dolní vrstvy (či třída) si uchovávají vkus nízké kultury 
(zůstávají vyhraněnými – univores), zatímco horní vrstva si podržela svoji vysokou kulturu 
a k ní přibrala jednak populární, tak dokonce i nízkou kulturu dříve vlastní pouze nižším třídám. 
Zkrátka stávají se kulturními všežrouty (omivores). Model všežrouctví tak nepopírá existenci 
(recepce) kulturní hierarchie, byť zde jsou východiska o jejím rozostření blízká postmoderním 
teoretikům kultury, zdůrazňuje však šíři kulturních aktivit. Status je získáván a udržován pomo-
cí vědění a participace ve všech kulturních formách (nebo alespoň v co nejvíce z nich). Kulturní 
všežrouti jsou lidé, kteří konzumují velký rozsah kulturních statků a jejich estetické preference 
překračují konvenční hranice vkusu. „Znalost kulturních kódů, které jsou náležité v různoro-
dých sociálních prostředích a schopnost „kulturního-přehazování výhybky“ podle momentál-
ních okolností se dnes stalo mnohem užitečnější než znalost omezeného rozsahu symbolů vy-
soké kultury“ [Ollivier, Fridman 2001: 3]. Jak poukazuje B. Eriksonová z teoretického úhlu 
pohledu „kulturní varieta“ zkrátka nahradila „Bourdieuho distinkci“ [Erikson 1996].
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Teorie má na první pohled jedno slabé místo. Teze byla odvozena a testována na šíři kultur-
ního vkusu, tedy preferencích spojených s estetickou apropriací, nikoliv na jednání samotném, 
rozuměj kulturních aktivit v podobě trávení volného času. Zatímco kulturních forem i žánrů 
můžeme obdivovat a upřednostňovat nepřeberné množství, tak při aktivitě samotné, tj. trávení 
volného času, jsme limitováni objemem času. Zejména některé profesní skupiny ve vyšších 
statusových patrech (např. manažeři) jsou pracovně velmi často vytíženi, a tak rozsah jejich 
volného času je v porovnání s nižšími třídami omezen. Nicméně v modelu všežrouctví s jeho 
statusově vymezující funkcí nejde o počet strávených hodin v různých formách kulturních akti-
vit, ale o schopnost pohybovat se v co největším kulturním spektru, byť povrchně a pouze úče-
lově, a tím být vybaven patřičnou moderní formou kulturního kapitálu, nyní oproti Bourdieuho 
vysokokulturnímu typu mělkému, ale maximálně širokému (k typologii kulturního kapitálu viz 
níže). Ten nám umožní dát najevo svou společenskou kompetenci v různorodých prostředích, 
jde zejména o schopnost komunikovat, pohybovat se ve správné společnosti, zkrátka dostávat 
se do rozmanitých sociálních prostorů. Podrobněji k tomuto argumentu viz [Stichele, Laermans 
2006], kteří testovali platnost této teze na kulturních aktivitách ve volném čase.

Myšlenka kulturního všežrouctví se objevila ve studii zkoumající „funkci hudby jako hranici 
vymezujícího principu“ [Peterson, Simkus 1992]. Tento model by dále konceptuálně rozvíjen. 
Např. M. Emmison [2003] navrhuje rozlišovat tři druhy všekonzumentů: všežrouti vysoké kul-
tury (highbrow omnivore), u nichž dominují preference pro vysokou kulturu a jen částečně též 
nízká kultura, u všežroutů nízké kultury (lowbrow omnivore) převažuje nízká kultura doplněná 
částečně o kulturu vysokou. Ideální typ představující původní Petersonův koncept by byl ta-
kový člověk, jehož vkus by prostupoval všemi žánry. Sofistikované typy kombinující různost 
kulturních volnočasových aktivit ve spojení s věkovými kohortami (mezi jinými např. občasní 

Obrázek 2.1.: Sociální status a kultura: homologie vs. všežravost 

zdroj: [Šafr 2006a]
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všežrouti a participující všežrouti umění) byly identifikovány ve výzkumu kulturní participace 
ve Flandrech [Stichele, Laermans 2006].

Peterson a Kern [1996] identifikují pět hlavních navzájem svázaných faktorů, které přispě-
ly k proměně vkusu od elitního snobství ke kulturní všežravosti během posledních desetiletí. 
Strukturální změny, jako je rozšíření vzdělávání a prezentace umění v médiích otevřely elitní 
estetiku masám, zatímco geografická a sociální mobilita postupně promíchala lidi s různými 
kulturními distinkcemi. Hodnotová změna týkající se genderových, etnických, náboženských 
a rasových rozdílů odůvodňují posun jako součást historického trendu směrem k větší toleran-
ci. Změny ve světě umění přispěly k evoluci kulturního všežrouctví rozrušením elitní etiky, 
která byla uvedena do pohybu tržními vztahy v umělecké spotřebě27. Čtvrtou změnu přinesla 
generační změna, Peterson s Kernem ji nazývají generační politikou, kdy po boomu rockenrolu 
v padesátých letech došlo k výraznému úbytku počtu Američanů s vysokým statusem oproti 
předchozím generacím, kteří by upřednostňovali vysoké elitní umění. Poslední faktor autoři 
označují jako zájem statusových skupin (status-group politics), jde o to, že došlo k velkému po-
sunu od strategie definující populární kulturu jako něco nízkého, nekultivovaného, něco, čemu 
je třeba se vyhýbat k tomu kultivovat a začlenit prvky populární kultury do dominantní kultury 
statusově nejvyšších skupin.

Několik studií z jiných zemí než USA (Austrálie, Nizozemí, Izrael, Španělsko, Spojené 
království [přehled viz Savage et al. 2005]) testovalo všežrouctví a jeho sociální selektivitu. 
Většina z nich shledává tezi více či méně platnou [Warde et al. 1999; 2000; van Eijck 2001; 
Chan, Goldthorpe 2004; 2005; 2006]. Nicméně někteří sociologové ji více či méně zpochyb-
ňují. Např. B. Brysonová [1996] ukazuje, že v americké společnosti stále existuje, ale je to kul-
turní tolerance, která vytváří „multikulturní kapitál“, tedy obeznámenost s širokým rozsahem 
kulturních stylů, která je distribuovaná v závislosti na třídní exkluzi. M. Tomlinson dochází 
k závěru, že zbytkový efekt třídní příslušnosti stále silně ovlivňuje vzorce spotřeby a životní-
ho stylu v současné Británii, „tradiční sociální seskupení stále zůstávají spojeny s některými 
aspekty sociálního jednání“ [Tomlinson 2003: 109-110]. Když byla teze o Omnivore-univore 
operacionálně redefinována28 do podoby, kdy skutečné stratifikační skóre statusu lidí z klastrů 
rozdílných kulturních a spotřebních aktivit musí překročit jejich očekávanou hodnotu statu-
su, nebyla na datech z britského a švýcarského longitudinálního panelu domácností potvrzena 
[Lambert, Bergman, Prandy 2005].

K vysvětlení rozdílů v kulturní spotřebě a vkusu slouží dvě teorie: informační kapacity a usi-
lování o status. Oba modely zároveň odpovídají na otázku, jak dochází ke kulturní reprodukci 
nerovností [Ganzeboom 1982; podle Sullivan 2007; Chan, Goldthorpe 2007].

Podle prvního konceptu, teorie informační kapacity (information processing theory), jsou 
kulturní stimuly zdrojem komplexní informace. Lidé mají rozdílnou úroveň schopnosti infor-

27  V této souvislosti se domnívám, že s ohledem na to, že teze o všekonzumenství-vyhraněnosti byla vyvinuta ve sféře 
hudby, významnou roli sehrály také technologické změny, které umožnily jednodušší (a levnější) distribuci hudby. 
Přechod od pouze zakoupitelných LP desek k magnetofonovým kazetám v 70. letech, v 80. letech k CD a nakonec 
k formátu MP3 s dostupností na internetu a možností snadné domácí vyrobitelnosti na konci 90. let představuje 
podle mého názoru hlavní cestu od vyhraněnosti preference hudebních žánrů k jejich všekonzumenství.

28  Většina analýz postupuje tak, že sleduje varianci indikátoru kulturních preferencí či participace podle statuso-
vých skupin či sociálních tříd při kontrole dalších sociodemografických znaků. Lambert a kol. uplatňují obráce-
ný postup, nejprve identifikují různé typy způsobu kulturní participace (jedním z nichž je i kulturní všežroutství) 
a poté sledují varianci statusového skóre (CAMSIS) uvnitř těchto skupin.
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mace zpracovávat a rozdílnou míru obeznámenosti v různých kulturních polích. Prožitek ze 
spotřeby umění, ať už jde o návštěvy kulturních událostí či čtení knih doma, je determinován 
alespoň z části schopností mu rozumět. V důsledku toho vyšší úroveň znalosti a schopností 
umožňuje lidem rozumět a silněji prožívat kulturní stimuly, čímž se zpětně zvyšuje pravděpo-
dobnost, že budou navštěvovat kulturní události.

Tato teorie je podstatě variantou asimilační teorie, která poukazuje na to, že vývoj kompe-
tence k určité kulturní spotřebě (např. čtení literatury) je výsledkem procesu učení se a opako-
vaného užívání. Čím více lidé získávají ze spotřeby kulturního statku, tím více při tom zažívají 
uspokojení. A následně se tím více k dané kulturní aktivitě vracejí. V podstatě jde o reakce na 
fyziologické stimulace. Požitky, které člověk získá z participace na kultuře – kupříkladu čtení 
knih, návštěvu muzeí či koncertů, závisí na jeho preferované míře uspokojení z podstoupení ta-
kové aktivity. Přitom komplexnost umění, kterou upřednostňuje, je podmíněna jeho schopností 
přijímat informace spolu s mírou jeho extroverze.

Podle druhého přístupu, teorie usilování o status prostřednictvím kulturní spotřeby (status-
-seeking theory), někdy také nazývané teorií sociální motivace (social motivation theory), lidé 
jednají v souladu s normami odpovídajícími jejich statusu a proto je participace na vysoké kul-
tuře jejich manifestací vysokého statusu. Jak poukázal již T. Veblen, vysoce exkluzivní kulturní 
aktivity a statky komunikují status efektivněji než ostatní. Podobně je tomu u kulturní spotřeby, 
ke které dochází na veřejnosti oproti aktivitám, které lidé vykonávají v soukromí domova (ná-
vštěva opery vs. čtení poezie doma).

Teorie usilování o status odkazuje k vědomému procesu (nikoliv však nezbytně), naproti 
tomu teorie informační kapacity vysvětluje tendenci lidí s vyšším statusem participovat na vy-
soké kultuře jako ve své podstatě psychologický proces na základě zvýšené schopnosti umění 
přijímat, umožněné vyšší informační kapacitou jejich osobnosti. Obě uvedené teorie vysvět-
lující recepci a participaci na umění se pochopitelně navzájem nevylučují. Je velmi pravděpo-
dobné, že kulturní účast je rozšířenější u těch, kdo mají určitý typ znalosti či schopnosti (např. 
schopnost číst), a zároveň jim přináší větší potěšení, přičemž souběžně slouží jako komunikátor 
jejich sociálního statusu.

Naše reakce na umělecké artefakty, ať už jde o obraz v galerii, reklamní spot, či hudební 
skladbu, se různí. Každému je vlastní odlišný vkus, přesto v této rozdílnosti lze vysledovat po-
dobnost uvnitř různých sociálních skupin. Existují dvě teoretické linie, které vysvětlují schop-
nost recepce umění. První, sociologická tvrdí, že to, jaké jsou naše estetické soudy, je dáno 
odlišnou socializací a úrovní přípravy jak ve formální, tak neformální podobě vzdělání, zkrátka 
„(třídní) habitus určuje náš vkus“ (Bourdieu). Druhá, teoretická linie je psychologická, pou-
kazuje na to, že schopnost vnímat umění je podmíněna osobnostními rysy člověka (Eysenck, 
Zuckerman).

P. Bourdieu v recepci umění odhaluje skryté sociální síly, které podmiňují naše estetické 
hodnocení kulturních artefaktů. Východisko teorie vnímání umění [Bourdieu 1968], která mu 
posloužila jako základ pro obecnou teorii sociální reprodukce [Bourdieu 1973; 1984], spočívá 
v tom, že naše schopnost vnímat umění je založena na zkušenosti a obeznámenosti, jenž zpro-
středkovávají naši schopnost chápat. Podle Bourdieua „umělecké dílo dává smysl pouze tomu a 
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zajímá pouze toho, kdo je vybaven kulturní kompetencí, tj. kódem, do kterého je dekódováno. 
(…) Ten, kdo neovládá specifický kód, se cítí ztracen v chaosu zvuků a rytmů, barev a čar 
bez pocitu harmonie a smyslu celku [Bourdieu 1984: 2]. Míra kulturní (umělecké) kompetence 
nezávisí pouze na obeznámenosti s klasifikačním systémem, ale také na stupni komplexnosti 
a subtilních nuancích klasifikace tohoto systému. Aktéři sdílí základní schémata vnímání „ma-
jící základ v objektifikaci (objectification) párů antagonistických adjektiv běžně užívaných ke 
klasifikaci a určení pozic osob a objektů v různých oblastech praxe. Síť opozic mezi vysokým 
(vznešený, vyvýšený, čistý) a nízkým (lidový, nízký, prostý), … poskytuje matici všech sa-
mozřejmostí, které jsou všeobecně sdíleny, protože za nimi stojí celý sociální řád.“ [ibid: 468] 
Bourdieu kritizuje čistou – formální tzv. Kantovskou estetiku jako něco povýšeně distinktivního, 
dostupného pouze vyšším třídám.29 Společenské efekty distinkce jsou dostupné pouze těm, kteří 
rozdíly vyznávají, protože jim připisují určitou hodnotu. Dispozice k obdivování uměleckých 
statků není podle něj dána přirozeným nadáním, ale je výsledkem obecného či specializovaného 
vzdělání, ať už institucionalizovaného nebo ne, které vytváří, resp. kultivuje kompetenci – zběh-
lost v prostředcích potřebných pro řádnou apropriaci umění a jenž vytváří „kulturní potřeby“ 
tím, že je uspokojuje. Ze vzdělání však mohou profitovat pouze ti, kteří získali kompetenci po-
stupným a vnějšímu oku nepozorovatelným obeznámením v milieu rodin jejich původu, neboť 
institucionalizovaná výchova k umění nedává všem to, co implicitně od nich požaduje. Kulturní 
kompetence, rozuměj obeznámenost s vysokým uměním, je získávána v raném a přímém kon-
taktu s uměleckými díly v rodinách postavených výše na společenském žebříčku a udržuje se 
dále pohybováním se v okruhu lidí, kteří na něm participují [Bourdieu 1968].

Estetické soudy jsou podle Bourdieua funkcí habitu, který má primárně třídní povahu. Vzdě-
lanější lidé jsou doma v náročnější kultuře, v důsledku toho mají tendenci k tomu, co Bourdieu 
nazývá „třídním centrismem“. Ten spočívá v tom, že společensky zvýhodnění považují schop-
nost vnímat umění za přirozeně danou, o níž však Bourdieu tvrdí, že je získána skrze vzdělání. 
Na kulturní kompetence příslušníků privilegovaných tříd společnost nahlíží jako na nevědomý 
transfer schopnosti a talentu, jako na dar kulturního dědictví. Takováto „realizace“ kultury de-
finuje kulturu jako přirozenou.30 Rádoby přirozená kultura se podle Bourdieua stala principem 
legitimizace privilegií buržoazie.

Kulturní vkus však není pouze sociálně naučený, jak zdůrazňuje Bourdieu. Psychologické 
výzkumy prováděné již od 40. let minulého století ukazují, že estetické percepce jsou podmíně-
ny jednak osobnostními rysy, tak z malé části i obecnou inteligencí a nejsou výrazně ovlivněny 
školním vzděláním ani specifickou přípravou na umění [Frois, Eysenck 1995]. Psychologie 
zkoumá univerzalitu estetických soudů zejména v oblasti barev či tvarů. Ze sociologického 
hlediska jsou zajímavé výzkumy, které sledují recepci reálného umění, kupříkladu výzkum 
J. Eysencka, který podobně jako P. Bourdieu studoval hodnocení výtvarných uměleckých děl 
známých autorů (krajinomalby, portréty, fotografie, sochy a krajiny) [Eysenck 1940, 1941].31 

29 Podrobněji viz kapitolou I. Bayera.
30  Bourdieu chápe kulturu jako systém schémat vnímání, projevů a historicky ustaveného a sociálně podmíněného 

myšlení [Bourdieu 1968].
31  Od osmdesátých let se v psychologii používá test vizuální estetické senzitivity (Visual Aestetic Sensitivity Test, 

VAST) spočívající v posuzování páru abstraktních motivů, kdy jeden má vždy harmoničtější design.
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Výsledky, potvrzené mnoha dalšími studiemi, ukazují na to, že existuje kulturně nepodmíněný 
obecný „dobrý vkus“, můžeme hovořit o citu pro čistou krásu (T – good taste factor).32

Studie vizuální estetické sensitivity ukázaly, že psychologická struktura osobnosti prede-
stinuje odlišné vnímání umění. Extroverti dávají přednost „čistému“ modernímu typu obrazu, 
zatímco introverti preferují obrazy starých mistrů [Eysenck 1941]. Jiné experimentální studie 
preferencí motivů v obrazech poukázaly na to, že extroverti upřednostňují senzorickou stimu-
laci. M. Zuckerman zavedl extroverzi vzdáleně podobný osobnostní koncept označovaný jako 
jednání orientované na vyhledávání vzrušení (sensation seeking behaviour),33 který pozitivně 
ovlivňuje oblibu abstraktních maleb a obrazů s motivy vyznačujícími se vysokým napětím, 
naproti tomu vyvolává negativní reakce u předmětných motivů [Furnham, Bunyan 1988; Zuc-
kermann et al. 1993; Furnham, Avison 1997].

