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Abstrakt

V současné diskuzi sociální diferenciace životních stylů a vkusu lze 

rozeznat dvě základní teoretické pozice. Homologická teorie odvozená 

z myšlení Pierra Bourdieu předpokládá velký překryv mezi společenskou 

hierarchií a hierarchií kulturní spotřeby. Naopak úvahy postmodemích 

autorů jako je Beck či Bauman hovoří o procesu individualizace, který 

do značné míry oslabuje vztah mezí sociálním postavením jednotlivce a 

jeho životním stylem.

Autor se v této práci snaží posoudit empirickou věrohodnost těchto 

antagonistických pozic. Z marketingových dat o spotřebních preferencích 

MML 2004 konstruuje typologii životních stylů české populace. Za pomocí 

multinomické logistické regrese zjišťuje míru ovlivnění těchto typů 

sociodemografickými charakteristikami respondentů. Ukazuje, že vzdělání 

a příjem respondentů diferencuje jejich životní styl. Zdaleka se ale nejedná

0 nejdůležitější determinantu. Fáze životního cyklu má na respondentův 

životní styl větší vliv než obě socioekonomické charakteristiky dohromady. 

Stejně tak je  do značné míry odlišný od ostatních životní styl Pražanů, a to

1 při kontrole příjmu a vzdělání.

Na základě analyzovaných dat tedy nelze přijmout postmoderní 

představu individualizace. Ani úzkou souvislost sociálního postavem 

a životního stylu předpokládanou homologickou teorií ale nelze potvrdit.
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Úvod

Význam životního stylu pro sociální stratifikaci zdůrazňoval již Weber [1978; orig. 

1922] u statusových skupin. Dlouhou dobu však stál životní styl stranou hlavních proudů 

stratifikačního výzkumu. Až v posledních desetiletích 20. století se otázka sociální 

diferenciace životních stylů znovu dostala do středu pozornosti. Na jedné straně stojí teorie 

označované nej častěji jako teorie kulturní homologie. Životní styl či vkus je v nich úzce spjat 

se sociálním postavením. Jejich nejznámější proponentem je Pierre Bourdieu a jeho stěžejní X  

kniha Distinkce [Bourdieu 1984; orig. 1979]. Postmoderní teoretikové oproti tomu popisují 

proces individualizace, který snižuje význam sociálního postavení pro identitu jednotlivce 

a tedy i vliv na jeho životní styl. Různé životní styly pak diferenciaci společnosti spíše 

vytváří, než následují ([Bauman 2004], [Beck 2004], [Pakulski a Waters 1996]).

V této práci se snažím posoudit, nakolik odpovídá diferenciace životních stylů v České 

republice jedné či druhé teoretické pozici. Životní styl chápu po vzoru Zablockiho a Kantera 

[1976] jako způsob, jakým jsou lidé podobni jeden druhém, a zároveň odlišní od ostatních, 

a to jak v rozdělení svých disponibilních zdrojů, tak v motivacích, které za tímto rozdělením 

stojí. Vymezuji tudíž typy životních stylů, které jsou vytvořené stejnými vzorci spotřebních 

preferencí. Následně analyzuji podmíněnost těchto typů příjmem, vzděláním, životním 

cyklem a místem bydliště. Pro analýzu používám rozsáhlá data z marketingového výzkumu 

Market & Media & Leisure společnosti MEDIAN z roku 2004.

Sociální postavení indikované příjmem a vzděláním se ukazuje jako významný 

diferenciační faktor životního stylu. Některé typy životního stylu se častěji vyskytují 

u vzdělanějších a bohatších lidí. Do této míry se nenaplňuje postmoderní vize 

individualizovaných způsobů života. Na druhou stranu, významným faktorem diferenciace je 

i fáze životního cyklu a místo bydliště. Vliv životního cyklu na životní styl je dokonce vyšší 

než společný vliv příjmu a vzdělání. Samotné sociální postavení je  tedy významným, nikoli 

však dostatečným, indikátorem životního stylu.

V následující kapitole představuji různé teoretické i empirické příspěvky do diskuse

o souvislosti mezi životním stylem a sociálním postavením. Postupuji v chronologickém 

sledu, od teorií sociologických klasiků po současné časopisecké empirické statě.

Třetí kapitola je věnovaná popisu použitých dat a metodologii. K tomuto tématu se 

úzce váže i kapitola čtvrtá, která podrobně popisuje použitou typologii životních stylů. 

Konstrukce typů má do značné míry charakter explorační, proto je  také velká část této 

kapitoly věnována popisu složek, ze kterých se životní styly skládají, a samozřejmě také
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popisu jednotlivých vytvořených typů životního stylu. Kapitola je  podstatná pro vhled do 

toho, jaké životní styly lze v české populaci identifikovat.

Pátá kapitola přináší výsledky regresní analýzy diferenciace životních stylů podle výše 

zmíněných nezávisle proměnných. V šesté kapitole jsou výsledky interpretovány a vztaženy 

k formulovaným hypotézám, diskutován je  jejich význam pro teoretické úvahy a popsány jsou 

limity plynoucí ze způsobu analýzy. V závěru shrnuji základní zjištění.
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•c.

Teoretická východiska

Role životního stylu jako sociologického konceptu se v průběhu 20. století významně 

proměnila. Jeho různorodost byla z počátku chápána především jako důsledek nerovných 

ekonomických podmínek různých společenských vrstev. Bohatší lidé konzumují více 

luxusního zboží, protože mají dostatek finančních prostředků. Toto chápání je v zásadě 

intuitivní a nevyžaduje si širšího teoretického zakotvení.

Od 70. let začala být ekonomická determinace životního stylu zpochybňována.

V rámci kulturního obratu ve výzkumu sociálních nerovností se objevovaly koncepce, které -p? 

chápaly životní styl jako nedílnou součást tvorby sociálního postavení nebo jeho vazby 

na socioekonomický status zcela zpochybnily. První směr je  inspirován především dílem 

Pierra Bourdieu, druhý je součástí postmodemích úvah o dnešní společnosti.
£ l / k r V této kapitole představuji teoretická východiska pro zkoumání vztahu sociálního 

postavení a životního stylu. Chronologicky postupuji od klasiků Veblena a Webera, přes 

Bourdieu a jeho Distinkci, až k postmodemím autorům 90. let. Důležitou zastávkou je článek 

Zablockiho a Kantera z roku 1976, který do určité míry předjímá štěpení bourdieuovského 

a postmodemího směru. Nakonec stručně shrnuji roli životního stylu v českém empirickém 

výzkumu.

Thorstein Veblen a Max Weber

Jedna z prvních úvah o diferenciaci spotřeby, která nebyla vnímána jako pouhé 

vyjádření příjmových nerovností ve společnosti, pochází z pera Thorsteina Veblena. Ve své 

esejistické Teorii zahálčivé třídy [1999; orig. 1899] ukazuje na okázalý charakter spotřeby 

vyšších vrstev. Aby vysoce postavení lidé dostatečně jasně demonstrovali velikost svého 

bohatství, jsou společenskými normami nuceni praktikovat okázalou zahálku nebo okázale

spotřebovávat luxusní zboží. V anonymním prostředí moderních společnostech je  druhá 

možnost účinnější, a proto více rozšířená.

Kořeny teoreticky zakotveného konceptu životního stylu lze nalézt také 

ve stratifikačních úvahách sociologického klasika Maxe Webera. Jako jeden ze stratifikačních 

principů vymezuje statusové skupiny, které jsou založeny především na specifickém životním 

stylu svých členů a vyznačují se uzavřeností vůči svému okolí. Členství v takové skupině 

neobnáší pouze dosažení určité výše majetku, a le je  také třeba žít patřičným způsobem života. 

Zatímco „třídy jsou stratifikovány na základě svého vztahu k  výrobě a získávání statků [...], 

statusové skupiny jsou stratifikovány podle principu spotřeby svých statků, reprezentované

/
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specifickými životními styly“ [Weber 1978: 937; orig. 1922/25]. Weber dále tvrdí, 

že stratifikace společnosti podle statusu je  silná především v případě stabilního uspořádání 

ekonomiky. Pokud společnost prochází významnou technologickou či ekonomickou 

transformací, ustupuje status do pozadí a stratifikaci opanují rozdíly mezi společenskými 

třídami.

Tato raná sociologická díla byla teprve prvním krokem, který dlouho neměl své 

pokračování. Až v průběhu druhé poloviny 20. století se studia stratifikace začala obracet 

ke kulturnímu aspektu sociálních nerovností a s ním spojené diferenciaci životních stylů.

Koncept Zablockiho a Kantera ^ ^  ^
Pokud přijmeme Weberovou tezi, že stratifikace společnosti podle statusových skupin 

nabývá na důležitosti ve stabilitní společnosti, tak není překvapivé, že ekonomicky relativně 

stabilní období druhé poloviny dvacátého století přineslo nový zájem o roli životních stylů 

a jejich vztahu k sociálnímu rozvrstvení.