Otázkou tedy je, jaký podíl variance připadá na sociodemografické faktory jako vzdělání, věk 
a rodové rozdíly.34 Většina psychologických výzkumů nesledovala vliv statusového postavení, 
většinou uvádí zanedbatelný vliv věku a znatelné rozdíly mezi muži a ženami. Nicméně studie 
zkoumající preference hudebních stylů došla k závěru, že v porovnání s osobnostním rysem 
vyhledávání vzrušení vzdělání na estetickou citlivost významný vliv nemá [Litle, Zuckerman 
1986]. Podle teorie lidé se zvýšenou potřebou vyhledávání vzrušení mají odlišnou optimální 
hladinu stimulace, díky které v uměleckých artefaktech tolerují či dokonce obdivují vysokou 
intenzitu a komplexnost. Otázkou je, zda se podmíněnost estetické citlivosti liší v závislosti na 
tom, zda se jedná o vizuální nebo hudební umění.

Osobnostní rysy jsou bezesporu významnou složkou utvářející lidskou schopnost vnímat 
umění. Nejenže podmiňují percepci, ale vedou i k odlišným vzorcům kulturní participace 
[Kraaykamp, van Eijck 2005].35 Aktivity kognitivně a emočně nejméně náročné (např. čte-
ní sentimentálních románů, sledování mýdlových oper v TV apod.) jsou pozitivně ovlivně-
ny přátelskostí, svědomitostí a emoční nestabilitou, zatímco otevřenost ovlivňuje tyto aktivity 
negativně. Otevřenost zkušenostem působí pozitivně na účast v podstatě na všech kulturních 
aktivitách, ať už vysoko-kulturních, tak na čtení detektivek a návštěvu koncertů populární hud-
by. Čtení detektivek a návštěva pop-koncertů ovšem není typická pro lidi s vysokou mírou 
odpovědností. Dodejme, že zjištění o efektu osobnostních rysů uvedená reprezentativní studie 
dospělé holandské populace v analýze kontrolovala vliv sociodemografických charakteristik 
jako pohlaví, věk, vzdělání a rodinný status.

Teorie strukturní a psychologické určenosti recepce umění by nebyly v rozporu potud, pokud 
by distribuce osobnostních rysů byla zcela nezávislá na třídní struktuře společnosti. Oprávněně 
se lze se domnívat, jak také ukazují některé studie,36 že tomu tak není. Výsledky psychologic-
kých výzkumů nás tak nabádají k jisté opatrnosti, pokud bychom chtěli přijímat Boudieuovy 
teze v jejich silné verzi strukturální determinace habitu a tedy i estetického vkusu, neboť zjevně 
existují predispozice kulturní spotřeby a schopnosti umění vnímat, které nejsou společensky 

32  Existuje i druhá dimenze (faktor) estetické citlivosti spojená s preferencí komplexity, resp. jednoduchosti [Ey-
senck 1941].

33  Vyhledávání vzrušivých prožitků je definováno jako potřeba nových komplexních podnětů, zážitků a ochotě 
podstoupit fyzické a sociální riziko k jejich uspokojení.

34  Furnham a Bunyan [1988] uvádí přibližně 10–15% vliv osobnostního rysu vyhledávání prožitků na hodnocení 
výtvarných motivů.

35  Existuje koncept pěti základních osobnostních rysů (tzv. Big-Five): extroverze, otevřenost zkušenostem, odpo-
vědnost, přátelskost (snášenlivost), emoční labilita a svědomitost.

36  A. Need a U. de Jong zmiňují holandskou studii, která odhalila významný vliv osobnostních rysů na úroveň 
dosaženého vzdělání, který je z velké části nezávislý na sociálním původu [Need, de Jong 2007].
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determinované. Umění může člověku přinášet zážitek bez ohledu na jeho třídní dispozice a ško-
lou naučená schémata vnímání a oceňování. Koncept habitu v Bourdieuho strukturalistickém 
pojetí jako „vtělení objektivních struktur“ tak představuje pro podmíněnost recepce umění pod-
mínku nutnou, nikoliv však dostačující.

V souvislosti s kulturním vkusem je třeba poukázat na rozdíl mezi čistým estetickým vjemem, 
tedy primární schopností prožitku z uměleckého díla, který je zakotven především v našich vlo-
hách, a zběhlostí v kulturních symbolech, představující naši způsobilost obdivovat umělecké 
artefakty. Zjednodušeně to lze vyjádřit rozdílem mezi výroky „ten obraz mě uklidňuje“ oproti 
„ten obraz je pěkně namalovaný ve stylu impresionismu“.

Při uplatnění uvedených teorií si tak musíme uvědomit zásadní rozdíl: zatímco psycholo-
gická teorie vnímání umění se vztahuje většinou k obecnému vkusu (citu pro estetično), tak 
Bourdieuho teorie selektivního vnímání umění se soustředí na relační pojetí obeznámenosti 
s dominantní kulturou. První nevysvětluje samotnou potřebu estetické zážitky vyhledávat, jako 
například záměr jít do muzea výtvarného umění, zatímco druhá neumí vysvětlit naše vnitřní 
prožitky kupříkladu při poslechu Janáčkovi Glagolské mše. Nezapomínejme ale na to, že Bour-
dieuho sociologická teorie percepce umění poukazuje nejen na projevy estetického hodnocení 
(vkus), ale také na schopnost osvojit si kódy dominantní vysoké kultury a tím dát najevo svou 
kulturní kompetenci v různých situacích, kdy schopnost komunikovat o umění představuje náš 
kulturní kapitál.

Jak poukazuje M. Petrusek, koncept kulturního kapitálu se do sociologie dostal ve dvou kon-
textech. V prvním „kulturologickém“ představuje bázi diferenciace vkusu, recepce uměleckých 
artefaktů a tvorby intelektuálních hodnot; v druhém „výrazně sociologickém“ úhlu pohledu 
je chápán jako diferenciační znak určité sociální vrstvy nebo dokonce třídy [Petrusek 1989]. 
Vzhledem k tomu, že kulturní kapitál představuje důležitou součást konceptualizace životních 
stylů v optice stratifikačního výzkumu, věnuji následující část této stati problematice jeho ope-
racionalizace i teoretické konceptualizace různých jeho efektů.

Operacionalizace kulturního kapitálu může být mnohem širší než běžně v sociologii použí-
vaná estetická měřítka jako participace a preference vysoké kultury atd.. Ty jsou obecně pova-
žovány za nepřímé indikátory (proxy), jsou tedy běžnými nástroji neměřitelných forem kultur-
ního kapitálu jako např. sebeprezentace či schopnost řádné jazykové promluvy. V teoretickém 
úhlu pohledu, jak upozorňuje DiMaggio [2001], bychom měli rozlišovat mezi kulturními zdroji 
napomáhajícími lidem být úspěšný ve společnosti, tj. usnadňující sociální mobilitu a instituci-
onalizované formy kulturního kapitálu obecnějšího rázu (institucionalizované podoby prestižní 
kultury).

V sociologii se nejčastěji používá definice kulturního kapitálu odkazující k původnímu po-
jetí P. Bourdieu [1973; 1984], ve které se za jeho klíčovou funkci označuje kulturní a sociální 
inkluze/exkluze, v Bourdieuho perspektivě používaná vyššími třídami (dominantní třídou či 
jejími frakcemi), napomáhající vytváření kolektivní identity prostřednictvím kulturní distance 
k jiným skupinám. Kulturní kapitál tak představuje „institucionalizované široce sdílené kul-
turní signály (postoje, preference, formální vědění, jednání, statky, oprávnění) používané jako 
nástroje sociální a kulturní exkluze“ [Lamont, Lareau 1988: 156].
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Nejčastěji se v učebnicích uvádějí s odkazem na P. Bourdieu tři formy kulturního kapitálu:37 
vtělený (jak se umíme pohybovat v sociálním prostoru – vkus, preference, distinkce), objektivi-
zovaný (kulturní předměty hmotné povahy) a institucionalizovaný (vzdělání, zejména v podobě 
titulů). Dodávám, že Bourdieu používá rovněž pojem „scholastic capital“, tím má na mysli 
oprávnění (credentials), tj. třetí typ. Bourdieuho přínos byl originální nejen v teoretické rovině, 
ale i tím, že se ve výzkumech z 60. letech pokusil vtělený kulturní kapitál empiricky měřit. 
Jeho přístup je ovšem dnes kritizován za to, že příliš zdůrazňuje význam jemností a kulturních 
signálů tzv. vysoké kultury, na druhé straně opomíjí praktické individuální schopnosti a význam 
hodnot při utváření sociální identity.

Kulturní kapitál můžeme konceptualizovat i jiným způsobem než běžně v empirické socio-
logii používanou z Bourdieuho konceptu odvozenou míru účasti na legitimní – vysoké kultu-
ře a kulturních preferencí, což se obecně považuje za nepřímé ukazatele obtížně měřitelných 
forem kulturního kapitálu jako např. sebeprezentace či schopnost řádné jazykové promluvy. 
Z hlediska teorie bychom měli podle P. DiMaggia rozlišovat mezi kulturními zdroji napomáha-
jícími lidem ke společenskému úspěchu a institucionalizovanými formami kulturního kapitá-
lu obecnější podoby, např. orientace ve vysokém umění.38

Kulturní kapitál lze dále rozčlenit na tři obecné typy na základě jeho efektů pro jedince 
(viz tabulku 2.1).

1. Vysoko-kulturní či kultivační kulturní kapitál39 umožňuje kulturní a sociální inkluzi/ex-
kluzi na základě znalosti a schopnosti ovládat symboly dominantní kultury. Jde zejména o par-
ticipaci na vysokém umění a estetické preference, ale třeba i praktiky, jako je způsob mluvy 
a interakce (Bourdieu).40

2. Kognitivní kulturní schopnosti předávané rodiči svým dětem, např. čtení s dětmi podporu-
jící kognitivní jednání [De Graaf et al. 2000]. Jak poukázal B. Bernstein děti z odlišných soci-
álních tříd si v rodině osvojují rozdílné používání jazyka (kódy a formy řeči), a tím i schopnost 
verbalizovat své myšlenky. V důsledku toho jsou pak nestejně vybaveny pro úspěch ve škole. 
Důležitý je také význam „poznatkového zázemí“ rodiny [Mareš 1999], které jsou rodiče schop-
ni poskytnout svým dětem. Nejde jen o knihy – objektivizovaný kulturní kapitál – či samotné 
znalosti, ale také o věnovaný čas a emocionální podporu (o tzv. emočním kapitálu vyjadřující 
citovou angažovanost rodičů pojednává kapitola K. Vojtíškové).

37 Podrobně pojednává o této problematice T. Katrňák [2004: 41-43, 61-63].
38  Bourdieu zkoumal estetické distance inter alia jako percepci rozličných témat zobrazených na fotografiích 

[Bourdieu 1984: kap. 1]. Sledovat lze ale i znalost dominantní kultury. Například M. Kivinen zjišťoval nejen 
pozitivní či negativní postoje a hodnocení kulturních položek (vkus), ale také jejich internalizaci. Ptal se svých 
respondentů, např. zda znají známé postavy v rozličných kulturních oblastech a zda umí popsat jejich díla, a ta-
ké, zda znají vybrané značky drahých produktů.

39  R. Collins [2004] jej nazývá „obecným kulturním kapitálem“ určeným sdílenou dominantní kulturou vyšších 
tříd. Staví ho proti „konkrétnímu kulturnímu kapitálu“, odpovídajícímu našemu třetímu kompetenčnímu typu.

40  V Bourdieuho pojetí specifických kapitálů je spjat se sociálním kapitálem zejména prostřednictvím tzv. klubo-
vého efektu (podrobněji [Šafr, Sedláčková 2006]) a tvoří součást symbolického kapitálu.
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3. Kompetenční – kulturní zdroje představují praktické schopnosti podporující mobilitu 
a úspěch („get ahead“ cultural capital) [DiMaggio 2001] ale i způsobilost komunikace při in-
terakci s druhými. Jde o tzv. zásobu členských symbolů, které cirkulují v sociální síti daného 
člověka a vytváří jeho emocionální energii, která je v mikrosociologické perspektivě základem 
nerovností mezi lidmi [Collins 2004].

V souvislosti tímto třetím typem připomeňme DiMaggiovo [DiMaggio 1991] rozlišení 
mezi samotným kulturním kapitálem (cultural capital) představujícím dovednosti při spotře-
bovávání statků (jako kupříkladu cit pro okázalou spotřebu) a schopnosti rozmlouvat o obecně 
prestižních, tj. institucionálně kontrolovaných a uznaných kulturních statcích, na jedné straně, 
a kulturními zdroji (cultural resources) či přesněji komunikační kompetencí ve smyslu způsobu 
vedení diskursu (včetně neverbálních signálů, přízvuku, tempa řeči apod.) [DiMaggio, Mohr 
1985] na straně druhé. Tyto zdroje dále zahrnují symbolické znalosti použitelné ve specifických 
relačních kontextech, tzv. interakčních rituálech [Collins 2004]. V určitém sociálním prostředí 
totiž schopnost inteligentně promlouvat např. o „budoucnosti pšenice, nebo divácky zábavném 
závodu předělaných aut“ představuje sice důležitý kulturní zdroj, ten ale nelze označit za kul-
turní kapitál v původním významu odvozeném z dominantní kultury, neboť nejde o obecnou 
hodnotu diktovanou převažujícím kulturním kontextem [DiMaggio 1991].

Do této sféry uvažování o kulturním kapitálu jako kulturně – společenské kompetence lze 
zařadit i širší koncept akčního rádia člověka, který odkazuje k rozsahu životního stylu a zahr-
nuje defacto jak kulturní, sociální, politický, tak i lidský kapitál [Šmídová 1992]. Akční rádi-
us jedince je utvářen teritorialitou (prostorovým dosahem); sociálně-komunikačním dosahem: 
osobní neformální kontakty (rodina, přátele), přesah do veřejné sféry (politické, náboženské, 

Tabulka 2.1.: Typologie kulturního kapitálu z hlediska jeho funkcí 

 definice příklady indikátorů

Vysoko-kulturní

(kultivační – distinktivní) 

vědomá spotřeba dominantní 

kultury, vkus vysoké kultury 

návštěva galerií, koncertů

Kognitivní (kulturní 

schopnosti)

kognitivní schopnosti dítěte

rozvíjené rodiči při výchově

výchovné praktiky jako čtení

s dětmi, výchova ke 

specifickým činnostem  

Kompetenční (kulturní 

zdroje) 

schopnost rozmlouvat 

o prestižních statcích 

pohyblivost v kulturní 

diverzitě vysoké-nízké 

kultury

(multikulturní kapitál) 

orientace ve společensky 

zajímavých tématech 

omnivorní znalost a vkus  

zdroj: autor 
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zájmové aktivity) a masmédia (způsob příjmu sdělení a informací a jejich zpracování i vyu-
žití). Uvedená konceptualizace umožňuje podle O. Šmídové rozlišit čtyři typy akčního rádia 
životního stylu:41 lokální člověk, nelokální člověk, člověk s velkým (pestrým) komunikačním 
rozsahem, člověk s malým (jednotvárným) komunikačním rozsahem. Pro sociální uplatnění 
jedince je tedy důležitá jednak jeho schopnost komunikovat, ať už jde o schopnost orientovat 
se v uznaných tematických okruzích, nebo samotná kapacita promlouvat, tak i vlastnictví sym-
bolických významů a sociálních zdrojů (symbolický a sociální kapitál).

Uvedené podoby kulturního kapitálu se navzájem nevylučují, naopak jsou navzájem prová-
zané. Nejedná se tedy v zásadě o typy, ale o různé funkce kulturního kapitálu mající v různém 
prostředí odlišné efekty na utváření a udržování stratifikačního systému. Podle teorie kulturní 
reprodukce (Bourdieu) preference, hodnoty, postoje a jednání dominantní u vyšších tříd, které 
si jejich příslušníci osvojí během socializace v ranném dětství, čímž získají oproti ostatním 
nesmazatelný náskok, vzdělávací systémem oceňuje a preferuje, a tím napomáhá reprodukci 
sociálních nerovností (zde se uplatní zejména vysoko-kulturní a kognitivní kulturní kapitál). 
Naproti tomu teorie kulturní mobility (DiMaggio) chápe kulturní kapitál (zejména pokud jde 
o jeho kompetenční a kognitivní typ) jako cestu k vzestupné sociální mobilitě u dětí z nižších 
socioekonomických vrstev. Podle této teorie neprodukuje kulturní kapitál již další výhody pro 
děti z vyšších tříd. V empiricky měřitelné rovině v případě mezigeneračního předávání kultur-
ního kapitálu lze v zásadě rozlišit dva přístupy. Ty sledují otázku kulturní participace na krás-
ném / vysokém umění na jedné straně a na druhé výchovu a učení se v rodině, např. čtení rodičů 
s dětmi se chápe jako aktivita, která podporuje kognitivní jednání [De Graff et al. 2000].

Pro projekt není důležité to, která z teorií lépe popisuje české podmínky. Obě jsou totiž 
relevantní, každá však vysvětluje podle mého názoru jiný proces. První – reprodukční proces 
strukturace, druhá – mobilitní fungování mobilitních kanálů. Ve výzkumech bychom se tedy 
měli ve výzkumech na to, za jakých podmínek je která z nich adekvátnější, co která může lépe 
vysvětlit ve světě vzrůstajících nerovností (různého charakteru). Jde o to, jak fungují jednotlivé 
druhy kulturního kapitálu: kognitivní a „get ahead“, „vysoko-kulturní“ a případně sociální ka-
pitál individuální mobilizační [viz Šafr, Sedláčková 2006].

Problém, na který poukazuje M. Petrusek [1989] spočívá v tom, že ne vždy je důsledně odli-
šován kulturní kapitál od lidského kapitálu a jeho specifické teorie kapitalizace vzdělání na trhu 
práce. Právě kompetenční forma kulturního kapitálu podporující úspěch v životě a společnosti 
vůbec v sobě obsahuje do značné míry prvky kapitálu lidského, zejména v původní definici 
Garyho Beckera. Ten již na počátku šedesátých let poukázal na to, jaký význam mají neekono-
mické investice pro dosažený příjem jedince [Becker 1962]. Investice mohou mít různorodou 
podobu, např. studium ve škole, profesní školení, lékařskou péči či konzumaci vitaminů. Vzdě-
lání tak představuje investici, která v budoucnu zvýší produktivní schopnost jedince. Za lidský 
kapitál lze označit produktivní schopnosti a dovednosti v širším slova smyslu (jako základní 
lidský kapitál), ale i vlastnosti, jež dále tyto dovednosti rozvíjejí, jako např. schopnost učit se, 
spolupracovat s ostatními, naplánovat si kariéru, prezentovat sama sebe při ucházení se o za-
městnání atd. (širší lidský kapitál) [Veselý 2006].

41  Životní styl definuje autorka jako funkční prvek života /funkční systém člověka i sociálna, pomocí kterého si 
člověk vybírá z repertoáru dané kultury určité prvky podle svých hodnot, cílů a potřeb. Spojuje tak sféru indivi-
duální a společenskou. Jde o „vzorec relací člověka mezi jednotlivými sférami a prvky života, životního pole“ 
[Šmídová 1992: 131].
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Připomeňme základní rozdíl ekonomické a sociologické perspektivy kapitálu. Zatímco eko-
nomická je brána jako ryze individuální, sociologický zorný úhel nevylučuje kolektivní aspekt. 
Lidský kapitál je nepřenositelný, koncept kulturního kapitálu naopak poukazuje na význam 
jeho mezigeneračního přenosu, resp. význam přenositelnosti jako substituci transferu ekono-
mického kapitálu. Kromě toho, že je předáván mezigeneračně v rodině, jeho skladba a objem je 
v teorii (alespoň v rigidní Bourdieuovské linii) vázán na sociální třídu. Lidský kapitál akumu-
lujeme především prostřednictvím investic (zejména času), kulturní kapitál však může vznikat 
i spotřebou (zejména tzv. objektivizovaný, tedy jeho komodifikovaná podoba jako např. vlast-
nictví uměleckých předmětů).

V české sociologii je kulturní kapitál často mylně ztotožňován pouze s dosaženým vzdě-
láním, které sice může být jeho nepřímým indikátorem, ale nevyjadřuje podstatu obsaženou 
v teorii kulturní reprodukce sociálních tříd, která zdůrazňuje kulturní praktiky a preference.

Jak jsem uvedl výše, za jednu z konstitutivních složek kulturního kapitálu a zároveň i jednu 
z forem vytyčování symbolických hranic je považována spotřeba ať už kulturní, nebo materiál-
ní u té pak zejména její ostentativní funkce.

Pokud zkoumáme kulturní kapitál prostřednictvím kulturní či materiální spotřeby, pak se 
můžeme zejména při studiu jeho mezigeneračního předávání zaměřit na základě uvedených tří 
obecných typů na problematiku: 1. spotřeby „vybraných“ statků ukazující na vybranost vkusu 
a sebeprezentace, vs. spotřeba „obyčejných / masových / nízkých / levných“ produktů; 2. kul-
turní participace a podpory intelektuálních znalostí kultury (např. knihy, hudební nástroje, ná-
vštěvy divadel, výstav, mimoškolní kroužky týkajících se oblasti umění), vs. preference spotře-
by masové a nízké kultury; 3. materiální investice do rozvoje schopností dětí (např. počítače, 
sportovní výbava a mimoškolní kroužky a další aktivity rozvíjející schopnosti praktického rázu 
mj. uplatnitelné později na trhu práce). Tyto otázky se týkají zejména rodin s dětmi ve školním 
věku.42

Kromě roviny materiální spotřeby je důležité studovat i podobu neekonomických investic 
rodičů do kulturního (a lidského) kapitálu jejich potomků. Vedle vedení k vybraným mravům 
a schopnosti vyznat se ve vysokém umění (kultivační vysoko-kulturní kapitál) se jedná zejmé-
na o emocionální podporu, časové investice do učení se s dětmi, komunikaci se školou, snahu 
zprostředkovat dítěti informace, které škola nepředává vůbec anebo jsou dítěti z určitého soci-
álního prostředí předávány v ne příliš srozumitelné podobě. Zkrátka to, co jsme označili za kul-
turní kapitál kognitivní a kompetenční - podporující společenský úspěch a pozdější uplatnění 
na trhu práce.43

Cílem tohoto rámce je zohlednit mezigenerační přenos dimenzí kulturního kapitálu prostřed-
nictvím spotřeby. Týká se proto zejména rodin (domácností) s dětmi ve školním věku. Kulturní 
kapitál zde chápeme jako investice rodičů (domácností) prostřednictvím dané formy spotřeby 
do komodit či aktivit, které napomáhají akumulaci kulturního kapitálu jejich dětí. Tato funkce 

42  Tato témata budou sledována ve fokusních skupinách s rodiči vychovávající děti na víceletých gymnáziích 
v rámci projektu Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání nega-
tivních dopadů sociální diferenciace v ČR. Konceptuální schéma je rovněž uplatnitelné při sekundární analýze 
výdajů domácností (data Rodinné účty, ČSU).

43  V této souvislosti by neměla zůstat opomenuta i poněkud odlišná tradice studia mezigenerační reprodukce so-
ciálních nerovností v tzv. sociálně psychologickém modelu dosahování statusu a mezigenerační mobility (viz 
[Matějů, Tuček, Rezler 1991; Matějů, Straková et al. 2006]).
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může (a nebo také nemusí) být součástí druhého a třetího typu spotřeby. Upozorňuji na význam 
rozlišovat spotřebu vedoucí k aktivitám uvnitř rodiny (tj. v jisté sociální izolaci) a takový typ 
spotřeby vedoucí k trávení času ve vrstevnických skupinách.

Kulturní diferenciaci lze chápat jako otázku diferencí v oblastech kulturní spotřeby (trávení 
volného času), ale i materiální spotřeby (zejména jejího instrumentálního užití) a hodnotovou 
a postojovou diferenci. Souhrnně jde tedy o to, co bývá označováno jako diferenciace životní 
stylu.

S rozvojem výzkumu kulturní diferenciace od počátku 90. let existuje několik přístupů ke 
konceptualizaci a operacionalizaci kulturního vkusu a životního stylu. Pokud se týče způsobu 
života, který vyžaduje investici do lidských zdrojů, je třeba odlišovat dvě základní kategorie 
[Svalastoga 1965]. Na jedné straně jsou to převážně materiální složky životního stylu, které lze 
pořídit pouze prostřednictvím peněz (bydliště, doprava, oblečení apod.), na druhé pak sociální 
schopnosti či symbolická manipulace (používání adekvátního jazyka, vybrané chování). V dru-
hém případě je možno lidské investice pouze částečně nahradit ekonomickými investicemi. 
Často je třeba si je osvojit již během procesu socializace v dětství. Osvojení si takového život-
ního stylu a kulturních praktik do značné míry záleží na sociální interakci.

Konceptualizace životního stylu je značně různorodá. Podle P. Bourdieu představuje pro-
dukt získaných habitů (klasifikační schémata a sdílený systém dispozic). Rozdílné životní 
styly jsou strukturou ustavených polí životního stylu uspořádány do vzorců, tj. „rozdílných 
systémů vlastnictví, ve kterých různorodé systémy dispozic vyjadřují samy sebe“ [Bour-
dieu 1984: 260]. Klíčový je pro toto uspořádání vkus, který představuje „schopnost rozlišo-
vat věci na základě estetických a uměleckých měřítek“ [Ollivier, Fridman 2001]. „Vkus je 
osvojená dispozice k ‘rozlišování a oceňování“. (…) umožňuje ocenění (v běžném smyslu) 
objektu bez toho, že by v sobě zahrnoval znalost jeho osobitých vlastností, které ho definují. 
(…) Slouží jako jakási sociální orientace, ‘vědomí něčí pozice‘, poskytuje příslušníků určitého 
postavení v sociálním prostoru vodítko k sociálním pozicím nastaveným na jejich vlastnos-
ti a směrem k praktikám nebo komoditám, z nichž příslušník dané pozice profituje“. [Bour-
dieu 1984:466] Obecně jde o manifestované preference, které představují „praktické potvr-
zování nevyhnutelné rozdílnosti“ [ibid 1984: 56], které jsou součástí symbolických systémů 
klasifikace, jejichž obsah a struktura odráží, ale zároveň i formuje specifické sociální vztahy.
Vkus neboli manifestované preference slouží jako vymezující prostředek statusového postave-
ní (status marker), který symbolicky zahrnuje nebo vylučuje druhé. Podílí se tak na utváření 
sdílené identity uvnitř skupiny, souběžně jeho absence u jiných nám pomáhá identifikovat, kdo 
není členem skupiny.

Bourdieu definuje habitus jako „objektivní vztah mezi dvěma objektivitami, umožňuje usta-
vit snadno pochopitelnou a nezbytnou relaci mezi praxí a situací, jejichž význam je utvářen ha-
bitem skrze kategorie vnímání a chápání, které jsou samy o sobě produkovány pozorovatelnými 
sociálními podmínkami“ [Bourdieu 1984: 101]. Schémata habitu představují „primární formy 
klasifikace, které vděčí za svou specifickou účinnost skutečnosti, že fungují mimo úroveň vě-
domí a jazyka, mimo úroveň introspektivní reflexe či kontroly vůle“ [ibid: 466].

Na vágnost a problematická východiska Bourdieuho koncepce habitu poukazuje B. Lahire 
[2003]. Rozebírá četné Bourdieuho definice a příklady, které ovšem neodpovídají klíčové defi-
nici „vzorce generujícího praxi“. Aby byl pojem habitus jako systém dispozic nosný, musel by 
podle Lahirera Bourdieu ukázat, do jaké míry a jak sociální okolí - rodina, škola, náboženství, 
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okruh přátel a známých - přispívá k socializaci člověka. Bourdieuho definice absentují argu-
menty i příklady, jak probíhá přenos dispozic, pomocí vštěpování, sociální konstrukce či vtěle-
ní.44 Lahireovo pojetí zdůrazňuje individuum, jehož habitus je produktem mnohačetných forem 
sociálních procesů, které se objevují v rozdílných oblastech. Navrhuje rozlišovat mezi dispo-
zicemi k jednání a dispozicemi k přesvědčení (mentální a diskursivní habity), které mohou mít 
silnou povahu (připravenost k jednání) a nebo slabou (tvrzení objevující se pouze v konverzaci 
a diskursech).

Rudolf Richter [2002] v návaznosti na rozčlenění Stefana Hradila rozlišuje milieu jakožto 
kulturní zázemí každodenního jednání, tj., způsob jak lidé vnímají každodennost společnosti, 
reagují na ni a používají ji v souladu se společnými hodnotami a postoji a životní styly, kte-
ré představují vzorce typického každodenního jednání. Ty jsou našimi průvodci schopností 
rozlišovat jemné rozdílnosti v každodenním životě. Vedle toho existuje pojetí životního stylu 
uplatňované v marketingovém komerčním výzkumu v prismatu osobnost/hodnoty, kde je ži-
votní styl konceptualizován jako sdílené spotřební vzorce v rozsahu různých spotřebitelských 
kategorií [Holt 1997]. Podobně Zablocki a Kanterová definují životní styl jako sdílené hodnoty 
nebo vkus, které se primárně odráží ve spotřebních vzorcích [Zablocki a Kanter 1976].

M. Sobel [1981] upozorňuje na dvě kritéria, která je potřeba brát v úvahu, pokud vybíráme 
indikátory životního stylu. Prvky životního způsobu musí mít symbolickou povahu a vyjad-
řovat určitý modus žití, především by měly být spojeny s objektivní sociální pozicí a měly by 
být veřejně manifestované, tj. rozeznatelné pro okolní svět. Toto východisko se blíží konceptu 
životního stylu jako symbolických hranic [Holt 1997]. Podle Sobela ideální příklad ukazatele 
životního stylu představují data o spotřebním chování a preferencích, kdy zejména okázalá 
spotřeba je „nejviditelnější“ formou behaviorálně manifestační volby, která vyjadřuje sociální 
pozici jedince ve společnosti.

Životní styl v návaznosti na pojetí M. Sobela a P. Bourdieua navrhuji koncipovat jako mani-
festační kulturní vkus a jednání, které napomáhají vymezování symbolických meziskupinových 
hranic (v našem případě statusových skupin nebo sociálních tříd). V tomto pohledu představuje 
navržené pojetí životního stylu průnik s dříve uvedenou definicí kulturního kapitálu [Lamont, 
Lareau 1988], která klade důraz na jeho funkci při kulturní a sociální exkluzi a utváření sym-
bolických hranic.

2.9.1. Indikátory životního stylu a oblasti studia jeho diferenciace

Sociologové provádějící sekundární analýzu jsou často omezeni indikátory v již dříve poří-
zených datových souborech, a proto je poměrně neobvyklé mít v jednom analytickém mode-
lu k dispozici širokou varietu indikátorů, pokrývající jak behaviorální, tak postojové aspekty 
životního stylu. Uplatňovány jsou rozdílné přístupy k měření kulturního kapitálu a životního 
stylu v kontextu sociální stratifikace. Kupříkladu Laumann a Hause [1970] zkoumali souvislost 
statusového postavení a vybavení, které lze vypozorovat v obývacím pokoji, jako vyjádření 
diferencí v osobních hodnotových orientacích (moderní vs. tradiční principy). 