Zablocki a Kanter [1976] přicházejí s rozsáhlým článkem, ve kterém shrnují 

nej různější případové studie životních stylů. Hlavní myšlenka stati spočívá v rozlišení 

životních stylů tradičních a alternativních. Tradiční životní styly jsou určovány především 

ekonomickým postavením a lze je považovat za vyjádření relativně jednoduchého kauzálního 

vztahu mezi množstvím prostředků, které mají domácnosti k dispozici, a způsobem, jakým 

tyto prostředky (více či méně nutně) používají. Alternativní životní styly jsou oproti tomu 

důsledkem ztráty koheretních hodnot ve společnosti a nezávisí na socioekonomickém 

postavení jednotlivce. Můžeme je vidět jako předzvěst postmodemích úvah o životních 

stylech, které se začaly objevovat až o řadu let později.

Zablocki a Kanter rozšiřují ve své definici životního stylu čistě expresivní ekonomické 

pojetí, které je  založené pouze na sledování spotřebního chování. „U daného společenství 

můžeme určit životní styl do té míry, do jaké jsou jeho členové podobni jeden druhému 

a odlišní od ostatních, a to jak v rozdělení svých disponibilních příjmů, tak v motivacích 

stojících za tímto rozdělením“ [Zablocki a Kanter 1976: 270]. Skupiny se specifickým 

životním stylem jsou tedy vnitřně homogenní vzhledem ke svým spotřebním vzorcům, 

i vzhledem k preferencím a motivacím, které je k nim vedou.

Ondřej Špaček_______________________________  Vliv sociálního postaveni na životni styl v České republice

.0
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Tradiční životní styly jsou určeny především ekonomickými podmínkami svých 

nositelů. Autoři rozlišují tři základní typy těchto životních stylů: a) životní styly majetku;

b) životní styly povolání', a c) životní styly chudoby.1

Životní styly majetku jsou typické pro rodiny s takovým majetkem, že pro ně aktuální 

příjmy plynoucí ze zaměstnání nemají význam. Předávání velkého rodinného bohatství dalším 

generacím si vynucuje podrobný dohled starších členů rodiny nad budováním dynastie. 

„Rodinný“ život vysoké společnosti je  proto důležitou charakteristikou životních stylů 

nejbohatších vrstev.

Životní styly povolání se týkají většiny lidí v moderních společnostech. Protože práce 

je jedním z ústředních bodů jejich života, ovlivňuje její charakter do značné míry jejich 

životní styl. Časová náročnost pracovní doby, finanční ohodnocení i vztah k výrobním 

prostředkům mají vliv na to, jakým způsobem tito lidé tráví svůj volný čas.

Životní styly chudoby jsou vynuceným způsobem života u lidí s nedostatkem majetku 

a stabilního příjmu. Životní styl bývá do značné míry chápan jako důsledek svobodné volby, 

proto může být problematické o něm hovořit u této skupiny. Zablocki a Kanter na tento 

konceptuálni problém upozorňují, ale přesto má podle nich smysl se těmito životními styly 

zabývat. Hovoří o některých jejich charakteristických rysech, jako je  tendence k genderové 

segragaci činností a sociálních sítí, využívání širokých rodinných vazeb či víra v osud a štěstí.

Alternativní životní styly na rozdíl od tradičních nemají svůj původ 

v socioekonomické situaci svých nositelů. Za hlavní příčinu jejich vzniku považují Zablocki 

a Kanter ztrátu hodnotové koherence ve společnosti. Alternativní životní styly poskytují nové 

vodítko pro orientaci jedince ve společnosti, nahrazují mu ztracené celospolečensky sdílené 

hodnoty.

Reakce na nedostatek hodnotové koherence lze rozdělit do čtyř analytických kategorií. 

Nejedná se přímo o kategorie různých životních stylů, ale o druhy sociálních mechanismů, 

které k těmto stylům vedou. Regrese je  reakcí na ztrátu hodnotové koherence návratem 

k hodnotám uznávaným v dřívějším, méně diferencovaném stádiu společnosti a kultury. Podle / i -  

Zablockiho s Kantera se jedná především o životní styly orientované na hédonismus, pro které 

je základním měřítkem osobní požitek. Odhmotnění (etherealization) je hledáním hodnoty 

především v symbolech. Neomezená možnost nabídky různých symbolických statků

1 „Property-dominated life-styles“, „occupation-dominated life-styles“ a „poverty-dominated life-styles“
2 Zablocki a Kanter uvádějí také makrosociologické vysvětlení vzniku alternativních životních stylů za pomocí 
teorie konzumní společnosti. Podle ní má již  v této fázi vývoje společnosti dostatečně velké množství lidí 
dostatečně velké množství volného času a zdrojů na to, aby se alternativní hodnoty a životní styly staly trvalou 
součástí společenské struktury.
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nevystavuje jejich konzumenty nutnosti mezi nimi volit v takové míře, jako v případě statků 

materiálních. Tato reakce je často důležitou součástí duchovních životních stylů nových sekt 

a náboženství. Komunitní typ reakce je  snahou obnovit hodnotu malých společenství, ať už na 

základě tradičních etnických kořenů nebo vznikem nových komunit (kibucy, americké 

komuny 60. let). Posledním druhem reakce je hledání hodnoty v kolektivním jednání, které 

může nabývat podob od slepého sledování módních trendů až po komunistické 

revolucionářství či účast v nových sociálních hnutí.

Podstatným momentem alternativních životních stylů je ztráta sdílených hodnot 

i v oblasti spotřeby. Tím se odlišují jak od rozdílů mezi společenskými třídami, tak 

od diferenciace podle sociálního statusu. Spotřební vzorce společenských tříd jsou 

diferencovány pouze příjmem. Lidé z různých tříd se liší pouze vtom , kolik zboží si 

vzhledem ke svému příjmu mohou dovolit pořídit, nikoliv ve svém vkusu.

Spotřební vzorce statusových skupin jsou oproti tomu utvářeny také prestiží, která je 

jednotlivým produktům a službám přisuzována. Vyšší statusové skupiny se od nižších 

neodlišují pouze množstvím spotřebovávaného zboží, ale též jeho složením. Vyhledávají 

zboží, které je obecně považováno za prestižnější. Přitom je  důležité, aby ve společnosti 

panovala shoda na tom, že toto zboží je  znakem vyššího statusu, [ibid.: 271].

Pokud společenská skupina konzumuje specifické zboží, které není obecně 

ve společnosti považováno za prestižnější, nelze o ní hovořit jako o statusové skupině, nýbrž 

se jedná o skupinu s alternativním životním stylem. „Pokud konzumenti vína a piva navzájem 

neuznávají nadřazenost záliby druhých, pak vzorce spotřeby nápojů, do té míry, do jaké jsou 

zkorelovány s širokou paletou jiných distinktivních spotřebních preferencí, indikují 

alternativní životní styly“ [ibid.]. Pro rozlišení statusových skupin od alternativních životních 

stylů tedy není důležitá pouze zjevná rozdílnost složení spotřebních vzorců, ale i představa

o prestiži, která je spotřebě statků připisována.

Odlišná pozice, kterou má z hlediska kauzality životní styl a socioekonomický status 

u tradičních a alternativních životních stylů, je znázorněna ve schématu 1. V obou případech 

považují Zablocki a Kanter vkus za výsledek vlivů socioekonomického statusu a životního 

stylu. Odlišná je ale podmíněnost samotného životního stylu. Zatímco tradiční životní styly 

jsou samy o sobě závislé na socioekonomickém postavení, tak alternativní jsou na něm 

nezávislé, a tvoří tak samostatný zdroj variability v životních stylech.
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a. Ekonomicky určené životní styly b. Alternativní životní styly

Schéma 1: Tradiční a alternativní koncepce vtahu mezi socioekonomickým statusem 
(S.E.S.), životním stylem a vkusem (Zablocki a Kanter [1976:270])

Teorie homologie

Roku 1984 byl vydán anglický překlad knihy Pierra Bourdieu Distinkce [Bourdieu 

1984], která se stala milníkem (nejen) pro úvahy o vztahu společenského postavení a vkusu. 

Stěží najdeme sociologickou publikaci vydanou po roce 1984, která by se týkala tématu, 

a přitom neodkazovala na práci Bourdieu.

Pojetí vztahu sociálního postavení a životního stylu (respektive vkusu) u Bourdieu 

bývá většinou chápáno v podobě teorie kulturní homologie. Ve stručnosti je argumentace 

následující. Objektivní sociální podmínky života jednotlivce utvářejí jeho tzv. habitus. 

Prostřednictvím habitu se vliv sociálních podmínek přetváří do podoby životního stylu. 

Sociální podmínky vyjádřené sociální pozicí ve společnosti je přitom možné popsat 

za pomocí kapitálů. Bourdieu rozlišuje tři základní druhy kapitálů (ekonomický, kulturní 

a sociální), které určují sociální pozici nejen svým objemem, ale také kombinací složení.

Odlišné habity jsou vnímány jako odlišný životní styl či odlišný vkus. Za pomocí 

vlastního vkusu klasifikujeme vkusy ostatních, a tím případně identifikujeme jejich rozdílnou 

pozici ve společnosti. Náš vkus je přitom intemalizován s ohledem na naše vlastní sociální 

postavení. Objektivní sociální podmínky jsou transformovány do vkusu, který vytváří 

konkrétní preference člověka. „Kvůli vkusu vlastní jednající to, co má rád, protože m á rád, to 

co vlastní...“ [Bourdieu 1984: 175].

12
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Životní styly jsou stejně tak hierarchizovány jako společenské třídy, a obě tyto 

hierarchie se vzájemně překrývají a vzájemně si odpovídají, „...hierarchie životních styluje 

nerozeznaným zpětným překladem hierarchie tříd [v originále kurzívou, pozn. aut.]“ 

[Wacquant 2002: 76]. Právě tento překryv se nazývá kulturní homologií a jedná se

o sofistikovanější variantu představy o specifické vysoké kultuře elit a masové kultuře nižších 

vrstev. Homologický argument je  teoretická pozice, která bývá často posuzována 

v kvantitativních empirických studií vztahu sociálního postavení a životního stylu či vkusu 

(např. [Chan, Goldthorpe 2007], [Sintas a Álvarez 2002], [Tomlinson 2003], [Van Rees, 

Vermunt a Verboord 1999]).

Hypotéza o všežravosti

Na počátku devadesátých let zakončili Peterson a Simkus [1992] vcelku „nevinnou“ 

kapitolu o propojenosti hudebního vkusu a charakterem zaměstnání úvahou, ve které 

formulovali hypotézu o všežravosti (omnivore -  univore hypothesis). Podle této hypotézy 

nejsou vysokostatusové skupiny konzumenty čistě vysoké kultury, ale spíše rozšiřují svůj 

záběr, a jsou schopni konzumovat velké množství žánrů. Naopak skupiny s nízkým statusem 

jsou většinou úzce specializované na jeden žánr, který mají jako svůj jediný oblíbený 

[ibid.: 169]. Peterson [1992] pak této tezi věnoval samostatný článek, kde i zdůraznil, že se 

nejedná o zánik diferenciace vkusu podle sociálního statusu, ale změnu charakteru této 

diferenciace. Vyšší vrstva se odklání od původního elitistického oceňování výhradně vyšší 

kultury k širokému všežravému záběru. Nižší vrstvy pak místo přijímání jedné společné 

masové kultury upřednostňují různé žánry, které jsou diferencovány podle regionálních, 

etnických či genderových kritérií (sám Peterson zmiňuje možnost, že samotná existence 

masové kultury byla spíše fikcí teoretiků masové kultury, než realitou ve Spojených státech).

V pozdějším článku Peterson a Kem [1996] analyzují data z další vlny šetření, která 

následovala deset let po původním výzkumu. Ukazují, že míra všežravosti u americké 

populace roste, a to jak díky výměně generační kohorty za generaci se všežravějším vkusem 

(podobně jako v Inglehartově slavné generačním posunu hodnot), tak díky obecně vyšší míře 

všežravosti, bez ohledu na rok narození.

Kulturní všežravost neznamená, že vyšší vrstvy mají rádi vše stejně. Bryson [1996] se 

zaměřila především na neoblíbenost hudebních žánrů a konceptualizovala problém jako 

otázku tolerance. Vzdělanější lidé se ukázali jako tolerantnější k různým hudebním stylům, 

avšak nikoliv bez výhrad. Styly spojované s rasovými a etnickými menšinami byly oblíbené,
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avšak v nemilost upadaly styly převážně spojované s lidmi s nízkým vzděláním (rap, heavy 

metal, country, gospel).

Dalším omezením „proletarizace“ vkusu vyšších vrstev je  odlišný přístup 

ke konzumaci umění. Zatímco všežravci přistupují k různým stylům s určitou znalostí žánru 

a jeho vztahem k ostatním formám umění (potřebují znát klíč k pochopení daného umění), 

„domorodí“ nízkostatusoví fanoušci žánru ho považují za součást své identity. [Peterson 

aKem 1996].

Peterson a Kem  [1996] přinášejí pět dodatečných vysvětlení nárůstu všežravosti: 

(1) strukturální změny spojené se snadnějším přístupem k vyššímu umění (a tím i jeho 

znehodnocením z hlediska exkluzivity); (2) proměna hodnot po druhé světové válce a příklon 

k toleranci odlišností; (3) proměna oceňování uměleckých děl ve světě umění; (4) změna 

generační politiky, kdy mladá generace v padesátých a šedesátých letech neopustila populární 

kulturu svého mládí ve prospěch elitní vysoké kultury (jak bylo v dřívějších dobách zvykem), 

ale ustavila ji jako možnou alternativu; (5) politika dominantní statusové skupiny, která se 

začala přiklánět ke strategii začlenění populární kultury do vlastního kulturního repertoáru, 

na rozdíl od předcházejícího odsuzování a potlačování.

Empiricky podložený růst všežravosti však nemusí být v rozporu s homologickou 

teorií Bourdieu, podle které se ke každé společenské třídě váže specifický vkus. Stejně tak, 

jako může být pro vyšší vrstvy distinktivním znakem elitní vkus vyšší kultury, může se tímto 

znakem stát i široká otevřená tolerance k různým stylům, které se nižším vrstvám nedostává. 

Samotná schopnost tolerance se tak může paradoxně stát další dělící linií vyšších a nižších 

vrstev ([Bryson 1996]).

Teze všežravosti se stala styčným bodem pro řadu empirických statí analyzujících 

umělecký vkus (např. [Eijck 2001], [Chan a Goldthorpe 2007], [Van Rees, Vermunt 

aVerboord 1999]), přičemž výsledky většiny z nich jsou konzistentní s Petersonovou 

hypotézou.

Postmoderní úvahy

Odlišné procesy v diferenciaci životních stylů nacházejí autoři, které bychom mohli 

souhrnně označit jako postmoderní. Během 90. let je možné pozorovat rostoucí zájem této 

nesourodé skupiny autorů o životní styl v současných společnostech. Tento zájem je spojen 

súvahami o klesajícím významu tradičních sociálních struktur, jako jsou společenské třídy, 

pro stratifikaci společnosti. Životní styl se stává jedním z adeptů na hlavni součást nových 

postmodemích stratifikačních schémat.
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Jedněmi z kritiků starých třídních stratifikačních teorií jsou Pakulski a Waters [1996].

Podle nich nemá v současných rozvinutých společnostech nadále smysl hovořit o sociální 

stratifikaci ve smyslu společenských tříd či čistého ekonomického postavení, protože tyto 

rozdíly již ztratily svůj význam. V současných společnostech roste význam konvenčně 

statusového principu stratifikace, který je  založen na kulturních prvcích. Stratifikaci 

konstituují právě „životní styly, které se formují kolem spotřebních vzorců, informačních 

toků, kognitivních shod (cognitive agreements), estetických preferencí a hodnotových ^ 

orientací (value commitments)“ [Pakulski a Waters 1996: 155]. Orientace jednotlivců se stává
/

obtížně předpověditelné na základě jejich stratifikační pozice. „Takové znaky jako politické 

preference, přístup ke vzdělanostním příležitostem, sňatkové vzorce či příjem spíše odkazují 

sami na sebe, než že by byly zvnějšku vynucené [ibid.].

Tradičně chápané sociální postavení už neurčuje životní styly jednotlivců, ale naopak 

životní styly se podílejí na vytváření sociální stratifikace společnosti a tedy i na pozici 

jednotlivce v ní. Pakulski a Waters nepovažují volbu životního stylu za zcela svobodnou.

Stále existuje řada nejrůznějších omezení, které zabraňují tomu, aby se kdokoliv mohl stát 

členem některých exkluzivnějších statusových skupin. „ .. .svoboda [volby identity, pozn. aut.] 

se ve většině případů týká spíše pouze svobody opuštění statusové skupiny, než vstup do ní.

Ve statusové konvenčních společnostech stále fungují procesy uzavírání“ [Pakulski a Waters 

1996: 157]. Toto uzavíraní ale již nemusí být založeno na ekonomických či třídních 

principech.