Bourdieu se pokusil vtělený kulturní kapitál, rozuměj postoje, formální vědění, kvalifikace, 
preference, vkus i chování operacionalizovat a empiricky měřit. Zaměřil se při tom zejména na 
vtělenou (embodied) formu kulturní kapitálu. Za tímto účelem použil v druhé polovině šede-
sátých let ve výzkumu kulturních praktik francouzských sociálních tříd širokou paletu otázek, 

44 O problematice výchovy v rodině a jejímu vztahu ke škole pojednává kapitola K. Vojtíškové.
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pomocí nichž měřil kulturní vytříbenost a vkus jako oblibu (a částečně i neoblibu) pro vysoké 
a částečně i nízké umění, zejména výběr hudebních žánrů, filmu, literatury, zařízenost bytu, 
způsobu oblékání, i estetického hodnocení motivů zobrazených na předkládaných fotografiích 
[Bourdieu 1984]. Bourdieuho pojetí je ovšem dnes kritizováno za to, že příliš zdůrazňuje vý-
znam vysoké kultury, a při tom opomíjí roli morálky při vytyčování symbolických hranic mezi 
třídami a jejich frakcemi. Indikátory, které použil ve svém výzkumu ze šedesátých let reflektují 
totiž především dominantní intelektuální kulturu centrální Pařížské oblasti [Lamont 1992]. Jeho 
výklad „boje“ o identitu skrze kulturní spotřebu uvnitř frakcí střední třídy také odhlíží od role 
organizačních zdrojů a výhod kariérní seniority vlastní příslušníkům střední třídy ve velkých 
korporátních organizacích [Savage et al. 1995].45

Mezi nejčastější oblasti studia kulturní diferenciace patří bezesporu sféra hudebního vkusu, 
na což odkazuje mnoha autory oblíbený výrok P. Bourdieu: „nic tak jednoznačně nepotvrzuje 
jedincovu třídní pozici a nic jiného neklasifikuje tak neomylně jako hudební vkus“ [Bourdieu 
1984: 18]. Předmětem zájmu mnoha analýz se staly hudební preference, ať už frekvence posle-
chu hudebních stylů či jejich kombinace [van Eijck 2001], obliba hudebních žánrů [Peterson, 
Simkus 1992; Peterson, Kern 1996], nebo naopak neobliba [Bryson 1996], návštěva hudeb-
ních akcí spolu s poslechem prostřednictvím různých médií [Chan, Goldthorpe 2004]. Ačkoli 
hudební vkus zaujímá v sociologii prominentní postavení, zkoumány jsou i jiné sféry kulturní 
spotřeby. Britská sociologie má tradici výzkumu stravovacích zvyklostí ve veřejných zaříze-
ních (restaurace, fastfoody apod.) [Warde et al. 1999; Warde, Martens 2000]. Bonnie Erickson 
[1996] sledovala ve své studii privátních bezpečnostních agentur v Torontu znalosti zaměstnan-
ců v rozličných oblastech kulturních žánrů (knihy, restaurace, umění a sport). V poslední době 
se obrací zájem sociologů k čtenářství ať už novin [Chan, Goldthorpe 2006], nebo literárních 
žánrů [Zavisca 2005].

Dá se říci, že nejdále ve zkoumání kulturní spotřeby a tedy i měření kulturního kapitálu je 
zřejmě vedle britské holandská a belgická sociologie. Podrobně se otázkou estetického vnímání 
umění věnuje např. rozsáhlý výzkum kulturní participace ve Flandrech 2003-2004 (Cultural 
policy research centre ‘Re-Creatief Vlaanderen’). Zdařilou aplikaci Bourdieuho teorie třídních 
diferencí estetického vnímání umění představuje analýza toho, jak lidé hodnotilí devět skupin 
výtvarných děl, jež se lišíly jak v uměleckém stylu, tak historickém období vzniku [Vandeb-
roeck 2006]. V souladu s touto teorií i na úsvitu 21. století lidé z vyšších statusových skupin 
s velkým objemem kulturního kapitálu (měřeno vzděláním a úrovní kulturní spotřeby) preferují 
nefigurativní a abstraktní umění, zatímco respondenti s nízkou úrovní kulturního kapitálu (nižší 
třídy) upřednostňují v zobrazeních vysoký stupeň realismu a figurativní motivy. Analýza tak 
potvrzuje platnost Bourdieuho teoretického východiska, podle něhož jsou vyšší privilegova-
né třídy vybaveny symbolickými nástroji nezbytnými k pochopení a přivlastnění si legitimní 
kultury, které si mohou osvojit pouze na základě svého sociálního původu a s ním spojených 
vzdělanostních drah.

45  M. Savage a kol. identifikovali mezi britskou střední třídou tři typy životního stylu: asketický (kulturně elitis-
tický tedy vysokokulturní kapitál), postmoderní (privátní spotřeba nezávislá na státem definované dominantní 
kultuře) a ne-distinktivní (orientace na kariérní organizační kapitál spíše než vysoko-kulturní kapitál a spotřebu). 
První je typický pro vysoké odborníky pracující ve veřejném sektoru, druhý pro odborníky a specialisty v privát-
ním sektoru, zatímco třetí je rozšířen mezi státními úředníky [Savage at al. 1995].
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2.10.  Přístupy ke zkoumání kulturní diferenciace a stratifikace uplatňo-
vané v české sociologii

Nedá se říci, že by v uplynulém období byla problematika vztahu životního stylu a sociál-
ních tříd v centru pozornosti českých sociologů. V devadesátých letech se sociologie v souvis-
losti s otázkou třídní strukturace soustředila především na témata ekonomických nerovností 
[např. Večerník 1998], sociální mobility, politických preferencí a chování [např. Matějů, Vla-
chová 2000]. Kulturní rozměr nerovností byl spíše opomíjen, určitá pozornost mu byla věno-
vána v rámci problematiky multidimenzionálního statusu [Machonin, Tuček 1996; Tuček et al. 
2003] a vzdělanostních nerovností [Matějů, Straková 2006]. Přitom tradice české sociologie 
má na tomto poli hluboké kořeny. Životní způsob se stal již v šedesátých letech jednou z vý-
znamných dimenzí analýzy společenských nerovností [Linhart 1969]. Později byla diferenciace 
volného času sledována v zorném úhlu stratifikace spíše omezeně a vzhledem k oficiální socia-
listické doktríně značně tendenčně [Linhart 1980]. Nicméně pozornost věnovaná roli kulturních 
diferenciací jako odlišnosti vkusu a zejména trávení volného času byla v souvislosti se sociální-
mi nerovnostmi věnována i v osmdesátých letech, ať už v teoretické perspektivě [Gabal 1988], 
nebo empiricky v tématech recepce umění [Kasalová, Řehák 1984] a vzdělanostních nerovností 
[Gabal 1990].

Situace se mění v souvislosti s příchodem tzv. kulturního obratu při studiu nerovností, který 
upírá pozornost ke kulturní dimenzi nerovností a její funkci při utváření (nejen třídní) identity. 
Jde krom studia percepcí a klasifikování sociálních skupin také o výzkum životních stylů a kul-
turních praktik tříd. Setkat se s takovou perspektivou empirického studia sociální stratifikace 
můžeme již i u nás [např. Katrňák 2004, Šafr 2006b].

Explicitně téma životního stylu a postavení v systému sociální stratifikace zkoumá česká 
sociologie především v perspektivě volnočasových aktivit, zejména těch, které jsou spojené 
s vysokou kulturou, a v tematice hodnotových orientací. Životní způsob jako trávení volného 
času byl v posledním období ve stratifikační perspektivě zkoumán pouze ve studiích M. Tučka 
[Duffková, Tuček 2003] a částečně T. Katrňáka [2004: k 3.2].

Problému kulturní diferenciace v souvislosti se stratifikačním uspořádáním v teoretické per-
spektivě představené v předchozí části textu se česká sociologie doposud věnovala v porovná-
ní se situací v jiných zemích (Francie, Holandsko, Belgie, Velká Británie) relativně omezeně. 
Zmíněná studie ze sedmdesátých let věnující se problematice diferencí v recepci umění [Kasa-
lová, Řehák 1984] se stratifikačního aspektu dotýká pouze okrajově. V souvislosti se zmíněnou 
tradicí měření jedné dimenze multidimenzionálního sociálního statusu MDSS [Machonin 1970, 
Machonin, Tuček et al. 1996] jako kulturní, resp. volnočasové participace, která však používá 
tuto dimenzi podstatě jen jako součást nezávislého znaku, se objevily i hlubší analýzy používa-
né baterie otázek zjišťující životní styl. Jedná se o frekvenci 14 volnočasových aktivit, podobná 
varianta byla použita již ve výzkumu TSS z roku 1984 [Gabal 1990], kterou lze rozdělit do tří 
latentních dimenzí, za pomocí faktorové analýzy, reprezentujících vysokou kulturu (spojenou 
s pracovní angažovaností), zábavu/ odpočinek a rodinu (děti a domácnost) [Duffková, Tuček 
2003]. Dodejme že, analýza souvislosti s třídou (EGP6) ukazuje na hierarchizované třídní di-
ference v případě vysoké kultury (platí argument homologie), rozdíly u zbylých dvou faktorů 
však ukotveny v sociálním statusu nejsou.

Přistup podobný Bourdieuho analýze vtělené formy kulturního kapitálu v podobě kulturní 
spotřeby byl uplatněn ve výzkumu kulturních potřeb, který zkoumal již v sedmdesátých letech 
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v ČSSR v rámci analýzy diferenciací recepci umění [Kasalová, Řehák 1984].46 Konceptuálně 
analýza hodnotové rozrůzněnosti populace rozlišuje dva typy kulturních a obecných potřeb. 
V případě druhém – „diferenciačních směrů v poli obecných kulturních potřeb“ byly identifiko-
vány základní dimenze potřeb: optimálního rozvoje člověka (tělovýchova, práce, sebevzdělává-
ní), dobrých vztahů a klidného životního zázemí (byt, rodina), osobní realizace (osobní vzhled, 
cestování), osobní aktivity (pobyt v přírodě, cestování, tělovýchova) a sociability (hostinec, 
sportovní přenosy, společenská zábava). Podrobnější typologie kulturních potřeb spjatých s re-
cepcí umění v sobě obsahovala tři základní dimenze potřeb: estetické (potřeba čistě estetických 
zážitků), domácí (domácí forma recepce dramatických děl) a zábavní (zábava mimo domov).47 
Z hlediska stratifikace byla bohužel sledována pouze diference mezi dělníky, rolníky a ostat-
ními. Na zakotvenost recepce umění z hlediska třídní příslušnosti na konci 70. let v tehdejším 
Československu (argument homologie) ukazuje fakt, že zatímco dělníci byli častěji zastoupeni 
v typu „absence uměleckých nároků“ a „jen zábava mimo domov“, tak pro ostatní, rozuměj 
zejména bílé límečky, byly typické především „jen umělecké nároky“.48 

Zmíněnou podrobnou typologii kulturních potřeb spjatých s recepcí umění považuji za vý-
znamnou inovaci perspektivy uplatnitelné ve výzkumu kulturní spotřeby ze dvou důvodů. Za-
prvé nabízí detailnější způsob měření kulturního kapitálu, posouváme se tak od široce poja-
tého životního způsobu zjišťovaného pomocí zmíněné tradiční baterie otázek ohledně trávení 
volného času k operacionalizaci subtilnější podoby vtěleného kulturního kapitálu – percepce 
umění jako kulturního vkusu. Druhý důvod je závažnější, neboť jestli něčím trpí Bourdieuho 
analytický přístup, pak je to jednak detailnější konceptualizace veřejné vs. privátní formy par-
ticipace na kulturních aktivitách49 a zejména pak neochvějné spoléhání se na existenci striktní 
dichotomie vyšší / nízké umění bez mezistupňů. Přístup Kasalové a Řeháka ukazuje na to, že 
druhý zmíněný problém, tedy otázku existence kulturních hierarchií, lze chápat také jako škálu 
uměleckých druhů vyžadující vyšší koncentraci a připravenost k vnímání zatímco na druhém 
jejím konci nacházíme umění tradičně považované za nejpřístupnější a nikoliv jen jako otázku 
pouhé kulturní předpřipravenosti (habitus) na konzumaci vyšší/nižší formy uměleckých děl.

2.11. Nástin konceptuálního schématu diferenciace životního stylu
V teoretické perspektivě lze na základě zkušenosti mnoha soudobých analýz diferenciace 

kulturní spotřeby ve vazbě na stratifikaci v návaznosti na původní model P. Bourdieu [1984: 
kap. 3] navrhnout komplexní matici dimenzí a indikátorů životního stylu a kulturního kapitá-
lu. Obsahuje v sobě podle Bourdieu konstitutivní dimenzi označovanou jako (anti)kantovská 
estetika tj. opozice „vysokého a nízkého“, zejména protilehlé postavení vysoké vs. populární 

46 Výzkum „Kulturní potřeby a zájmy“ z roku 1978, který uskutečnil tehdejší Ústav pro výzkum kultury.
47  Jednalo se o dimenze získané jako latentní struktury odpovědí na otázku: „Posuďte laskavě uvedená hesla 

z vlastního osobního hlediska. U každé potřeby uveďte, zda to či ono považujete pro sebe za důležité. (odpově-
di na sedmibodové škále). Posuzované potřeby byly: sledování televizních inscenací, četba literatury, poslech 
populární hudby, návštěva kina, poslech rozhlasových her, návštěva divadla, návštěva galerií, poslech vážné 
hudby, vlastní umělecká činnost.

48  Kombinací tří dimenzí potřeb vznikla typologie v recepci umění: extenzívní typ, absence domácí formy, absence 
společenské zábavy, absence uměleckých nároků, jen umělecké nároky, jen zábava mimo domov, jen domácí 
forma, absence kulturních potřeb.

49  Zde mám na mysli pouze konceptuální východiska uplatňované v jeho empirických analýzách. V rovině teo-
rie pochopitelně Bourdieu uplatňuje perspektivu sociálního kapitálu, nicméně jeho koncept je pojat jako elitní 
zvýhodnění frakcí vyšší třídy napomáhající této skupině v přístupu ke zdrojům a nikoliv jako sociabilita ať už 
intimního charakteru či dokonce střetávání ve veřejném prostoru (podrobněji viz [Šafr, Sedláčková 2006]).
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kultury v různých sférách. Bourdieu [1984: kap. 3] původně rozlišil tři sféry spotřeby, které 
zakládají kulturní diferenciaci tříd (platné zejména uvnitř dominantní třídy): jídlo, kultura a se-
beprezentace (oblečení, krása, péče o tělo, atd.). Navrhované konceptuální schéma odráží tyto 
tři základní sféry, nadto v sobě zahrnuje i další aspekty diferenciace životního stylu ve vzta-
hu ke společenské stratifikaci. Jedná se o tyto oblasti: volnočasové aktivity (aktivní/pasivní), 
stravovací zvyky a jídlo, návštěva kulturních akcí a kulturní vkus, zájem o témata (v médiích), 
okázalá spotřeba a aktivity zdravého způsobu života (viz tabulka 2.2).

Toto konceptuální schéma přestože bylo původně navrženo pro účely sekundární analýzy 
diferenciací životního stylu ve vztahu k sociální stratifikaci na datech z výzkumu Market & Me-
dia & Lifestyle TGI 2004 [Šafr 2006a] nabízí v podstatě univerzální rámec pro studium kulturní 
diferenciace a stratifikace s využitím jiných souborů dat i různorodé metodologie. Snažím se 
v něm alespoň částečně zohlednit preciznější rozlišení životního stylu a kulturních aktivit, jak 
navrhuje Alan Warde se svými kolegy [Warde et al. 2000]. Jde o rozdělení na sportovní partici-
paci, diváctví ve veřejných prostorech nebo volnočasové aktivity trávené v sociálním prostředí 
a kvazi-domácí aktivity (např. zahradničení). Právě důraz na rozlišení veřejné a soukromé sféry 
trávení volného času je v souladu s poznatky o roli sociálního kapitálu a jeho efekty na stratifi-
kační postavení [viz např. Warde, Tampubolon, Savage 2005].
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Tabulka 2.2.: Dimenze a indikátory životního stylu  

Dimenze  Příklady indikátorů (dostupné v MML04) 
Volnočasové aktivity (aktivní/pasivní) 

zdraví utužující aktivity (sport) 

- stará se o zdraví 
- dodržuje zásady správné životosprávy 
- ve volném čase sportuje 

 dovolená  - rád cestuje 
- aktivní dovolená 
- dovolená v zahraničí

 sociální kontakty  indikátory nejsou v MML s výjimkou „chození do 
hospody hlavně za účelem setkávání se s přáteli“ 
k dispozici.50

Stravovací zvyky a jídlo 

 zdraví prospěšné / nezdravé 

- jí hodně ovoce a zeleninu
- dodržuje zásady správné životosprávy 
- kupuje biopotraviny 
- má rád nezdravá jídla 

 vybranost stravování - rád jí exotické jídlo 
- pivo / víno k jídlu 

- v jídle si nevybírá 

Návštěva kulturních akcí a kulturní vkus 

 vysoká kultura/ nízká kultura 

- hra na hudební nástroj  
- zájem o architekturu 
- čte poezii 
- rád chodí do divadla 
- v televizi sleduje umění / seriály 

zájem o témata (v médiích) 

 vysoká kultura/ nízká kultura 

- zprávy 
- kino, filmy 
- erotika 
- skandály, drby, celebrity 

Spotřeba

 móda, oděv

 péče o tělo / vzhled 

- pečuje o svůj vzhled 
- udržuje upravený vzhled 
- používá oděvní doplňky 
- pouze několik šatů dostačuje
- upřednostňuje neformální oblečení

- snaží se mluvit spisovně

 luxusní (ostentativní) spotřeba

 kultura materiální nezbytnosti 

- dává přednost značkovému zboží 
- nakupuje luxusní zboží 
- má rád/a luxusní doplňky 

- nosí věci do roztrhání
- využívání slev 

50 Podrobněji se lze o problematice měření sociálních kontaktů dočíst v [Šafr, Sedláčková 2006].
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Každý člověk prožívá jedinečný život, má svou unikátní biografii, která je výslednicí jeho 
potenciálů a strukturních omezení, a do určité míry také shodou náhod. Sociologické teorie 
sociálních nerovností se snaží poukázat na vnější strukturní omezení (gender, sociální třída, et-
nicita/rasa apod.), která neovlivňují jedince jako takového, ale jedince jako člena určité sociální 
kategorie, přičemž členství v těchto kategoriích nejsou zcela dobrovolná. Poukazují tím na ne 
zcela svobodnou volbu identit a životních drah, a strukturovanost biografické zkušenosti. Lidé 
nemají stejné podmínky, a tedy ani životní šance, ať už je definujeme jakkoli. U lidí nějakým 
způsobem závažně zdravotně omezených (dle na daném místě v dané době platných definic) 
je pamatováno v zákonech o sociální péči. U zdravých lidí je větší problém rozhodnout, kdo je 
„dostatečně významně“ znevýhodněn a komu by se mělo pomáhat. Otázka, zda se jedná o ne-
rovnosti nebo rozdíly je součástí sociálněvědních debat s dopadem i na praktický sociálně-poli-
tický diskurz a snahy o nápravu (vyrovnání šancí, zohlednění nerovností či uznání odlišností).