Argumenty Pakulského a Waterse jsou směřovány především proti používání tříd 

při zkoumání současné společnosti, přesto zpochybňují i význam ekonomických 

či vzdělanostních kritérií. Jiní autoři tento slábnoucí význam tradičních stratifikačních 

principů popisují radikálněji. Tvrdí, že současná společnost prochází procesem 

individualizace, který odpoutává životní osudy lidí od jejich postavení ve společnosti. 

Samotní jedinci jsou zodpovědní za vytváření své identity ([Beck 2004; ong. 1986], [Bauman 

2004; orig. 1999]). Přestože tito autoři většinou upozorňují na negativní důsledky

individualizace a vidí v ní především ohrožení, tak to nic nemění na tom, že životní styl 

v individualizované společnosti už není výrazně utvářen sociálním postavením.

Chaney [1996] je autor, jenž by se nedal jednoznačně zařadit mezi postmodernisty, ale 

svým pojetím životních stylů k nim má nejblíže. Přebírá definici životního stylu od Sobela, 

a považuje za něj ,jakýkoliv charakteristický, a tedy rozeznatelný, způsob života“ [Sobel

J
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1981: 3, citováno podle Chaney 1996: l l ] 3. K tom u připojuje podmínku, že se jedná

o „...způsob obvykle sdílený přiměřeným počtem lidí, jinak přechází do zvláštností či 

výstředností...“ [Chaney 1996: 11]. Fenomén životních stylů považuje za vlastnost 

modernity. Až v moderních společnostech lidé odkazují na životní styl při popisu 

a zdůvodnění svého jednání i jednání ostatních.

Chaney upozorňuje na problém oddělování práce od způsobu trávení volného času 

při analýzách životního stylu. Význam zaměstnání pro utváření sociální identity jednotlivců 

slábne, „...jednoznačnost rozlišení pracovních a nepracovních činností je obtížně udržitelná. 

Zdá se, že součástí odklonu od výrobní pozice, jakožto základu společenské identity, je i to, 

že rostoucí množství lidí si vybírá typ práce a způsob její organizace tak, aby byl v souladu 

s hodnotami jejich životního stylu“ [Chaney 1996: 14-15]. Uvažovat životní styl pouze jako 

doménu volného času tedy může být limitující.

Životní sty! v dalších souvislostech

Při hledání souvislosti mezi sociálním postavením a životním stylem'nutně narazíme 

na řadu dalších faktorů, které do tohoto vztahu intervenují. Je přirozené, že náš životní styl, 

kromě postavení ve společnosti, ovlivňují i genderové odlišnosti v preferencích, rozdílné 

možnosti trávení volného času, které nám poskytuje charakter našeho bydliště, a také fáze 

životního cyklu, yk které se nachází naše rodina. Tyto charakteristiky nejsou součástí klasicky 

chápaného sociálního postavení a v následující pasáži krátce představuji teoretická 

východiska jejich vztahu k životnímu stylu. Zdaleka se přitom nejedná o obsáhnutí daných 

problematik, ale spíše o letmé zastávky naznačující charakter jejich vlivu.

Řada empirických studií nachází zřetelné odlišnosti mezi preferencemi i chováním 

mužů a žen, především pak v oblasti obliby a spotřeby vyšší kultury (např. [Van Eijck 2001], 

[Katz-Gerro 2002], [Sintas a Álvarez 2002]). Tuto skutečnost se snaží vysvětlit Collins [1992] 

ve své analýze pozice žen ve stratifikačním systému. Ukazuje, že jejich činnosti často souvisí 

s vytvářením statusu. V zaměstnání mívají pozice spojené s Goffmanovským jevištěm a jejich 

pracovní náplní je dobrá prezentace celé organizace zaměstnavatele navenek (sekretářky, 

tiskové mluvčí, prodavačky). Uvnitř domácnosti se zase obvykle starají o drtivou většinu 

domácích prací. Domácí práce pak mají přímý vliv na to, jakým dojmem domácnost působí, 

a jaký status je jí na první pohled přisouzen.
/•

3 Jedná se o podivuhodnou definici kruhem, před kterou sám Sobel varuje: „...obcházení, byť zřídka explicitní, 
je [...] v sociologické literatuře nejčastějším přístupem k životnímu stylu. To vysvětluje, proč výzkumníci 
obvykle definují životní styl jako způsob života, což je zdánlivě nevinná tautologie, a pak pokračují přímo 
k eklektické a/nebo ad hoc sadě jeho měření“ [Sobel 1981: 16 podle Veal 2000: 84].
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Collins poznamenává, že přestože v průběhu 20. století byl výkon většiny domácích 

pracích usnadněn rozšířením množstvím různých domácích spotřebičů, „množství času 

stráveného domácími pracemi u amerických hospodyněk nepoklesl, naopak se zvýšil“ 

[Collins 1992: 216]. Odvozuje tedy, že, nadbytek vytvořené domácí práce je  investován právě 

do tvorby statusu domácnosti pomocí napodobování vnějších projevů statusové vyšších rodm.

Collins předpokládá, že rozdíl mezi kulturou žen a mužů bude největší u dělnických 

rodin. Stejně tak bude velký rozdíl u nejvyšších tříd, kde se ženy specializují na činnosti 

soustředěné kolem produkce kultury (vzdělávání, umění). Nejmenší rozdíly by pak měly být 

mezi muži a ženami z vyšší střední třídy, kde i muži často pracují v sektorech spojených 

s produkcí kultury.

Vliv charakteru lokality, ve které lidé bydlí, na jejich životní styl byl popisován již  

v počátcích sociologického bádání. Není třeba představovat nepřeberné dichotomie 

od sociologických klasiků odlišující moderní a tradiční společnosti, které byly mimo jiné 

často spojovány s dichotomií města a venkova. Psychologický aspekt života ve velkoměstech 

rozebírá již Simmel [1997; orig. 1903]. Obyvatelům velkoměst přisuzuje blazeovanost 

a určitou odtažitost, způsobenou přemírou podnětů v městském prostředí. Anonymita 

městského prostředí snižuje společenský tlak ke konformitě, který je ve velkoměstech menší 

než na venkově či v malých městech. V tomto smyslu jsou zde lidé svobodnější od sociální 

kontroly. O iíU  -1 .

Simmelovy myšlenky rozvedl Wirth ve svém slavném článku Urbanism as a Way o f  

Life [Wirth 1938]/ kde nepříliš lichotivě popsal charakter života v moderních městech, 

s důrazem na specifičnost prostředí způsobenou velkým počtem obyvatel, vysokou hustotou 

zalidnění a sociální heterogenitou. Přestože jeho pojetí charakteru městského života bylo 

kritizováno (např. [Gans 1968]), mimo jiné za záměnu vlivu modernizace a urbanizace, je  

zřejmé, že kosmopolitní charakter života a odlišné prostředí ve velkých městech může 

do značné míry ovlivňovat životní styl jejich obyvatel.

Empirické studie přelomu století

V posledním desetiletí bylo napsána řada empirických statí, které se snaží srovnat 

teorii Bourdieu, postmoderní postřehy o individualizaci a hypotézu všežravosti s realitou 

empirických dat. Ověřovaná hypotéza většinou pramenní z rozporu mezi bourdieuovskou 

teorií a postmoderní vizí individualizované společnosti. Autoři se proto snaží posoudit sílu 

vlivu sociálního postavení jedince na jeho životní styl.

17
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Životní styl v Izraeli analyzovali Katz-Gerro a Shavit [1998] pomocí dat z oblasti 

trávení volného času, hudebních preferencí a oblíbené četby. Na základě faktorové analýzy 

určili v těchto oblastech hlavní dimenze životního stylu, a jejich úrovně pak porovnávali 

u jednotlivých společenských tříd upraveného EGP schématu. Intelektuálský (highbrow) 

životní styl (návštěva divadel, muzeí, koncertů, četba hodnotné literatury a obliba klasické 

hudby) se ukázal být intenzivnější u nej vyšší servisní společenské třídy, zatímco u faktorů 

reprezentujících aspekty lidovějšího životního stylu nehrála třídní diferenciace významnou 

roli. Výsledky interpretují tak, že přes teprve nedávné utvoření třídní struktury v Izraeli je 

možné rozpoznat homologické překrytí tříd a intelektuálského životního stylu. Na druhou 

stranu, dvě další dimenze životního stylu nebyly třídně diferencovány. Studie, které se 

zaměřují pouze na vysokou kulturu tak mohou přehlížet ty aspekty, ve kterých se životní styl 

mezi třídami neliší.

Katz-Gerro [2002] studii rozšířil o srovnání se čtyřmi dalšími státy (Itálie, bývalá 

SRN, Švédsko a Spojené státy). Oproti předcházejícímu článku se zaměřil pouze na vyšší 

kulturu a mezi srovnávanými zeměmi zjistil významné rozdíly v umístění dělící linie, která 

odděluje konzumenty tohoto druhu kultury od ostatních. V případě Izraele, Spojených států 

a Švédska se potvrdil výsledek původní izraelské studie, kde je vyšší kultura oblíbená až 

u nejvyšších tříd. V Itálii a Německu má významný podíl příznivců i v nižších třídách. 

Rozdíly Katz-Gerro vysvětluje odlišným kulturním kontextem ve srovnávaných zemích (co je 

někde považováno za vysokou kulturu může být jinde považováno za součást populární 

kultury) a nestejnou dostupností různých kulturních forem a aktivit, která je ovlivněna 

způsobem, jakým místní vlády podporují umění. Důležitým diferenciačním prvkem ve všech 

analyzovaných zemích bylo také pohlaví, rasa a náboženství, i když vzhledem k různorodým 

významům těchto proměnných v každém státě, nelze o jejich vlivu činit obecnější závěry.

Při analýze role spotřeby při vytváření identit v dnešním Finsku dospívá Wilska 

[2002] k tomu, že rozdíly ve spotřebě u různých sociálních a demografických skupinách jsou 

stále podstatné. Na základě těchto rozdílu považuje současný mediální obraz 

nepředvídatelného individualistického spotřebitele za přehnaný. Každodenní spotřeba může 

být stále velmi rutinní a ekonomicky racionální.

Životní styl bývá také častým tématem lékařských studií, ve kterých je  mu 

přisuzována role důležitého faktoru, který ovlivňuje zdraví člověka. Tomlinson [2003] 

propojuje zdravotní aspekty životního stylu se sociálním postavením ve společnosti. Pomocí 

nelineární analýzy hlavních komponent identifikuje čtyři typy životního stylu diferencované 

podle činností a zvyků souvisejících se zdravím. Tyto životní styly (zdravý, aktivní, střídmý
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a nezdravý) byly různou měrou obvyklé u respondentů z různých skupin zaměstnání. 

Tomlinson z výsledků vyvozuje, že pro diferenciaci životního stylu jsou tradiční sociální 

kategorie stále relevantní, a že zatím nelze přijmout radikální postmoderní tezi o její 

individualizaci.

Sociologie životního stylu v České republice

Na sklonku roku 1969 byla vydána významná publikace československé poválečné 

sociologie Československá společnost [Machonin a kol. 1969]. Kolektiv autorů na základě 

rozsáhlého empirického výzkumu vytváří obraz sociální stratifikace tehdejšího socialistického 

Československa. Používají přitom koncept sociálního statusu, který je  tvořen pěti dimenzemi

-  složitostí práce, životním stylem v mimopracovní době, vzděláním a kvalifikací, životní 

úrovní a účastí v řízení. Složitosti práce a životním stylu přitom přisuzují ústřední roli.

Různé aspekty životního stylu omezují na trávení volného času, spotřebu a vybavení 

domácností. Pomocí škálovacích technik pak z těchto složek vytvářejí ordinální ukazatel 

životního stylu, přičemž nacházejí významnou souvislost tohoto ukazatele se vzděláním 

respondenta, příjmem i složitostí práce. Podobný vztah se vyskytuje i v případě věku a místa 

bydliště. Nejvyšší kategorie životního stylu vyskytují u obyvatel větších měst a u mladších 

osob.

V dalších letech již nemohl slibný výzkum kombinující různé statusotvomé dimenze 

z politických důvodů pokračovat. Životní styl4 sám o sobě se stal poměrně častým předmětem 

sociologického výzkumu jako politicky „nezávadné“ téma. Linhart [1980] například 

analyzuje strukturu volnočasových aktivit Pražanů a dospívá u nich k rozdělení do typů podle 

různorodosti orientace od všestranného využívání mimopracovní doby po selektivní zaměření 

na několik aktivit. Podmíněnost volnočasových činností z hlediska sociodemografických 

determinant nachází Linhart především u pohlaví a fáze životního cyklu. Podstatně menší je 

již význam příjmu, vzdělání a profesní struktury. Vzdělání a profese výrazněji ovlivňují pouze 

důraz kladený na kulturní aktivity. Vzhledem k nivelizaci diferenciace příjmů a vzdělám 

v období komunismu nejsou tyto výsledky příliš překvapivé.

Po roce 1989 se pozornost sociologů začala soustředit na řadu témat, které nemohly 

být zkoumány v minulosti nebo souvisely s transformací společnosti. Problematika životního 

stylu ustoupila do pozadí, ještě méně pak byla sledována jeho diferenciace z hlediska 

sociálního postavení. Tuček a Duffková [Tuček a kol. 2003a: 168-202] sledují sociální 

diferenciaci trávení volného času, přičemž vliv socioekonomických charakteristik nachází

4 Většinou se zde používá sousloví „životní způsob“.
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pouze u faktoru nazvaného „vyšší kultura“. V ostatních faktorech („zábava, odpočinek“ 

a „rodina“) již po kontrole ostatních proměnných příjem ani vzdělání neměly vliv.

Na základě dat se stejného typu výzkumu společnosti MEDIAN, jaká jsou 

analyzovaná v této práci, srovnávají Tuček a další autoři [Tuček et al. 2003b] spotřební 

chování, každodenní život i preference Čechů a Slováků. Typologie časových snímku dne zde 

provedená naznačuje podstatnou diferenciaci životních stylů [ibid.: 93-106],

Shrnutí

V současné diskuzi významu sociálního postavení jednotlivce pro jeho životní styl či 

vkus se objevují především dvě nej významnější teoretické pozice. První je označována jako 

homologická teorie a reprezentuje ji především Pierre Bourdieu. Předpokládá úzkou 

souvislost pozice jednotlivce ve společnosti a jeho životních návyků, životního stylu či vkusu. 

Druhá pozice je odvozena z myšlenek postmodemích autorů, kteří pod hlavičkou procesu 

individualizace zpochybňují význam sociálního postavení v současných společnostech. 

Přestože individualizace v tomto případě neznamená přímo svobodu od jakýchkoliv 

omezeních, lze v tomto případě mluvit o výrazném oddělení socioekonomických podmínek 

a životního stylu jedince.

Jako třetí cesta bývá někdy uvažována hypotéza všežravosti, která sice nemluví přímo

o individualizaci vkusu, ale říká, že nejvyšší vrstvy začínají konzumovat i „nižší“ kulturní 

produkty. Tuto hypotézu nepovažuji za zvláštní teoretickou pozici, neboť její závěry lze stále 

interpretovat v duchu homologické teorie. Specifická kultura elit v podobě zvláštního 

kulturního žánru je  pouze nahrazena širokým polem kulturních produktů nejrůznějšího 

původu. Spotřeba elity tak není vyjádřena výhradní oblibou vážné hudby či uměleckých 

výstav, ale schopností konzumovat jak tuto vyšší kulturu, tak nejrůznější žánry populární 

kultury. Již původní Petersonovy statě poukazují na tuto vlastnost všežravosti a považovat 

proto tuto hypotézu za „zlatou střední cestu“ mezi individualizací a homologií je  

přinejmenším sporné.

Přes nepříliš velký význam článku Zablockiho a Kantera o životních stylech v něm lze 

najít inspiraci pro analýzu životních stylů. Jejich rozdělení na tradiční a alternativní životní 

styly v určitém ohledu předjímá rozdíl mezi homologickou a individualizační pozicí. Jasnou 

operacionalizaci životního stylu, kterou používají, je také možné přijmout a použít jako 

společný základ pro srovnání obou pojetí.

20



Ondřej Špaček Vliv sociálního postavem na životní styl v České republice

Hypotézy a metodologie

Úzké spojení sociálního postavení a životního stylu v případě homologické teorie 

a rozvolněnou individualizovanou společnost radikálně postmodemích autorů můžeme chápat 

jako dvě extrémní teoretické pozice, jejichž věrohodnost budu v této práci posuzovat 

na základě empirických dat. V prvním případě je souvislost mezi sociálním postavením 

a životním stylem vysoká, ve druhém pak žádná, případně téměř zanedbatelná. Lze tedy 

formulovat základní obecnou hypotézu, která reprezentuje homo logickou teoretickou pozici:

H1: Životní styl je  významně ovlivněn sociální postavením jedince.

Tuto hypotézu nebudu ověřovat přímo, nýbrž z ní dále odvozuji dvě konkrétnější 

hypotézy, které je  již možno analyzovat v datech, které mám k dispozici.

Korelace mezi proměnnými indikující ' sociální postavení a ostatními 

sociodemografickými charakteristikami si vynucují zahrnout do analýzy i další dostupné 

proměnné -  pohlaví, fáze životního cyklu a místo bydliště. Tím lze nejen kontrolovat jejich 

vliv, ale zároveň i posoudit význam, který mají pro životní styl ve srovnání se sociálním 

postavením.