V moderních společnostech hraje vzdělání podstatnou roli pro zařazení člověka v systému 
sociální stratifikace. Původní předpoklady, že demokratizace vzdělání nahradí dřívější askripci 
čistě výkonovým principem byly ve druhé polovině 20. století zpochybněny a empiricky bylo 
prokázáno, že šance na vyšší vzdělání zdaleka nejsou nezávislé na sociálním původu. Výchozí 
(orientační) rodina a její umístění ve stávajících sociálních strukturách (sociální stratifikaci) má 
na životní šance nového člena společnosti podstatný vliv. Rodina je pojítkem mezi individu-
ální a třídní trajektorií a podle některých by měla být jednotkou třídní analýzy [Reay 2000a]. 
Romské děti u nás mají oproti dětem ne-romským podstatně sníženou šanci vystudovat byť jen 
střední školu a děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů mají mnohem větší šanci vystudovat vy-
sokou školu než děti z dělnických rodin. Etnicita, vzdělanostní zázemí či sociální třída rodiny 
ovlivňují příležitosti dětí v mnoha ohledech.

51  Autorka děkuje kolegovi Jiřímu Šafrovi za jeho velmi cenné připomínky a komentáře.
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Text se soustředí na vztah sociální struktury a individuální biografie, zejména na zprostřed-
kující (kulturní) vlivy působící ve vztazích mezi rodinou a školou, jako dvěma institucemi, 
které tvoří nedílnou součást biografie dnešního člověka a zásobu jeho zkušeností, hodnot, po-
stojů a chování. Často se tato otázka zaměřuje na měření síly vlivu sociálního postavení (členů) 
rodiny52 na dosažené vzdělání dětí, tedy na vzdělanostní nerovnosti/příležitosti.

Nejdříve se v krátkosti zaměříme na proces socializace tvořící jednu z hlavních funkcí rodiny 
a školy. V další části se budeme věnovat rodinné socializaci a jaké její oblasti, praktiky se staly 
předmětem zájmu vzhledem k sociálnímu postavení. Teorie kulturní reprodukce P. Bourdieu 
a její klíčový koncept kulturního kapitálu uvádí problematiku zkoumání vztahu mezi strategie-
mi rodiny a působení školy. Ve zbývající části se blíže zaměřím na konkrétní české i zahraniční 
studie, které kvalitativními metodami (především etnograficky) problematiku rozpracovávají 
a na jejich výsledky.53

Začleňování dítěte/člověka do společnosti, do systémů společenských vztahů, získávání so-
ciální identity, učení se rolím odpovídajícím společenským pozicím nazýváme socializace. Její 
součástí je i celoživotní proces enkulturace, tedy přijímání hodnot, kulturních norem společ-
nosti, vzorců chování a způsobů komunikace přijatelných v dané společnosti. Socializace je 
„úplné a důsledné zasvěcení jedince do objektivního světa společnosti či části společnosti.“ 
[Berger, Luckmann 1999 (1966): 129]. Je to proces, kterým jedinec získává znalosti, schopnosti 
a dispozice, které mu umožní participovat jako více či méně efektivnímu členu skupiny a spo-
lečnosti [Cook 2003 (1973): 297].

Při primární socializaci je člověku sociální svět dán jako takový, dítě si nemůže vybírat, 
v jaké rodině vyroste a zda přijme svět, který je mu zprostředkován. Významní druzí (nejčastěji 
rodiče a příbuzní) dítě do světa uvádí, dítě se s nimi identifikuje a má k nim silné emocionální 
vazby, není tak jen kognitivním učením, ale i vysoce emocionálním procesem. Jedinec přejímá 
role, postoje a svět významných druhých a utváří se jeho identita. Svět je přijímán jako ne-
zpochybňovaná kompletní realita, přestože významní druzí vybírají jen jeho určité rysy, a pů-
sobí jako jakýsi filtr. Děti vychované v rodinách odlišného sociálního postavení mají odlišné 
vnímání reality a obývají svět různými způsoby [Berger, Luckmann 1999 (1966)]. Primární 
socializace se stává východiskem pro porozumění ostatním i pro chápání světa. Je zdrojem 
robusní „primární identity“, která je pevně ukotvená ve zkušenostech z raného dětství a ego-
centrické konstituci sociálního světa považovaná za samozřejmou. Je vtěleným úhlem pohledu, 
relativně odolná vůči snadným změnám či manipulaci [Jenkins 2000]. Internalizace světa je 
bezpředpokladová, přejímaná se vším všudy, přirozená, všechny další jsou „umělé“. Postupně 
se vytváří vědomí abstrakce od rolí a postojů konkrétních lidí k postojům a rolím obecným za 

52  Sociální postavení je definováno podle toho, zda výzkumníci dávají přednost třídnímu nebo hierarchickému 
přístupu. O sociálních třídách mluví častěji ti, kteří nahlížejí společnost sociálně reprodukční optikou a jako 
jednotku analýzy chápou rodinu. Zda dnes v českém prostředí má smysl používat koncept sociální třídy, jak 
je definovat, kolik jich má být, jak stanovit hranice, je stále sporným tématem [Šanderová 1995, 1999]. Tyto 
velmi zásadní otázky jsou zde ponechány stranou. V textu je používán pojem sociální třída, pokud jej používají 
citovaní autoři.

53  Text se samozřejmě zaměřuje jen na velmi úzkou část problematiky. Mezi další zvláště důležité faktory patří 
například vzdělávací systém a vzdělanostní struktura, vývojové aspekty dětí, školní kurikulum, forma rodiny 
a její složení, působení médií a vrstevnických skupin.
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pomoci abstrakce „zobecněného druhého“ (Generalized Other), který ve vědomí umožňuje in-
ternalizaci společnosti a souběžně dochází k internalizaci jazyka jako nejdůležitějšího nástroje 
socializace.

Sekundární socializace primárně socializovaného člověka (osobnosti) uvádí do nových ob-
lasti („subsvětů“) světa společnosti. Svět primární socializace je vtisknut do vědomí pevněji než 
světy internalizované při sekundární socializaci, která se odehrává vždy, když se člověk dostane 
do nových oblastí společnosti vyžadujících zvládnutí specializovaného vědění relevantního pro 
danou oblast, osvojení specifické slovní zásoby, nových rolí, rutinních interpretací a chování, 
„tichých dohod“, postojů a legitimizací. Takovým subsvětem je i škola se svými normativními, 
emocionálními i kognitivními rysy. Klíčovou roli zastávají vzájemně zaměnitelní institucionál-
ní funkcionáři, jako jsou učitelé, ke kterým se může, ale nemusí vytvořit emocionální vazba. 
Institucionální prostředí sekundární socializace je již plně uvědomované, často také dobrovolně 
zvolené.

V naší kultuře je normou, že děti jsou do určitého věku závislými členy rodiny tvořené jejich 
rodiči (rodičem) a dalšími příbuznými. Rodiče se o dítě musí náležitě starat a respektovat jeho 
práva, zároveň musí plnit své povinnosti uložené státem, jakými jsou kontroly u lékaře a přede-
vším nástup dítěte k povinné školní docházce po dosažení určitého věku dítěte. Se vstupem do 
školy přejímá stát (zastoupený institucí školy a jejími představiteli – učiteli) část zodpovědnosti 
za vývoj dítěte.

Základními funkcemi rodiny jsou biologická a reprodukční funkce, emocionální funkce 
a tvorba domova (jejich význam roste), ekonomická funkce a socializační a výchovná funkce, 
na kterou se zaměříme. Dítě je výrazným produktem rodiny, očima významných druhých se na 
sebe dívá, hodnotí své projevy, výkony. Dítě vstřebává klima rodinného soužití, rodinné náro-
ky a požadavky, rodinnou morálku, rodinné zájmy a cíle, styl rodinného soužití [Helus 2007: 
135].

Nejstarší tradice studií dětské socializace zaměřené na rozdíly mezi sociálními třídami byla 
inspirována sociálně antropologickými teoriemi S. Freuda. Ty se ve 40. a 50. letech soustředily 
na přenášení a udržování osobnostních rozdílů výchovnými praktikami. Výzkumníci se snažili 
nalézt zejména souvislost mezi třídní příslušností a tolerancí matek při výchově. Ve 40. letech 
Davis a Havighurst došly k závěru, že ženy z nižších tříd nevyžadují pevné dodržování řádu 
a požadavků rodičů, jsou tolerantní a matky ze střední třídy vyžadují plnění rodičovských pří-
kazů a cílů, jsou přísné, což nakonec vede k větší frustraci dětí. Už o desetiletí později dochází 
Sears s kolegy k přesně opačným výsledkům, že rodiče z nižších tříd jsou mnohem přísnější 
a rodiče středních tříd flexibilnější ve svých požadavcích, používají tzv. „psychologickou disci-
plínu“ zahrnující vysvětlování, domlouvání dítěti a odnětí lásky [Cook 2003(1973): 312-313]). 
V 60. a 70. letech vlivem alternativních a humanistických přístupů k dětem a mládeži, s nimiž 
se intelektuálně orientovaní rodiče seznamují skrze četbu odborné i popularní literatury došlo 
k tomu, že vyšší a střední třídy jsou tolerantnější (permisivnější) a nižší třídy uplatňují autori-
tářský výchovný styl [Helus 2007]. Rozdíl mezi výchovnými praktikami dělnické a střední tří-
dy byl vysvětlován hypotézou „kulturní mezery“ (dělnická třída přebírá praktiky, které střední 
třída opustila) nebo posunem v radách dostupných rodičům [Cook 2003 (1973)].

Studie se dále zabývaly rozdíly mezi třídami v trestání a prosazování autority. Podle Ko-
hna (1959) trestají rodiče ze střední třídy své děti za úmysly a rodiče z dělnické třídy spíše 
za následky přestupku. Kohn se při výzkumu snažil zaujmout pozici aktérů-rodičů, zjišťovat 
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hodnoty rodičů a nehodnotit chování rodičů z pozice nezúčastněného pozorovatele. Představy 
o tom, co znamená být dobrou matkou se třídně odlišují stejně jako představy o budoucnosti 
dětí a stanovení cílů [Cook 2003 (1973): 312-316]. Třídní rozdíly v hodnotových orientacích 
a jejich přenos mezi generacemi podle jedné sociologické perspektivy souvisí se souhrou třídně 
založených rodičovských pracovních zkušeností a výchovou k určitým hodnotám. Podle Kohna 
a jeho kolegů pracovní aktivity a pracovní prostředí posilují určité hodnoty mezi pracovníky, 
kteří se zase snaží tyto hodnoty pěstovat u svých dětí. Pracovníci na dělnických pozicích mají 
odměny spojené s respektováním zavedených protokolů a plnění instrukcí. Bílé límečky mohou 
povzbuzovat k větší autonomii a kreativitě, která posiluje vývoj individualističtějších hodnot. 
Naučené a každodenně v práci posilované hodnoty pronikají do interakcí mezi dětmi a rodiči. 
Mezigenerační předávání hodnot odrážející kolektivní konformitu nebo individuální autonomii 
je důležitým mechanismem v reprodukci třídního členství mezi generacemi [Berngtson et al. 
2002: 111-2]. Hodnoty jsou mostem mezi sociální strukturou a chováním [Kohn 1963].

Širokou oblast zájmu představují třídní rozdíly v používání jazyka, které byly pravděpodob-
ně nejznáměji zpracované v teorii řečových kódů B. Bernsteina s koncepty omezený (restric-
ted) kód u dělnické třídy a rozvinutý (elaborated) kód u střední třídy [Bernstein 1971] a dále 
v práci S. B. Heath (1983).

Proměny rodiny za poslední století jsou charakterizovány její privatizací a zároveň sociali-
zací. Privatizací rodiny se myslí zdůrazňování kvality mezilidských vztahů, její socializací zase 
větší zasahování státu, a tedy i její závislosti na státu [de Singly 1999]. Moderní rodina sice 
vypadá jako vyvázaná z mezigenerační transmise, ale P. Bourdieu ukazuje, jak se podobá tra-
diční rodině. Její funkcí je přispívat k biologické a sociální reprodukci společnosti, a pokusit se 
z jedné generace na druhou udržet nebo zlepšit postavení rodiny v sociálním prostoru. Změnily 
se ovšem prostředky, kterými se toho dosahuje. V moderní společnosti hraje vzdělání důležitou 
složku stratifikačního uspořádání. Školní vzdělání se stává vstupenkou na pracovní trh a rodiny 
musí upravit své strategie, aby umožnily svým dětem udržet postavení srovnatelné se svým. 
„Ve společnosti, jejíž reprodukce tak závisí na školní složce, je hodnota rodiny (a sociální sku-
piny, ke které náleží) dána výší školního kapitálu vlastněného všemi jejími členy.“ [de Singly 
1999: 26]

Podle P. Bourdieu je sociální pozice člověka (rodiny) ve společnosti (sociálním prostoru) 
dána objemem a vzájemným poměrem kulturního a ekonomického kapitálu, které má k dispo-
zici. Kapitál je „jakýkoli zdroj účinný v dané sociální aréně, jenž člověku umožňuje dosáhnout 
specifických zisků (.).“ [Wacquant 2002: odst. 22]. Pozice v sociálním prostoru se vyznačuje 
habitem, který v teorii propojuje objektivní složku (sociální pozici) se subjektivní složkou (so-
ciální praxí) aktéra. „Habitus označuje systém trvalých a transponovatelných dispozic, jejichž 
prostřednictvím vnímáme, posuzujeme a jednáme ve světě.“ [Wacquant 2002: odst. 20], jsou 
to často neuvědomovaná, internalizovaná schémata, vytvořená v rámci socializace v rodině, 
a také ve škole, která „(.) vytváří jednotný životní styl, to jest celek, v němž se sjednocuje volba 
osob, statků i praktických činností.“ [Bourdieu 1998: 16]. V současné společnosti se sociální 
struktura reprodukuje výchovou, kulturou a vzdělávacím systémem jako skrytým nástrojem 
reprodukce vyšších tříd [Bourdieu 1986: 252-255]. Vyšší třídy s vyšším objemem kulturního 
kapitálu předávají kulturní kapitál54 svým dětem. Právě děti obeznámené s dominantní kulturou 

54 Především jako školou oceňované jazykové a kulturní kompetence.
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jsou školou s její kulturou považovány za nadané a perspektivní a posunují se dále ve vzděláva-
cích drahách. Rodiny z nižší třídy mají habitus, který odráží vědomí vlastního nízkého kultur-
ního kapitálu, děti mají sklon k vlastnímu vylučování se z další vzdělávací dráhy a jsou ve větší 
míře postupně vyřazovány. Škola implicitně požaduje, co je její kultuře vlastní a vylučuje děti, 
které k této kultuře nebyly vychovávány.

Dominantní sociologická interpretace kulturního kapitálu (např. DiMaggio, De Graaf, Kraay-
kamp) spočívá na předpokladu, že kulturní kapitál je znalost vysokostatusové estetické kultury 
a je nutné ho odlišit od vzdělanostních dovedností, schopností nebo výkonu55. Alternativní in-
terpretace prosazuje širší pojetí kulturního kapitálu, kdy zájmem výzkumníků jsou standardy 
uplatňované učiteli při hodnocení žáků nebo jejich rodičů a kulturní zdroje pomáhající splňovat 
tyto požadavky. Schopnosti dětí jsou považovány za součást kulturního kapitálu [Lareau, Wei-
ninger 2003]. Tři formy kulturního kapitálu rozlišené podle jejich funkcí (vysoko-kulturní, ko-
gnitivní, kompetenční) rozlišuje J. Šafr [Šafr 2007; v tomto vydání]. Širší definice a její přední 
proponentky (Lareau, Horvat, Reay) dostanou slovo v části o empirických výzkumech vztahu 
rodiny a školy.