Klíčovou otázkou analýzy je konceptualizace životního stylu. Při zkoumání jeho 

sociální diferenciace bývá často redukován na otázku vkusu nebo kulturní spotřeby. Tomuto 

omezení bych se chtěl vyhnout, a proto se budu snažit pokrýt co nej širší pole spotřeby. 

Vycházím z definice životního stylu Zablockiho a Kantera, kterou dále rozšiřuji. Původní 

definice se zaměřuje pouze na rozdělení disponibilních příjmů, což je jen  jeden druh možných 

zdrojů, které jedince má. Za stejně důležitý zdroj považuji volný čas, který je možné věnovat 

řadě různých činností. Jeho využití může být stejně, ba i více důležité než způsob nakládání 

s finančními prostředky. Za životní styl tedy považuji to, jak jsou si lidé podobni jeden 

druhém a zároveň odlišní od ostatních, a to ja k  v rozdělení svých disponibilních zdrojů, tak 

v motivacích, které za tímto rozdělením stojí. Tato definice životního stylu zahrnuje jak 

rozdíly v chování jednotlivců, tak rozdíly v jejich motivacích. V této práci jsem se rozhodl 

zaměřit výhradně na motivace v podobě vzorců spotřebních preferencí.

Snaha o zachycení co nej širšího pole životních stylů si vynutila použít data, u kterých 

nebylo možné zkonstruovat třídní klasifikace obvykle používané ve stratifikačním výzkumu. 

Omezuji se proto pouze na indikátory sociálního postavení v podobě vzdělání respondenta 

a příjmu, který má k dispozici.
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Pro analýzu formuluji dvě konkrétní hypotézy, které budu ověřovat:

H2: Preference životního stylu jsou významně ovlivněny vzděláním a příjmem jedince, a to 

i při kontrole vlivu pohlaví, fáze životního cyklu a místa bydliště.

H3: Vzdělání a příjem jsou významnější faktory diferenciace preferencí životního stylu než 

pohlaví, fáze životního cyklu či místo bydliště.

Druhá hypotéza se zaměřuje na význam samotného efektu indikátorů sociálního 

postavení. Třetí pak tento efekt porovnává s efekty ostatních faktorů diferenciace 

a předpokládá, že sociální postavení bude mít rozhodující vliv. Obě vycházejí z první obecné 

hypotézy a podporují její platnost.

Spotřební preference jako součást životního stylu analyzuji zvlášť ve čtyřech oblastech 

spotřeby: kultura, stravování, cestování a móda. Shlukováním vytvářím základní typologii 

preferencí — životních stylů -  jejichž diferenciaci sleduji. Shlukování je  provedeno pro muže 

a ženy odděleně, a to nikoli kvůli apriornímu předpokladu genderové odlišnosti 

v preferencích, ale z důvodu její skutečné existence v datech. Shluky vytvářené 

v nerozděleném souboru měly tendenci být pohlavně segregované, oddělená analýza obou 

pohlaví tak přispěla k analytické čistotě shlukování.

Charakter typologie podstatně ovlivňuje výsledky analýzy, proto jejímu vytvoření 

věnuji samostatnou kapitolu. Nejen, že je  zde podrobně popsán postup a čtenář si může udělat 

jasnou představu o tom, jakým způsobem byla proměnná životního stylu zkonstruována, ale 

kapitola také přináší základní explorativní vhled do spotřebních vzorců českého obyvatelstva. 

Ukazuje, které aspekty z různých oblastí spotřebního chování se obvykle vyskytují u jedné 

osoby.

Data

Analyzovaná data pochází z rozsáhlého marketingové výzkumu Market & Media 

& Lifestyle (MML), které pravidelně provádí firma MEDIAN na nadstandardně velkém 

vzorku populace. Šetřeno bývá kolem 15 tisíc respondentů kvótním výběrem podle pohlaví, 

věku, vzdělání, velikosti místa bydliště a regionu. Jedná se především o výzkum spotřebního 

a mediálního chování, přičemž řada otázek je také věnována hodnotovým orientacím, 

názorům a postojům.5 Použitá data pochází z šetření provedeném v roce 2004 (MML 2004).

5 Charakter analyzovaných dat si zaslouží delší poznámku o pojetí životního stylu v marketingu. Nezávisle na 
sociologickém uvažování se v marketingových studiích objevuje životní styl v podobě takzvaných psychografik,
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V celkovém souboru je  16133 respondentů starších 12 let. V analýze pracuji pouze 

s respondenty staršími 18 let včetně, kterých je  v souboru 14 788. Použitý vzorek je  

reprezentativní pro českou dospělou populaci. Veškeré výstupy použité v této práci jsou 

vytvořeny na základě těchto dat.

Sociodemografické charakteristiky

Jako nezávisle proměnné v analýze vystupují základní sociodemografické 

charakteristiky, které se běžně používají v sociálně-vědním výzkumu. Třídní schémata 

obvykle používaná v empirické sociologii pro charakterizování sociálního postavení 

respondenta nebylo možné z dostupných dat zkonstruovat. Používám proto vzdělání a příjem, 

které považuji za dostatečnou aproximaci.

Zatímco nezávisle proměnné pohlaví a vzdělání používám v podobě, která je  

v sociologických výzkumech běžná, a není třeba se jimi hlouběji zabývat, tak proměnné 

charakterizující fázi životního cyklu a příjem respondenta byly vytvořeny méně standardním 

postupem a přináším proto krátký technický popis jejich konstrukce.

Životní cyklus

Pojetí životního cyklu pouze v podobě věku respondenta a rodinného stavu považuji 

pro tuto analýzu za příliš zjednodušující. Mým cílem bylo zakomponovat do nezávisle 

proměnné životního cyklu vliv založení rodiny v podobě stáří respondentových dětí.

Základní osou dělení respondentů do jednotlivých fází životního cyklu zůstal věk. 

Respondenty jsem z tohoto hlediska rozdělil do tří skupin: osoby mladší 40 let, ekonomicky 

aktivní osoby starší 40 let (včetně) a starobní důchodci. Toto základní dělení jsem  

zkombinoval spéčí o nezaopatřené děti v rodině. Rozlišeni jsou respondenti s alespoň jedním 

dítětem mladším 6 let, respondenti se staršími, ale nezaopatřenými dětmi, a ostatní 

respondenti, které nazývám bez dětí, i když přesný název by měl být bez nezaopatřených dětí.

které se snaží zlepšit pochopení spotřebitelského chování za pomocí sociálních a psychologických charakteristik 
respondentů [Vyncke 2002: 447]. Jejich součástí je i seznam AIO otázek, který čítá několik stovek položek 
a mapuje činnosti, zájmy i názory respondentů. V této podobě se psychografika již natolik blíží životnímu stylu, 
že Lawson a Todd tvrdí, že „...je ten správný čas odložit pojem psychografika a chápat ho již jen jako etapu 
historie marketingu. To neznamená, že by se marketingoví specialisté měli stydět nebo obhajovat tento 
konstrukt, ale mělo by se uznat, že se zásadním způsobem neliší od toho, co se nyní nazývá životní styly“ 
[Lawson a Todd 2002: 305].
Součástí životního stylu jsou v marketingu především hodnotové orientace. Některé přístupy dokonce v rámci 
ekonomizace časově náročného seznamu AIO používají podstatně kratší výzkumné nástroje zjišťující pouze 
hodnotový systém respondentů [Vyncke 2002: 448], Důraz kladený na roh hodnot v marketingové segmentaci je 
patmý například v popularizační publikaci Češi na prahu nového tisíciletí [2000] vydanou společností 
Leo Burnett Advertising.
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Tabulka 1: Rozdělení respondentů podle dvou os životního cyklu
četnost (procent z celku)

Věk /  Děti bez nezaopat
řených dětí

alespoň jedno 
dítě do 6 let

nezaopatřené 
děti starší 6 let

Celkem

mladší 40 let 2 934 1 424 1401 5 759
(22,0) (10,7) (10,5) (43,2)

starší než 40 let, bez 2 935 79 1693 4 707
nepracujících důchodců (22,0) (0,6) (12,7) (35,3)
nepracující důchodci starší 2 772 6 79 2 857
40 let (20,8) (0,0) (0,6) (21,4)
Celkem 8 641 1 509 3 173 23,8

(64,9) (11,3) (23,8) (100,0)
Zdroj: MML 2004 (N = 14 778, s chybějící hodnotou: 1455)

Kombinací obou troj skupinových rozdělení lze identifikovat šest základních kategorií 

životního cyklu. Každý z těchto typů reprezentuje alespoň 10 % populace, zatímco zbývající 

tři typy vzniklé kombinováním, čítají dohromady pouze 1,2 % celkového souboru. Tyto spíše 

výjimečné kombinace představují především méně časté případy malých dětí u starších 

rodičů, případně nezaopatřených dětí u rodičů již v důchodovém věku. Pro účely analýzy 

jsem všechny respondenty s alespoň jedním dítětem do 6 let přiřadil do skupiny mladších 

s malým dítětem, respondenty důchodce s nezaopatřeným dítětem zase do skupiny starších 

s dítětem. V tabulce 2 je celkově popsána výsledná proměnná životního cyklu, se kterou 

pracuji v celé analýze.

Tabulka 2: Proměnná životní cyklus
Kategorie Popis Četnost Procent
mladší bez dětí mladší 40 let bez dětí 2 934 (22,0)
starší bez dětí starší 40 let bez nezaopatřených dětí, 

nikoli nepracující důchodci
2 934 (22,0)

důchodce nepracující důchodci 2 772 (20,8)
mladší s malými dětmi mladší 40 let s alespoň jedním dítětem 

do 6 let
1 511 (11,3)

mladší s dětmi mladší 40 let s alespoň jedním 
nezaopatřeným dítětem starším 6 let

1 401 (10,5)

starší s dětmi starší 40 let s alespoň jedním 
nezaopatřeným dítětem starším 6 let

1 772 (13,3)

Zdroj: MML 2004 (N = 14 778)

Příjem

Pro diferenciaci životních stylů je  spíše než aktuální výše příjmů v zaměstnání 

důležitější výše disponibilního příjmu, se kterou může jedinec nakládat. Jako nezávisle 

proměnnou proto nepoužívám respondentův příjem, ale celkový příjem domácnosti upravený 

podle počtu jejích členů.
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Standardní metodika OECD a Evropské unie přináší výpočet tzv. spotřební 

(ekvivalentní) jednotky, který zohledňuje „úspory z rozsahu“ ve větších domácnostech. Je 

oprávněné předpokládat, že každá další osoba v domácnosti již nesnižuje celkový disponibilní 

příjem připadající na jednu osobu tolik, jako osoba první. Značnou část provozních statků 

v domácnosti totiž může využívat více lidí, čímž jejich cena relativně klesá. Tato metodika 

zohledňuje i stáří osob, tím, že dětem do 13 let přiřazuje ještě nižší váhu. Stupnice OECD 

dává první osobě váhu 1,0, každé další osobě starší 13 let váhu 0,7 a dětem do 13 let váhu 0,5. 

Stupnice EU (modifikovaná OECD stupnice) více akcentuje úspory z rozsahu a její 

koeficienty jsou 1,0 -  0,5 -  0,3 [OECD 2005]. Stupnici EU s menším celkovým koeficientem 

u větších rodin jsme nakonec použil pro konstrukci proměnné příjmu.

Celkový příjem domácnosti vypočítaný jako střed intervalu, do kterého se respondent 

umístil, byl vydělen výše uvedenou spotřební jednotkou (v souboru MML nabývala hodnot od 

1,0 do 5,0, přičemž hodnot vyšších než 3,0 dosahovala zřídka). Vzhledem k hrubosti 

původních údajů o příjmech jsem pak vypočtené hodnoty kategorizoval do čtyř přibližně 

stejně velkých kategorií, reprezentujících čtyři příjmové kvartily.

Lokalita

Mezi nezávisle proměnné jsem zařadil také charakter lokality, ve které respondenti 

bydlí. Vzhledem k možnostem datové souboru je tato proměnná rozdělená do kategorií „obce 

do 5 000 obyvatel“ (spíše vesnický charakter), „města od 5 000 do 20 000 obyvatel“ 

(maloměstský charakter), „města nad 20 000 obyvatel mimo Prahu“ (velká města) a samotná 

Praha. Třetí kategorie velkých měst zahrnuje poměrně široké rozpětí obcí, avšak vzhledem 

k datům, která byla k dispozici nebylo možné tuto kategorii vymezit vhodnějším způsobem. 

Oprávněnost Prahy jakožto samostatné kategorie plyne z jejího unikátního postavení 

a významu v rámci sídlení struktury České republiky. Žádné jiné české město se svým 

charakterem, velikostí, významem, ale i problémy, neblíží Praze. Jediná m á opravdu 

metropolitní charakter, se všemi vlivy na životní styl jejích obyvatel s tím spojenými.

Preference v oblastech životního stylu

Základním konstrukčním prvkem pro vytvoření typologie životních stylů byla velká 

baterie postojových otázek, kterou respondenti vyplňují při výzkumu MML. Jedná se o otázky 

používané v AIO přístupu, který jsem krátce popsal v části věnované marketingovému pojetí 

životního stylu. Tyto otázky se v dotazníku nevyskytují najednou, ale vždy v odpovídajícím 

tématickém bloku (oblékání, alkohol, trávení volného času atp.). Svým rozsahem poskytují
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unikátní zdroj dat o široké paletě volnočasových preferencí u nadstandardně velkého souboru 

respondentů.

Před vstupem těchto postojových otázek do analýzy jsem provedl jejich standardizaci 

na hladinu hodnot průměrnou u respondenta. Od jednotlivých položek byl odečten celkový 

průměr odpovědí na všechny postojové otázky u daného respondenta. Tím se odstranila 

nežádoucí korelace mezi celkovým průměrem všech postojových otázek a odpověďmi 

na jednotlivé postojové otázky samotné (korelační koeficient se pohyboval kolem hodnot 0,2

-  0,3).6 Tuto, byť nevelkou, závislost lze interpretovat jako vliv osobní tendence respondenta 

k souhlasu či nesouhlasu, tedy jako odlišný způsob vnímání měřící škály u jednotlivých 

respondentů. Oprava zásadním způsobem neovlivnila výsledky shlukovací analýzy.

Metoda analýzy

Všechny použité nezávisle proměnné představují „zamotané klubko“ vzájemných 

vztahů a korelací, které je  třeba pro statistické izolování a určení síly vlivu jednotlivých 

proměnných rozmotat některou z vícerozměrných statistických metod. Vzhledem 

k nominálnímu charakteru závisle proměnné (typ životního stylu) jsem použil multinomickou 

logistickou regresi7. Oddělený postup shlukování u obou pohlaví si vyžaduje provést 

i regresní analýzu za každé pohlaví zvlášť.

Schopnost modelu s danými nezávisle proměnnými vysvětlit varianci závisle 

proměnné lze posuzovat na základě statistiky poměru věrohodnosti (likelihood ratio, -2LL) 

nebo na lépe uchopitelné statistice R2 Nagelkerka, což je jedna zmožných aproximací 

tradičního regresního R2 pro logistickou regresi. R2 Nagelkerka tedy vyjadřuje podíl variance 

závisle proměnné vysvětlené nezávislými proměnnými. Síla a charakter vlivu jednotlivých 

nezávisle proměnných je  vyjádřen odhadnutými regresními koeficienty, které v multinomické 

logistické regresi vyjadřují změnu šance, že respondent nabude dané hodnoty závisle 

proměnné oproti hodnotě referenční (přesněji změna logaritmu této šance).

6 Analyzovaných postojových otázek je v dotazníku celkem 548. Vliv jedné položky na celkový průměr je tedy 
zanedbatelný a korelační koeficient tím není prakticky ovlivněn.
7 Více o logistické regresi, včetně logistické regrese multinomické Řeháková [2000]
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Konstrukce typologie životních stylů

V této části popisuji postup použitý při vytváření typů životních stylů. Kapitola má 

do značném míry explorační charakter. Je zde popsán nejen metodologický postup, ale 

jednotlivé typy jsou charakterizovány a představeny tak, aby čtenář mohl získat konkrétnější 

představu, jaký vzorec spotřebních preferencí je jimi zastupován. Stejně tak jsou 

charakterizovány a zasazeny do širších souvislostí jednotlivé faktory, ze kterých jsou typy 

skládány.

Typologii životních stylů české populace jsem vytvořil na základě více než 

60 postojových otázek vztahujících se ke spotřebním preferencím v jedné ze čtyř oblastí 

životního stylu. Těmito oblastmi jsou kultura, stravování, cestování a móda (srov. rozdělení 

spotřeby do dimenzí jídla, vzhledu a kultury, které použil pro analýzu Bourdieu [1984: 184]).

Samotný výběr postojů, které jsou zohledněny při vytváření typů životních stylů, má 

zásadní vliv na výslednou typologii. Mnou zvolená sada postojů samozřejmě není jediná 

možná a jiný výzkumník by ji mohl sestavit jinak. Předpokládám ale, že případné odlišnosti 

by nedosahovaly takových rozměrů, aby výsledky analýz byly diametrálně odlišné.