Nejen třídně, ale i etnicky založené kulturní rozdíly mohou znevýhodňovat děti ve škole, 
jak se ukázalo při výzkumu bangladéšských a anglických rodin v přípravné třídě britské měst-
ské školy. Zatímco bangladéšské rodiny čas strukturují podle potřeby, upřednostňují flexibilní 
životní prostor a je pro ně důležité naslouchání a zapamatování si, v anglických rodinách je 
pevněji strukturován časový rozvrh i prostory, u dětí se aktivní mluvení a samostatná komuni-
kace hodnotí jako známka inteligence. Britská škola je založená na dodržování časových a pro-
storových schémat a vyžaduje aktivní řečové výkony. Korespondence rodinné a školní kultury 
umožňuje anglickým dětem snadněji se přizpůsobit škole a znevýhodňuje děti z jiných kultur. 
Dalšími charakteristikami důležitými pro školní výkon jsou rodičovské aspirace, používání ja-
zyka, akademické vedení, aktivita rodiny, intelektuálnost, pracovní návyky (podle [Rabušicová 
et al. 2004]).

Obecně kompatibilita mezi světem rodiny a školy může dítěti pomoci k lepším školním vý-
sledkům. Pro dítě je výhodnější, má-li jeho rodina podobné sociální postavení jako učitelé, sdílí 
s nimi jazyk a kulturní (v rozšířeném smyslu) preference. Další výhodu představují podrobné 
informace o procesu učení, důležitosti vzdělávání a fungování vzdělávacího systému, které 
mají většinou vzdělanější rodiče. Výzkum rodinných vlivů je často jen schematický, protože 
výzkumníci se vzhledem k omezeným metodologickým možnostem snaží vydělit identifiko-
vatelné a měřitelné jevy, i když ty v běžném životě existují v přirozené symbióze a vzájemné 
kauzalitě s mnoha dalšími [Rabušicová et al. 2004].

Slavná americká „Colemanova studie“ (The Equality of Educational Opportunity Study; 
EEOS) z roku 1966 potvrdila značný vliv rodinného zázemí na školní úspěšnost i v údajně 
egalitářské společnosti, u které modernizační teorie předpokládala postupné vyrovnávání šan-
cí dětí na dosažení vyššího vzdělání napříč celou společností. Sociální a rodinné zázemí byly 
identifikovány jako hlavní faktory působící na školní výsledky dětí i další vzdělanostní kariéru. 
V pozdější Colemanově práci jsou škola a rodina určeny jako zdroje různých vstupů do socia-
lizačního procesu, kdy škola produkuje příležitosti, požadavky a odměny, rodina zase postoje, 
motivaci a sebepojetí. „Školní výsledky vznikají z interakce kvalit, které si dítě přenáší z domo-

55 Zdrcující kritiku tohoto pojetí kulturního kapitálu podává [Kingston 2001].
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va do školy. Rodina tak podle Colemana vytváří stavební kameny, na nichž je možno budovat 
učení ve škole“ [Rabušicová et al. 2004: 22].

Rodinné zázemí a jeho vliv na školní výsledky je zkoumán různými způsoby, od nejjedno-
duššího měření vlivu socioekonomického statusu (SES) přes vliv mnoha zprostředkujících pro-
měnných, jako jsou rodičovského hodnoty, aspirace, vztahy mezi rodinou a školou či zapojení 
rodiny do širších sociálních sítí. Základní model dosahovaní statusu (Blau, Duncan) postulující 
jednoduchou závislost – čím vzdělanější rodiče, tím vzdělanější budou pravděpodobně jejich 
děti, čím vyšší pozici na pomyslném profesním žebříčku zaujímají rodiče, tím vyšší pozici bu-
dou pravděpodobně zaujímat jejich děti, je opakovaně potvrzován. Tyto elementární poznatky 
byly zpřesňovány a dále rozpracovávány, zejména o zprostředkující proměnné sociálního okolí, 
jejich vliv na aspirace a školní výsledky56.

Výzkumy zabývající se vývojem vzdělanostních nerovností ukazují, že ani v socialistických 
státech se přes rovnostářskou rétoriku a ideologii nepodařilo dlouhodobě zmenšit vzdělanostní 
výhody vysoce postavených vrstev či tříd, a stejně jako jinde docházelo57 i před rokem 1989 k re-
produkci vzdělanostních nerovností. Reprodukci vyšších tříd v socialistickém režimu vysvětlu-
je hypotéza socialistické transformace (Matějů) a teorie udržování statusu (Hanley, McKeever) 
[Simonová 2002, 2006]. Autoreprodukce byla a stále je nejsilnější u vysokoškolského vzdělání 
zejména kvůli vyšším aspiracím dětí i rodičů z vyšších sociálních vrstev a (ještě donedávna) 
omezenému počtu přijímaných studentů [Tuček 2003], které znamenalo, že u nás nedošlo jako 
na „západě“ k masivnímu nárůstu vysokoškoláků, a tím „devalvaci titulů“ a terciální (v podsta-
tě jen univerzitní) vzdělávání si do značné míry udrželo exkluzivitu [Collins 1979; Beck 2004]. 
VŠ vzdělání před rokem 1989 nepředstavovalo automatické zlepšení sociálního postavení, tak-
že o univerzitní vzdělání usilovali zejména lidé, kteří vzdělání uznávali jako hodnotu samu 
o sobě a ambiciózní nižší třídy často usilovaly o jinou dráhu. V porovnání s ostatními státy EU 
dosud „chybí“ v ČR vysokoškolsky vzdělaní odborníci, zejména ve střední generaci.

Zevrubný pohled na nerovnosti v šancích na vzdělání podle rodinného zázemí v ČR před, 
ale hlavně po roce 1989 založený na mnoha analýzách kvantitativních dat zpracovává nedávná 
publikace P. Matějů, J. Strakové a kolektivu (2006). Z jejich závěrů vyplývá, že ČR patří me-
zi zeměmi OECD k těm, kde je závislost výsledků v testech čtenářské gramotnosti na rodinném 
zázemí nejsilnější (šetření PISA v roce 2000). Vliv typu střední školy na výsledky dětí je dán 
rozdílným složením žáků na různých školách podle rodinného zázemí. Volba vzdělávací drá-
hy je v českém diverzifikovaném školském systému silně ovlivněna rodinou [Straková et al. 
2006].

Kolem 60. let 20. století došlo ke zlomu, kdy se začíná mluvit spíše o rodičích než o rodi-
nách. Důraz na rodiče poukazuje na opuštění dikce, kdy rodiny byly předmětem „kultivace“ či 
„normalizace“ školou a rodiče začali být chápáni jako individuálně zodpovědní za vytváření 
podmínek pro úspěšnou školní socializaci svých dětí včetně komunikace s učiteli. Se zvýšením 
vzdělanosti, pedagogickou a psychologickou osvětou rodičů mnozí z nich po učitelích vyžadují 
zdůvodnění postupů a výukových metod. Na významu nabyly individuální interakce rodičů 
s učiteli, vztah mezi učitelem a rodičem se psychologizoval a stal závislejší na osobnostních 

56 Přehled vývoje sociálně psychologického modelu dosahovaní statusu shrnuje stať P. Matějů [Matějů 2006].
57  S výjimkami, kterými byla pozitivní diskriminace studentů z nižších vrstech, která byla v ČR uplatňována v le-

tech 1948-50 a 1970-1974 [Simonová 2006].
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charakteristikách a schopnosti komunikace obou stran. Obraz dobré rodiny se stále více odvo-
zuje od úspěšného postupu dítěte ve škole [Štech, Viktorová 2001].

Školní socializace má tři hlavní poslání. U instrumentálního (technického) vzdělání leží 
zodpovědnost podle rodičů jednoznačně na straně školy. V oblasti morální (a ideové) výcho-
vy je úkolem školy vysvětlit podstatu základních společenských, politických a ekonomických 
problémů. Morální a sociální vývoj dětí je ale citlivou oblastí, kde učitelé mohou mít problém 
zasahovat a přebírat úlohu rodičů. V oblasti praktické socializace, jako jsou stravovací a hygie-
nické návyky, rozumění praktickému světu, si rodiče vesměs myslí, že by tyto dovednosti děti 
měly získat mimo školu. Jak rodiče, tak učitelé zápasí „s nejasným uznáním legitimity svého 
působení na dítě“ [Štech, Viktorová 2001: 66]. Pro rodinu i pro školu platí, že jejich legitimita 
jako výchovných institucí se odvozuje z nutnosti uchovat a předat kulturu. Rostoucí důležitost 
vzdělání pro život člověka znamená nutnost při sociálně-reprodukčních strategiích rodiny se 
školou počítat a provázat s ní socializační praktiky.

Učitelé kategorizují a hodnotí na základě vlastní zkušenosti rodiče z hlediska projeveného 
zájmu a péče o dítě a podle zájmu o školu na: rodiče projevující zájem o dítě i o školu (aktivní 
při formalizované spolupráci se školou, nejcennější, bezproblémoví), rodiče blízcí škole (ne 
vždy jednoznačné postavení), rodiče snažící se aktivně podílet na školním životě (příliš kritičtí, 
nebezpeční a problémoví); rodiče projevující zájem o dítě a uměření v kontaktech se školou 
(vstřícní a bezproblémoví); rodiče selhávající v některé z rodičovských funkcí, kteří málo ko-
munikují se školou (vždy problémoví, rodiče s psychickou poruchou, alkoholici, asociální nebo 
rodiče s jiným než proškolním zájmem o dítě; „nezřetelní“ rodiče bez problémů, bez kontaktů 
(neplní představy učitele o rodičovské roli) [Štech, Viktorová 2001: 75-77].

Rodičovská podpora patří mezi subtilnější mimoekonomické charakteristiky rodin, které 
mají vliv na školní výkon dítěte. Děti z chudých rodin a etnických minorit, které ve škole uspě-
jí, často mají rodiče, kteří se do vzdělávání dětí zapojují, oceňují školní úspěchy a nesvalují 
případné neúspěchy na nedostatek schopností. Rodiče dávají dětem motivační podporu, pře-
dávají jim hodnoty vzdělání a důležitosti věnování úsilí vzdělání, nabízejí pomoc při časovém 
plánování a diskutují s dětmi o jejich vzdělání. Rodičovská podpora má vliv na chování dětí 
ve škole a také pozitivní vliv na akademické sebepojetí a aspirace na vyšší vzdělání. Některé 
studie zdůrazňují důležitost domácích diskuzí o vzdělání a také společné trávení volného času 
[Rabušicová et al. 2004].

Rodiče při výchově používají praktiky, které považují za správné nebo žádoucí. Očekávání 
vzhledem k dětem a předpokládané cíle jsou ovlivněny zkušenostmi rodičů z dětství, ze školy 
i zaměstnání a ty jsou zase ukotveny v jejich příslušnosti k dané sociální vrstvě/třídě. Sociální 
svět a vědomost o tom, jak tento svět funguje, je dítěti dán skrze perspektivu rodičů, kterou 
ovlivňují jejich předchozími zkušenostmi. Mnoho sociologických studií se zajímá o rozdíly 
v rodičovských praktikách, cílech a vůbec výchově dětí podle třídní příslušnosti. Rozdíly ve 
výchově vytvářejí pro dítě odlišné učební situace a přenášejí odlišné porozumění sociální struk-
tuře [Cook 2003 (1973)].

Následující část představí práce založené na detailní etnografii školy i rodiny zaměřené na 
vliv strukturních aspektů a kulturních praktik, hodnot a postojů. Kvalitativní, interpretativně 
orientovaný výzkum rozšiřuje poznání vzdělanostních nerovností, socializace a formování 
identity i vzdělávací politiky, protože spolu s novými tématy a otázkami přináší kontextualizo-
vané a k procesům citlivé poznání [Riehl 2001]. Vybrala jsem práce dvou socioložek zabýva-
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jící se již více než dvě desetiletí mnoha aspekty vztahů mezi rodinou a školou58. První z nich 
je ve Spojených státech působící Annette Lareau, která sleduje především vliv sociální třídy a 
etnicity rodin na předávání vzdělávacích výhod. Diane Reay je britská socioložka, která se také 
zaměřuje na vliv třídy a etnicity/rasy na výchovu dětí a zvláštní důraz klade také na gender. Obě 
autorky kombinují kvalitativní metody, od zúčastněného pozorování ve školách i rodinách přes 
rozhovory se všemi aktéry, analýzu dokumentů až po fokusní skupiny.

Lareau (1987, 2000) ve své první etnografické studii komparuje dvě první třídy ve školách 
ze dvou sociálně odlišných míst v Kalifornii. Školu v Coltonu navštěvují převážně děti z dělnic-
kých rodin, školu v Prescottu zase děti ze střední třídy. Očekávání učitelů směrem k rodičům se 
ve školách nijak neliší. Učitelé chtějí, aby se rodiny zapojovaly do vzdělávání dětí, protože věří 
v souvislost mezi zapojením rodin (čtení s dítětem, pomoc s úkoly) a školním výkonem dítěte. 
Rodiny se mezi sebou neliší v hodnocení důležitosti vzdělání, ani v touze po školním úspěchu 
vlastních dětí. Rozdíly se ale objevují v zapojení rodičů přímo ve školách (účast na třídních 
schůzkách, otevřených dveřích, dobrovolných činnostech pro školu) nebo doma (čtení s dětmi, 
pomoc s úkoly). Rodiče z Coltonu kontaktovali učitele jen výjimečně a když, pak ohledně věcí, 
které se netýkaly přímo učení. Interakce mezi rodiči a učiteli byly odměřené, rodiče se při nich 
necítili příjemně a při konverzaci projevovali známky neklidu. Vztah mezi rodiči z dělnické 
třídy a školou je charakterizován odstupem rodiny a školy, je „nezávislý“.

Rodiče z Prescottu učitele kontaktovali častěji a zejména ohledně školních záležitostí. Inter-
akce probíhala neformálněji a konverzace se odvíjela zejména kolem školního pokroku dítěte. 
Vztah rodin a školy je „vzájemně závislý“, charakterizován propojeností. Důvody rozdílného 
přístupu ke škole podle Lareau spočívají v odlišném vzdělání rodičů, profesi, v různém pracov-
ním vytížení i materiálních možnostech. Méně vzdělaní rodiče v Coltonu se necítí dostatečně 
kompetentní ve vzdělávání vlastních dětí. Chápou učitele jako profesionály, na kterých leží 
zodpovědnost za výuku dětí a na kterých jsou de facto závislí. Vzdělanější rodiče se mnohem 
více zapojují do vzdělávání zejména, pokud jejich děti mají problémy, učitele chápou jako 
rovnocenné partnery s podobnými schopnostmi. Podpora rodičů z různých tříd a její výsledek 
se liší kvůli odlišným sociálním, kulturním a ekonomickým zdrojům. Rodiče z dělnické třídy 
nepostrádají kulturní kapitál, ale spíše jejich kulturní kapitál není jako takový chápán a oceňo-
ván školou. Kultura střední třídy je ve školách uznávanou, legitimní formou kulturního kapitálu 
[Lareau 1987]. Prvky třídní kultury se stávají formami kulturního kapitálu, protože dávají rodi-
čům zdroje, které mohou být aktivovány například tak, aby přivedly dítě do souladu se standar-
dy výkonu v dané vzdělávací instituci, a tak přispěly k jeho úspěchu. Kulturní kapitál musí být 
„investován“, aby z něj bylo možné získat výhody. Aktivace zdrojů (investice potencionálního 
kulturního kapitálu) je důležitým konceptem, který vkládá mezi sociální strukturu a biografii 
lidské jednání [Lareau 2000: 176-177].

Standardy správné výchovy postulované profesionály („experty na dětství“) ovlivňují vý-
chovné praktiky (např. důležitost mluvení s dětmi, rozvíjení zájmu o vzdělávání, důležitost 
domluvy, řešení problémů vyjednáváním) a utvářejí dominantní sadu kulturních repertoárů 
o tom, jak by měly být děti vychovávány. Ty prostupují společnost, takže malý počet expertů 

58  Shrnutí několika dalších kulturně reprodukčních studií zabývajících se kulturní reprodukcí lze najít v [Katrňák 
2004]. Jde především o práce J. MacLeoda, T. Willise a S. B. Heath. Longitudinální etnografie zaměřená na stře-
doškolské studenty a jejich další život se zaměřuje práce L. Weis (1990, 2004). Přehled studií interpretativního 
přístupu v sociologii vzdělání přináší Mehan (1992).
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ovlivňuje chování velkého počtu rodičů. [Lareau 2003: 4]. Tyto normotvorné kulturní reperto-
áry se proměňují, a na změny reagují a své chování přizpůsobují rychleji aktuálním normám 
rodiče ze středních tříd.

Druhá práce spočívá na detailní etnografii života dvanácti rodin s dětmi navštěvujícími třetí 
třídu v jedné ze dvou ZŠ. Cílem bylo popsat výchovné praktiky, školní i mimoškolní aktivity 
dětí, organizaci rodinného života a zjistit, jaký vliv na ně má třídní příslušnost. Rodiče ze střed-
ní třídy systematicky rozvíjí schopnosti svých dětí (concerted cultivation), rodiče z dělnické 
třídy nechávají děti přirozenému vývoji (accomplishment of natural growth). Rodiče ze střední 
třídy sdílí obavy o úspěch vlastních dětí, které jim nedovolí, aby jim ušla jakákoli příležitost. 
Rozvíjením schopností dětí podporují jejich vývoj, soustředěně pečují o jejich poznávací a so-
ciální schopnosti, kladou důraz na argumentaci a vyjednávání. Děti pak při komunikaci dávají 
najevo pocit oprávnění, který jim umožňuje pro ně výhodně ovlivňovat interakce. Děti z niž-
ších tříd naopak v institucionálním prostředí projevují pocit zábran, samy se snaží přizpůsobit 
situaci, než by se ji snažily přizpůsobit svým potřebám. Jejich rodiče se snaží také zajistit dobré 
podmínky, které znamenají především pohodlí, jídlo, útočiště a ostatní základní potřeby. Oba 
typy výchovných praktik mají v domácím prostředí svá pozitiva a negativa, a nelze říci, který 
je lepší nebo horší. Tyto praktiky jsou ovšem v různé míře ve shodě s hodnotami rozhodujících 
sociálních institucí a v institucionalizovaném prostředí je výhodnější strategie středních tříd, 
která vyzbrojuje děti větší sebedůvěrou při jednání. Při výchově dětí hrála sociální třída důleži-
tější roli než rasa, takže černošské dítě ze střední třídy mělo blíž k bílému dítěti ze střední třídy 
než k černošskému dítěti z dělnické třídy [Lareau 2003: 241].

Z výzkumu klíčových interakcí ve školním prostředí vyplývá, že rasa působí jako nezávis-
lý faktor, protože institucionální uspořádání implicitně (a neviditelně) privileguje bílé rodiny 
[Lareau, Horvat 1999]. Při zkoumání kulturní reprodukce je důležité věnovat pozornost poli 
interakce s jeho vtělenými explicitními i implicitními pravidly a také sledovat samotné aktiva-
ce sociálního a kulturního kapitálu a rozdílným schopnostem lidí aktivovat kapitál v určitých 
interakcích. Všímat si momentů aktivace kapitálu, které ukazují, jaké chování je uznáno a legi-
timizováno (momenty inkluze) a jaké naopak marginalizováno a odmítnuto (momenty exkluze) 
[Lareau, Horvat 1999].

D. Reay konceptualizuje sociální třídu jako komplikovanou směs materiálních, diskurziv-
ních, psychologických a sociologických dispozic. Emocionální a psychické reakce na třídu 
a třídní nerovnosti jsou obvykle odsunuty do oblasti individuální psychologie, přestože mezi 
emocemi, psychikou a třídními nerovnostmi existuje silná dynamika. Afektivní aspekty třídy 
(pocity rozpolcenosti, podřízenosti a nadřazenosti, uznání, ponížení) utvářejí psychickou eko-
nomiku sociální třídy, která silně přispívá k tomu, jací lidé jsou, jak se cítí a jednají. V současné 
britské společnosti je podle ní sociální třída hluboce vrytá do duší, i když se třídní vědomí chápe 
jako věc minulosti [Reay 2005a].

Na základě výzkumů zapojení matek při vzdělávání dětí vytvořila autorka seznam hlavních 
složek kulturního kapitálu: materiální zdroje, vzdělání, dostatek času, informace o vzděláva-
cím systému, sebevědomí, znalosti a asertivní přístup k učitelům [Reay 1998b]. K Bourdieuově 
sadě kapitálů přidává emoční kapitál (emotional capital), který vyjadřuje citové zapojení matek 
při výchově dětí [Reay 2000]. Vztahy mezi školním úspěchem, emočním kapitálem a emoční 
pohodou mohou poskytnout nový pohled na znevýhodnění ve vzdělávacím trhu, která mohou 
překračovat třídní hranice, i když v podmínkách ekonomické nejistoty a chudoby je obtížné 
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emoční kapitál zajistit. Mnoho studentů z dělnických rodin pronásleduje stud a obava ze se-
lhání. Jsou tak chyceni mezi strachem z „přestřelení“ a následného selhání. To nemusí být ani 
čistě akademické, takže i úspěšní studenti se potýkají se studem a pocity, že nejsou dost dobří 
[Reay 2005a].

Na příkladu Shauna, dobře vychovaného, bílého chlapce z chudé dělnické rodiny, snažícího 
se uspět na ‘potápějící se’ střední škole a zároveň si udržet své postavení v rámci své chla-
pecké vrstevnické kultury, Reay ukazuje problematičnost spojení bílé dělnické maskulinity se 
školním úspěchem. Tato kombinace vytváří těžké psychické ztráty nejen enormní zátěží ve 
škole, ale také v psychických ztrátách. Shaunovo vyprávění naznačuje, že problém ‘upadajících 
hochů’ nelze vyřešit iniciativami založenými na škole. Dokud sociální procesy mužské gende-
rové socializace neustoupí imperativu privilegování maskulinního a nedovolí chlapcům zůstat 
v kontaktu s jejich femininními vlastnostmi, problém ‘upadajících hochů’ přetrvá i přes nejlepší 
snahy učitelů a výzkumníků [Reay 2002].

Přesunutí zodpovědnosti za vzdělání ze školy na rodiny vedlo v Británii ke zvýšení domácí 
zátěže u žen [Reay 2005b]. Matky z různých sociálních tříd se liší v důrazu, který kladou na 
jednotlivé aktivity pomoci dětem. Zatímco matky z dělnické třídy zdůrazňují fyzickou a prak-
tickou péči o děti, matky ze středních tříd více pomáhají v akademičtěji orientovaných věcech 
(slovní zásoba, psaní esejů apod.). Změny ve složení středních tříd přeměnily matky v klíčový 
činitel kulturní reprodukce ovlivňující dispozice dětí k lepšímu využití vzdělávacích příležitos-
tí. Na současném vzdělávacím trhu je nutné rozeznat genderovanou práci matek podporujících 
své děti při učení (učící se s dětmi, komunikující s učiteli, zjišťující relevantní informace), která 
je pro udržení postavení v sociální hierarchii často důležitější než jejich práce na pracovním 
trhu. Matky ze středních tříd jsou v přední linii sociální reprodukce, investují čas, intelektuální 
i emoční energii, utvářejí vkus, pomáhají při domácí přípravě dětí a pracují na tom, aby jejich 
kulturní kapitál přinášel dětem výhody. Na individualistickém, soutěživém vzdělávacím trhu 
střední třídy využívají své ekonomické a kulturní zdroje k zajištění reprodukce vzdělávacích 
výhod pro své děti, což obstarávají svou prací matky [Reay 2005a]. Kolektivní akce na vzdě-
lávacím poli byla vždy působností středních tříd. Aktivity vysoce individualizovaných žen ze 
středních tříd, které působí stejným způsobem, vytvářejí kolektivní třídní jednání. Zvyšující se 
nejistota a flexibilita pracovního trhu vygenerovala pocit vzdělávací naléhavosti, která překra-
čuje třídní i rasové hranice [Reay 1998a]. Rodičovské zapojení do vzdělávání dětí u některých 
matek ze střední třídy vyvolává intenzivní třídní úzkost [Reay 2000]. Matky se bojí inflace ti-
tulů a zvýšené marketizace vzdělání, která znamená obtížnější získávání vhodných pracovních 
míst. Matky ze střední třídy často vidí štěstí svých dětí v budoucnosti a jsou schopné mu oběto-
vat současnost, takže u některých dětí je akademický úspěch dosažen na úkor jejich psychické 
pohody. Většina matek z dělnické třídy zase upřednostňuje štěstí dítěte před školním úspěchem 
za každou cenu [Reay 2000]. Politika zdůrazňující rodičovskou angažovanost maximalizuje 
potenciál už zvýhodněných a zhoršuje třídní nerovnosti ve vzdělání, protože rodičovské zapo-
jení se stalo prostředkem jak školy čerpají ze zdrojů kulturního kapitálu rodiny [Reay 2004a].

Procesy exkluzivity a exkluze na trhu středního školství vedou ke vzrůstající segregaci a po-
larizaci středních škol. Geograficky a sociálně segregovaný vnitřní Londýn s místy s rasově 
rozmanitou dělnickou třídou a místy s bělochy střední třídy odpovídá segregaci středního škol-
ství. Některé školy se stávají předmětem „démonizujících“ diskurzů, které se opírají o rasu 
a rasismus, sociální třídu a gender. ‘Potápějící se’ školy jsou ukázkou třídní a rasové exkluze, 
která je daná praktikami zvýhodněných, které se jim vyhýbají, a tvůrců politik, kteří s těmito 
elitářskými praktikami počítají a schvalují je [Reay 2004b].
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Na zbývajících stranách představím vybrané české práce, které využívají (především) kva-
litativní metody k zjišťování mechanismů, kterými se uplatňuje vliv rodiny na vzdělávání dětí. 
Mezigenerační transmise vzdělanostního statusu v dělnických rodinách a jejich vztah ke vzdě-
lání a škole je předmětem nedávné studie T. Katrňáka. Pražská skupina školní entografie a ně-
které její poznatky vztahující se zejména k rodinnému zázemí dětí jsou předmětem další části. 
V poslední části je nastíněna problematika přetrvávající nízké vzdělanostní úrovně romské po-
pulace.

Kniha Odsouzeni k manuální práci představuje v české sociologii ojedinělý počin zkoumání 
sociální (vzdělanostní) reprodukce dělníků kombinací kvantitativního a kvalitativního přístupu, 
navíc s důrazem v kvalitativní části [Katrňák 2004]. Kromě empirické části je vítaný i přehled 
teorií sociální a kulturní reprodukce, který je v ještě ucelenější a rozšířené podobě představen 
v další knize [Katrňák 2005].

Výzkum je založen na nestandardizovaných rozhovorech s dělníky žijícími na dělnickém 
sídlišti v Brně a vysokoškoláky z Brna. Klíčová otázka zní, proč jsou děti dělníků ve škole 
méně úspěšné, z jakého důvodu mnoho dětí s vyučenými rodiči končí opět s výučním listem, 
jaké procesy vedou k tomu, „že se neúspěšní stávají ve škole zase neúspěšnými a úspěšní úspěš-
nými?“ [ibid 34] Odpovědí je především odlišný přístup ke škole, který vychází z odlišných 
zkušeností. Dělníci ke škole nikdy neměli dobrý vztah, škola je nebavila a sami nevyžadují, 
aby jejich dítě ve škole vynikalo, ani aby usilovalo o vyšší vzdělání. Dělničtí rodiče mají se 
školou volný vztah, volí materiální strategii, se vzděláním v životě svém ani svých dětí příliš 
nepočítají. Děti jsou ve škole hozeny do vody, ve které si musí samy pomoci, protože rodina 
jim nepomáhá. V situaci volně plovoucích zátek jsou děti unášeny proudem, nikdo je k učení 
nemotivuje, nepřipravuje se s nimi a ony postupně rezignují na školní úspěch. Škola je nebaví 
a těší se, až začnou pracovat. Na svobodné volbě dětí je i výběr školy a povolání, takže děti 
nemohou rodičům vyčítat, že byly do něčeho nuceny.

U rodin vysokoškoláků hraje v životní strategii orientované na status vzdělání téměř klíčo-
vou roli. Jejich vztah se školou je soudržný, a přestože i oni jsou ke škole kritičtí, přisuzují jí 
větší význam. Rodiče jsou také přesvědčeni o tom, že aby byly děti úspěšné, musí se jim ve ško-
le líbit, o což se aktivně snaží. Kladou důraz na kulturní aktivity, znalosti a všeobecný rozhled. 
Zajímají se o dění ve škole, připravují se s dětmi do školy, školu s dětmi pečlivě vybírají. Odliš-
ný vztah dělníků a vysokoškoláků ke škole není přímým výsledkem strukturálních rozdílů, ale 
výsledkem reakcí na ně, která vyplývá z odlišných definic okolního světa [ibid 154-156].

Zjištění rozdílnosti ve vztahu rodin ke škole se do určité míry podobá zjištění A. Lareau 
s podstatným rozdílem v hodnocení důležitosti vzdělání pro život dětí dělníky a vysokoškoláky. 
Zkoumaní rodiče v USA nezávisle na sociální třídě si cenili vzdělání a přáli si školní úspěch 
pro své děti.
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Zúčastněné pozorování ve školách jako Lareau nebo Reay zatím sociologové, alespoň po-
kud je mi známo, nevyužívají. Longitudinální výzkum založený na kombinaci různých metod59 
s důrazem na etnografii ve vybraných školních třídách uskutečnili výzkumníci z řad pedagogů 
tvořící Pražskou skupinu školní etnografie (PSŠE)60. PSŠE je inspirována tradicí školní etno-
grafie ve Velké Británii (P. Woods) a Francii (skupina ESCOL), která je založená na induk-
tivním přístupu a důrazem na popis. Převažující metodologický postup „být s dětmi ve třídě“ 
umožňuje získat unikátní data. Opakované návštěvy výzkumníka ve třídě tříbí jeho schopnost 
rozlišovat a dávat tomu, co pozoruje, významy, zvyšují citlivost na detaily dění ve třídě, na 
vývoj vztahů, tradice, žákovské, učitelské a rodičovské epistemologie a etnoteorie. Tým PSŠE 
čerpá z těchto poznámek při zkoumání nejrůznějších témat, jakými jsou typizační postupy uči-
telů, orientace v čase a prostoru, rozvoj kompetencí (kreslení, čtení, psaní, počítání), mluvený 
i psaný projev dětí (styl, technika, kompozice, žánry, úroveň slovní zásoby), čtenářství a čte-
nářské deníky, vytváření dětských skupin, móda, dary, volný čas, hry, učení, prospěch, profesní 
aspirace (profi-volba), způsoby prezentace učiva a učební zadání, zacházení s nimi ze strany 
dětí, povaha řešení, která si děti osvojují [PSŠE 1995; 2005a,b]. Výsledkem je pohled drob-
nohledem na (ale i za) interakce, při nichž se re/produkují různé způsoby sociálního života ve 
třídě, s jejich strukturou a hierarchiemi.

Stojí za to připomenout alespoň některá zjištění už proto, že odráží změny v čase, ke kterým 
došlo po roce 1989. Rozdíl v trávení volného času mezi lety 1991 a 2002 v sedmých, resp. 
osmých ročnících charakterizuje znatelný pokles zájmu ve čtenářství. V roce 2002 jen polovinu 
dětí čtení baví, u chlapců poklesl podíl těch, kteří rádi čtou za sledované období na polovinu (na 
27 %). Kulturní aktivity s rodiči jsou genderově ovlivněné, téměř dvě třetiny dívek (oproti tře-
tině chlapců) byly několikrát s rodiči v divadle. Vůbec nebylo s rodiči v divadle 18 % chlapců, 
u dívek necelých 5 %, na výstavě obrazů nebo soch vůbec nebyla polovina chlapců a čtvrtina 
dívek [PSŠE 2004].

 „(.) nejvýraznějším fenoménem školní kariéry dítěte – jeho úspěšnosti [...] a ambicí [...] 
je tendence reprodukovat vzdělanostní úroveň rodičů. Děti vzdělanějších rodičů dosahují 
lepšího prospěchu a pomýšlejí na studium náročnější střední a posléze vysoké školy. Tato 
základní tendence je modifikována prospěchem: dobrý či vynikající prospěch vede u části 
dětí k ambicím na dosažení vyššího vzdělání, než mají jejich rodiče, špatný prospěch vede 
[...] k modifikaci opačné. [...] děti rodičů s vyšší úrovní vzdělání mají nejen lepší prospěch, 
vyšší ambice, ale také tráví volný čas aktivněji.“ [PSŠE 2004: 92-93]

Silněji se prosazuje kulturnost rodinného prostředí než socioprofesní status rodičů. „Je tomu 
tak ovšem také proto, že zmizely dřívější statistické souvislosti mezi úrovní statusu a úrovní 
materiálního a kulturního zázemí dítěte. (.) přestalo platit, že rodiče s vyšším statusem (syce-
ným především vzděláním) poskytují dítěti častěji také vyšší materiální a kulturní úroveň.“ 
[PSŠE 2004: 93].
59  Těžištěm jsou klasické kvalitativní techniky jako zúčastněné pozorování, rozhovory a analýza materiálů, ale 

doplňkově jsou využívány i kvantitativní metody, např. dotazníky nebo psychologické testy.
60  PSŠE působící na Katedře pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty UK vznikla koncem roku 

1990. Longitudinální výzkum (1994-2003) sledoval vybrané třídy z jednoho ročníku několika pražských a jedné 
venkovské základní školy od 1. až po 9. ročník [Rendl 1999]. Mezi školami je výběrová, jazyková (bílá), dvě 
velké školy „sociálního středu“ (žlutá a modrá), škola se speciálními třídami se čtvrtinou romských dětí (hnědá) 
a menší venkovská škola (oranžová). Více o Pražské skupině školní etnografie a mnoho textů lze najítna inter-
netových stránkách: <http://userweb.pedf.cuni.cz/~www_kpsp/etnografie/frame.htm>.
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Postoj ke škole a učení obecně nemá jednoznačnou souvislost se školní úspěšností a školní 
kariérou. „Špatní žáci spíše kopírují vztah rodičů ke škole. Pokud jsou dobrými žáky děti s VŠ 
vzdělanými rodiči, kopírují postoj svých rodičů ke škole.“ Ostatní dobří žáci jdou ve svém 
postoji spíše do opozice k rodičům. U rodičů i žáků došlo za posledních deset let k celkovému 
zvýšení ambicí (zejména aspirací na VŠ), avšak zároveň k poklesu zájmu o školu a studijní 
úsilí.

Rozhodování o další studijní kariéře dětí bývá především na rodině. Rodiče mají určité před-
stavy o budoucnosti svých dětí a svoji budoucnost si projektují i samy děti. Pokud nejsou přání 
dětí a rodičů v souladu, je třeba vyjednávání, do kterého zasahují i další vlivy, jako jsou vztahy 
v rodině, míra samostatnosti dítěte, komunikace v rodině. Vzdělání rodičů a jejich zkušenosti 
se školou přitom velmi ovlivňují výběr školy. Děti odcházející na střední školu měly většinou 
rodiče s minimálně středoškolským vzděláním. Ve zkoumané třídě pouze jediný chlapec odchá-
zející na SŠ neměl ani jednoho z rodičů se SŠ vzděláním. Při přípravě na zkoušky se radil se 
svými spolužáky a jejich rodiči a napodoboval jejich přípravu. Děti s jedním vyučeným rodi-
čem měly s rozhodováním problémy a vyjadřovaly obavy ohledně náročnosti studia (zdravotní 
škola a obchodní akademie). U dětí odcházejících do učebních oborů převažovali rodiče s niž-
ším vzděláním, nejčastěji vyučení. Dva chlapci SŠ vzdělaných rodičů odcházeli na učební se 
špatným prospěchem. Dívka s VŠ vzdělanou matkou a SŠ vzdělaným otcem bojovala s rodiči, 
a přestože měla slušný studijní průměr, odmítala dále studovat [PSŠE 2005a: 100-101].

Za dobu trvání výzkumů (více než 10 let) podle školních etnografů došlo k celkovým změ-
nám ve výchově a přístupu k dětem, místa dětí v rodině a ve škole. Výchova dětí se liberali-
zovala a rostla diferenciace rodin ve vztahu ke vzdělání, školní práci, ve strategiích při volbě 
další školy a také – především – ve významech, které jsou těmto volbám rodinami připisovány 
a vstupují do vyjednávání mezi rodiči a dětmi jako rodinné transmisivní hodnoty. „Tyto rozdíly 
se projevují v aktuálních strategiích rodiny při volbě školy, ale současně působí i do budouc-
nosti na další školní a životní dráhy jejich dětí.“ [PSŠE 2004: 168] V první polovině 90. let 
působili rodiče víceméně jednotně, vedli děti zejména k přípravě na přijímací zkoušky na střed-
ní školy. Po rozpadu přímých prácí pro školu se více odhalil význam rodinných „kulturních“ 
postupů (vliv kulturního kapitálu) a jejich vliv na chování a vzdělávací dráhu dětí [PSŠE 2004: 
160]. Došlo k poklesu nároků ve škole, větší míře samostatnosti dětí, větší liberálnosti, nižšímu 
důrazu na školní práci i domácí přípravu a formálnějšímu hodnocení školy, diplomů. Žáci se 
v zásadě rozdělili na dvě skupiny podle toho, zda míří na střední školy nebo do odborných uči-
lišť. Žáky na konci ZŠ podle volby školy a významů, které dávají školní kariéře v perspektivě 
budoucnosti lze rozdělit na učně, učně směřující k profesionalitě, učně z nouze, ambiciózní stu-
denty, studenty s otevřenou budoucností, tradiční středoškoláky, „nové studenty“ [PSŠE 2004: 
162]. Působení rodičů se rozpadlo na více různorodých postupů vůči školní kariéře a vedení 
dětí. Část rodičů přímo přestala předstírat zájem o školu.
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Ač je česká společnost etnicky víceméně homogenní, nelze v našem kulturním kontextu 
v rámci studia kulturní reprodukce tuto dimenzi opominout. V zahraničí je vliv etnicity či rasy 
na vzdělanostní úroveň předmětem intenzivního výzkumu (např. [Heath 1983; Lareau, Horvat 
1999; Lareau 2002; MacLeod 1995(1987)]). V ČR se tato problematika vztahuje zejména na 
romskou populaci (nositele romské kultury), která ač ne příliš početná, je z hlediska reprodukce 
nízké vzdělanostní úrovně významná. Přetrvávající nízká vzdělanost a s ní spojené negativní 
jevy (nezaměstnanost, trestná činnost) jsou problematikou, která je silně hodnotově zatížená 
a také sledovaná veřejností, což jsou charakteristiky, s nimiž se musí výzkum vypořádávat. 
Kulturní reprodukce v sociálně vyloučených oblastech je většinovou společností vnímána jako 
patologická a odborníci se snaží najít způsoby, jak podpořit začleňování Romů do společnosti62. 
V odborné ani laické veřejnosti přitom neexistuje jednotný názor na to, zda a jak „bludný kruh“ 
reprodukce nízké vzdělanostní úrovně přetnout nebo jak se vůbec vůči problému vymezit. Je-
den z předních odborníků I. Gabal s kolegy ve zprávě o sociálně vyloučených komunitách kla-
de na zvýšení vzdělanostní úrovně velký důraz jako na prostředek, který může Romy integrovat 
do společnosti, protože právě nevzdělanost je spatřována jako jeden z klíčových faktorů jejich 
nezačleňování do společnosti a všech problémů, které jsou s romskou populací spojovány (ne-
zaměstnanost, kriminalita apod.).

 „Mobilitní potenciál potřebný k opuštění sociálně vyloučené lokality vykazují jednotliv-
ci (popřípadě rodiny jednotlivců), kteří dosáhli vyššího než základního vzdělání. Podpora 
vzdělávání Romů vedoucí k získání kvalifikace a následnému profesnímu uplatnění má tedy 
zásadní význam při řešení problematiky sociálního vyloučení Romů.“ [Gabal 2006: 53].

 „Jednou z klíčových podmínek školní úspěšnosti romských žáků je zvýšení jejich vnitřní 
motivace ke vzdělávání, kterou v sobě nemají přirozeně zakořeněnou, protože se jim jí v ro-
dině ani nejbližším okolí nedostává.[...] Zvrátit trend může pouze nadstandardní specifická 
podpora poskytnutá dětem od počátku, resp. nejlépe ještě před vstupem do základní školy.“ 
[Gabal 2006: 54]

Největší příslib pro změnu situace je logicky viděn v dětech, které se správným vedením 
mohou postupně začleňovat, tedy „normalizovat“. K přeřazování dětí do speciálního vzdělává-
ní dochází za souhlasu nebo dokonce na přání rodičů, kteří nechtějí na děti klást větší nároky 
a vzdělání pro ně není stejně důležitou hodnotou jako pro ostatní populaci, a především pro 
střední třídy.

 „Romové žijící v sociálně vyloučených lokalitách nevnímají vzdělání jako prostředek k zís-
kání kvalitního profesního uplatnění [...] a toto vnímání stavu přenášejí logicky i na své děti. 
V prostředí lokalit chybí pozitivní vzory (úspěšní vzdělaní zaměstnaní Romové), které by 
dokazovaly smysl vzdělání.“ [Gabal 2006: 54]

61  Používání slov Rom, Romové a jejich tvarů v uvozovkách prosazují kulturní antropologové ze ZČU v Plzni. Od-
kazují tím k neexistenci jedné romské identity, která by byla vlastní „Romům“ a prosazují ne-etnický výkladový 
model založený na nutnosti rozlišovat mezi arbitrárně určenými kulturními komplexy tradičně spojovanými 
s „Romy“. Zájemcům o tento velmi zajímavý pohled lze vřele doporučit nedávnou publikaci [Hirt, Jakoubek 
2006]. Nadále ovšem bude z praktických důvodů v tomto krátkém textu používáno zjednodušující označení 
Rom a romský, přestože s argumentací proti nim se ztotožňuji.

62  Za krok tímto směrem je považována instituce romských asistentů na ZŠ nebo aktivity nevládních, neziskových 
organizací (např. Nová škola o.p.s. v projektu Rozlety zprostředkovává individuální podporu dětí ze sociokul-
turně znevýhodněného prostředí ve studiu).
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Na učitelích spočívá velká zodpovědnost, protože právě oni jsou součástí procesu návrhu 
zařazení dítěte do speciální výuky, anebo začleňování a motivování dítěte. Školy jsou často 
kritizovány za diskriminační chování vůči romským dětem, jehož důsledkem je koncentrace 
romských dětí ve speciálních třídách či školách, kde nedostávají stejné vzdělání jako ostatní 
děti, což vede dále k jejich vzdalování se od ostatních dětí a zmenšování možností dalšího 
vzdělávání [ERRC, LIGA 2007].

„[...] vztah dítěte ke vzdělání ovlivňuje vlastně pouze škola, a to přes osobnost učitele [... 
úspěšní jsou ...] ti, co najdou na počátku školní docházky kladný vztah ke škole [...] výhradně 
prostřednictvím citového vztahu k učiteli, pokud se tento vztah nepodaří vytvořit, problémy 
závratně rostou [...].“ [Peřinová 1996]

Příprava na povinnou školní docházku není v romských rodinách žijících v sociálně vylou-
čených lokalitách prioritou. Děti pouze výjimečně navštěvují mateřské školy62 a přicházejí do 
prvních tříd s odlišnými (ve škole chápanými jako nedostatečnými) sociálními a komunikační-
mi dovednostmi, což vede k obtížné adaptaci na nové prostředí. Bariérou je nedostatečná zna-
lost českého jazyka, protože mateřským jazykem romských dětí není často čeština, ale romský 
etnolekt češtiny. Následkem toho relativně značná část romských dětí hned od začátku zaostává 
ve výuce, je diagnostikována jako mentálně retardovaná a následně se souhlasem rodičů přeřa-
zena do speciálních škol či tříd.

Individuální činnost v romských rodinách je považována za podezřelou a školní úspěch dí-
těte je v ostrém konfliktu s nejvyšší hodnotou, tj. romskou rodinou a jejím fungováním založe-
ným na solidaritě členů rodiny (Sekyra cit. In [Hirt, Jakoubek 2006: 329]). Zachování vlastní 
kultury brání Romům dosáhnout úspěch v české společnosti (o který oni sami stojí), pokud ta 
se změní, zmizí i její největší specifikum [Hirt, Jakoubek 2006: 330-2].

Zkoumání vlivu sociálního postavení rodiny na výchovu dětí a šance na dosažení vyššího 
vzdělání a především sledování mechanismů, které se podílejí na vzdělanostní reprodukci nebo 
mobilitě, tvoří důležitou součást sociologického vědění. Interpretativní studie přinesly teoriím 
sociálních nerovností zejména důraz na vliv kulturních prvků, lidského jednání a zájem o pro-
cesy spojené s fungováním škol, takže odhalily reflexivní vztahy mezi institucionálními prak-
tikami a drahami studentů. Kultura je podle tohoto přístupu systémem významů, který zpro-
středkovává sociální strukturu a sociální jednání. Sociální aktéři nejsou pasivními loutkami, ale 
aktivními spolutvůrci významů, kteří jsou schopní volit mezi různými alternativami. Školy jsou 
složeny z procesů a praktik, které odpovídají na různé nároky a mohou (i neúmyslně) přispívat 
k nerovnostem [Mehan 1992].

Výsledky z kvantitativních výzkumů vzdělanostních šancí jsou u nás zevrubně zpracová-
vány, ale sledování procesů, interpretace a pohled jednotlivých aktérů je zpracován již méně 
systematicky. Jsem přesvědčená, že právě studie využívající reflexivně etnografických metod 
mohou přispět k lepšímu poznání známých i dosud nereflektovaných mechanismů, které při-
spívají ke kulturní reprodukci nebo ji narušují. Longitudinální projekt PSŠE přináší detailní 
pohled na osobnostní i kognitivní vývoj žáků, dále na různá témata se žáky souvisejícími, ale 

63  Povinnost navštěvování posledního ročníku mateřské školy před nástupem do 1. třídy nebyla uzákoněna, přesto-
že o ní probíhala debata. Romští rodiče své děti do MŠ posílají méně, protože jejich hodnotám a životnímu stylu 
odpovídá upřednostnění starosti o děti v rodině před pro ně nepřátelskou institucí.
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také na otázky hodnocení a pedagogického jednání ve třídě. Sociální nebo vzdělanostní zázemí 
dětí je v textech zmiňováno, jen zřídka se stává předmětem explicitního zájmu, protože tato 
problematika není ústředním tématem. Dominantní perspektivou je perspektiva školy a učitelů, 
i když trochu oslabená tím, že výzkumníci nejsou přímo pedagogové. Výzkumů (často etnogra-
fických) zaměřujících se na Romy/nositele romské kultury je dost, přesto vzdělání není možná 
věnována taková pozornost, kterou by si zasloužilo, pokud je chápáno jako klíč k začleňování 
Romů do společnosti. Problematičnost tohoto přístupu zde ponecháváme stranou.

Za jediný větší ryze sociologický počin uplatňující podobný pohled, jaký chceme využít 
v kvalitativní části projektu je práce T. Katrňáka.64 Jejím nedostatkem je opomíjení působení 
školy, výkladovým rámcem jsou pouze postoje respondentů. Výzkum se navíc opírá o jednorá-
zové rozhovory s relativně nízkým počtem osob různého věku v různé životní fázi (bezdětných 
i s dětmi), u kterých jsou zkušenosti srovnatelné jen s velkou mírou opatrnosti. Problematický 
je také spíše hypoteticko-deduktivní přístup, kdy výzkum spíše slouží k potvrzení platnosti 
stanovené hypotézy (viz [Šanderová, Šmídová 2006]). To omezuje potenciál pro další zjištění, 
která by se v tomto případě mohla týkat existence či neexistence „dělnické kultury“, hledání 
rozdílů mezi lidmi také uvnitř předem stanovených kategorií apod.

D. Reay v jednom ze svých textů formuluje výzvu nebo připomínku, která by se měla vý-
zkumníkům neustále vracet na mysli, aby nechápali svou vlastní (ačkoli reflektovanou) pozici 
jako objektivní nebo nezávislou:

 “Výzvou pro všechny sociální teoretiky zabývající se třídou je, jak problematizovat perspek-
tivu střední třídy, ve které jsou akademici nevyhnutelně chycení.“ [Reay 2005: 143, překlad 
K.V.]

V připravovaném výzkumu se chceme soustředit především na rodiče a jejich vztah se ško-
lou, na to, jak je škola organizována, jaké je sociální složení žáků/studentů (vrstevnický kon-
text) a působení učitelů (hodnocení, přístup k žákům/studentům i rodičům, vnímání vlastní 
role) ve dvou typech středních škol. Jednání samotných dětí je další neopominutelnou složkou 
jejich (rozhodování o) budoucnosti, zejména ve středním a starším školním věku, kdy se za-
čínají orientovat více na své vrstevníky než na rodiče. Pro kvalitativní studii v projektu vidím 
jako inspiraci zejména zmiňované autorky (A. Lareau, D. Reay, ale i L. Weis) spojující detailní 
etnografický přístup se sociologickou analýzou. Široce pojatý koncept kulturního kapitálu chá-
paný jako rozmanité kulturní zdroje, ze kterých rodiče a děti čerpají při prosazování svých cílů 
a zájmů vztahujících se ke škole, a zjišťování, které zdroje či strategie jsou úspěšné a které ne, 
by mohl být jedním z vhodných analytických nástrojů.

64  V rámci projektu „Sdílené hodnoty a normy chování jako překonávání negativních dopadů sociální diferenciace 
v ČR“ bude realizováno několik kvalitativních studií diferenciačních hledisek sociální a hodnotové struktury, 
které pomocí polostrukturovaných rozhovorů budou zkoumat diferenciační hlediska (životní styly a spotřeba, 
hodnoty, normy, kulturní kapitál, kulturní repertoáry, definování jinakosti, participace a sociální kapitál).
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