Metoda

Vytváření typů z takto rozsáhlého souboru položek je  metodologicky obtížný úkol, 

jehož přímočaré řešení některou z výpočetních metod by se snadno mohlo stát neprůhledné 

a interpretačně nevěrohodné. Rozhodl jsem se proto nejdříve analyzovat každou oblast 

spotřeby zvlášť, identifikovat zde základní směry diferenciace, a až ty pak podrobit 

shlukování do jednotlivých typů životního stylu.

Faktorová analýza

V prvním kroku jsem v každé oblasti skládající se z 10 až 20 postojových otázek 

provedl explorační faktorovou analýzu. Faktorová analýza rozdělila postojové otázky 

do několika skupin, které sdružovaly ty postoje, u kterých bylo možné předpokládat 

společnou latentní dimenzi. Z těchto postojů jsem vytvořil jednoduchou součtovou škálu.
o

V každé oblasti životního stylu tak vzniklo tři až pět škál.

8 Vytvořeni jednoduchých součtových škál před standardním postupem použití přímých faktorových skóru 
z faktorové analýzy jsem upřednostnil z důvodu vzájemných korelací. Zatímco jednotlivé faktory zůstávají při 
použití kolmé rotace na sobě nezávislé, nepředpokládám, že by se takto chovaly reálné latentní dimenze 
analyzovaných oblastí životního stylu. Například není důvod se domnívat, proč by konzumace zdravé stravy 
nebyla určitým způsobem (negativně) zkorelovaná s pitím alkoholu.
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Vzhledem ktomu, že položky jednotlivých škál byly určené na základě řešení 

faktorové analýzy, je jejich vnitřní reliabilita měřená pomoci Cronbachova alfa většinou 

příznivá (větší než standardních 0,7). V několika málo případech však této hladiny 

nedosahuje, přesto považuji jejich konstrukci za oprávněnou, vzhledem k tomu, že žádnou 

škálu v následující analýze nepoužívám jednotlivě, ale jako součást celé sady ukazatelů.

Shlukování

Tvorbu typů jsem založil na matematické shlukovací proceduře k-means. Vzdálenost 

jednotlivých respondentů byla posuzována na základě hodnot škál, jejichž konstrukce je 

popsaná výše. Jednotlivé škály byly při shlukování váženy tak, aby každá oblast životního 

stylu měla při vytváření typů stejnou váhu.

Shlukovací analýza k-means vyžaduje předem zvolit počet vytvořených shluků 

v řešení, a nemá přitom žádný zavedený způsob posouzení adekvátnosti daného řešení. 

Po experimentování s různým počtem vytvořených typů jsem se rozhodl provést shlukování 

u každého pohlaví zvlášť a v obou případech zvolit řešení se čtyřmi shluky.

K rozdělení souboru podle pohlaví mě vedla tendence shlukování vytvářet pohlavně 

segregované typy. Genderové odlišnosti v některých faktorech z oblasti módy či stravování 

byly natolik silné, že vymezené typy životního stylu byly často převážně mužské nebo naopak 

ženské. Shlukování preferencí u každého pohlaví zvlášť umožnilo jasnější interpretaci 

vytvořených typů. Vzorec preferencí charakterizovaný jako činorodý lze přitom nalézt jak 

v mužské tak v ženské populaci.

Faktory v oblastech životního stylu

Následující část popisuje dimenze identifikované uvnitř jednotlivých oblastí, položky 

kterými jsou dimenze syceny a komentáře jejich vzájemných korelací. Výsledky faktorových 

analýz, které sloužily jako podklad pro výběr položek sytících jednotlivé dimenze, jsou 

uvedeny v příloze 2. Korelace faktorů uvnitř i mezi oblastmi jsou vypsány v tabulce 3.

Vkus -  oblast kultury

Povaha analyzovaných dat neumožňovala provést analýzu hudebního či jiného 

uměleckého vkusu s rozlišením specifických žánrů. Diferenciace preferencí na poli kulturních

Použití šikmé rotace (oblimin) jsem se chtěl vyhnout, vzhledem k tomu, že se u ní otevírá široké pole možných 
řešení na základě nastavení parametru delta. Konstrukci jednoduchých součtových škál považuji za efektivní a 
přitom průhledný postup.
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spotřeby tak mohla nabývat charakteru pouze těch nej základnějších rozdílů. Rozlišeny byly tři 

faktory:

Vysoká kultura — obliba poezie, obrazů, divadla, zájem o architekturu, vážnou hudbu, 

vyznání se obecně v umění.

Mladá kultura -  navštěvování premiérových filmů, preference kina před televizí, častá 

návštěvnost kulturních akcí a poslouchání hudby z hudebních nosičů

Televizní kultura -  sledování a obliba televizních seriálů

Vysoká kultura reprezentuje tradiční chápání kulturní hierarchie a jedná se o jeden 

z častých znaků vázaných na sociální postavení. Její přirozený teoretický protipól, populární 

kulturu, není možné vzhledem k použitým datům identifikovat, lze však rozpoznat jednu její 

součást — kulturu sledování televize, přesněji televizních seriálů. Odlišné preference v kultuře 

mají nositelé mladé kultury, byť z určitého pohledu se také může jednat o součást kultury 

populární. Tato kultura je zaměřena na sledování (nejčastěji) mainstreamových trendů 

kulturního dění, které je  často zaměřeno na mladé. Rozmach a komercionalizace kultury pro 

mladé nastala v západních zemích především po druhé světové válce, kdy se mládež stala 

zajímavým segmentem trhu. Mládež začala mít k dispozici nemalé finanční prostředky, které 

neváhala vydávat za nej různější populární zboží.

Faktory vysoké a mladé kultury jsou poměrně významně zkorelovány (0,362). Nejedná 

se tedy o zcela nezávislé směry, a fanoušci jednoho typu kultury budou mít často v oblibě 

také typ druhý.

Jídlo a alkohol -  oblast stravování

Konzumace vybraných jídel je odjakživa součástí znaků sociálního postavení. 

Možnosti jednotlivých domácnosti jsou často limitovány jejich finančními možnostmi, ale 

zvláště v relativně bohatých společnostech s širokou nabídkou potravin z celého světa může 

být jídelníček záležitostí vlastní volby jednotlivce. Po roce 1989 se v české společnosti značně 

rozšířila celoroční nabídka potravinářské zboží, včetně nárůstu diferenciace z hlediska její 

kvality a ceny.

Bourdieu považuje jídlo za jednu z důležitých oblastí vkusu, která podstatným 

způsobem odlišuje společenské třídy. Dělnická třída má ve svém „lidovém“ jídelníčku 

„...jídla, která jsou zároveň nejvíce ,sytá‘ a nejvíce ekonomická...“ [Bourdieu 1984: 177], 

k čemuž jí vedou ekonomické podmínky její existence.
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V postojových otázkách o oblibě různých druhů jídel a pití se objevilo několik jasných 

skupin, které odpovídají různým trendům ve stravování.

Zdravá strava -  dodržování zásad správné výživy, potraviny bez chemických přísad, 

preference ovoce a zeleniny, bio/light výrobků a sledování kalorií v jídle

Pivo -  pivo k většině jídel, často si dopřeje sklenku tvrdého alkoholu

Experimentující kuchyně — oblíbenost cizokrajných jídel, zkoušení nových jídel a 

potravinářských výrobků

Česká kuchyně -  vyhovuje typická česká kuchyně, nej důležitější na jídle je chuť

Víno -  k dobrému jídlu sklenka vína, ochota zaplatit více za kvalitní víno

Důležitou osou diferencující stravovacích preference je upřednostňování zdravé 

stravy. V tomto faktoru se soustředí položky, které můžeme chápat jako obecnou představu 

jídla prospěšného pro zdraví (bez ohledu na nejnovější, a často protichůdné, rady dietologů 

v médiích).

Konzumace alkoholu je  vymezena dokonce dvěma faktory. V prvním je obsažena 

konzumace piva a tvrdého alkoholu, v druhém konzumace vína, která je  navíc specifikována 

spíše s ohledem na víno kvalitnější (sklenka vína k dobrému jídlu, ochota zaplatit za kvalitní 

víno). Oba faktory jsou mírně zkorelované (0,269), nejedná se tedy o vylučující vztah. 

Obecný vztah respondenta k alkoholu faktory spojuje.

Další dvojice je částečně protikladná. Najedná straně zde stojí tradiční česká kuchyně, 

na druhé pak různé kulinářské experimenty v podobě cizokrajných jídel či nových 

potravinářských výrobků (experimentující kuchyně). Obě dimenze jsou negativně zkorelované 

(-0,200), stejně tak, jako není příliš slučitelná preference české kuchyně a zdravé stravy 

(-0,259). Z podstaty věci také nepřekvapí negativní korelace zdravé stravy a konzumace piva 

a tvrdého alkoholu (-0,220).

Trávení dovolené -  oblast cestování

Trávení dovolené na jiném  místě než bydlíme se v průběhu 20. století stalo z výsady 

bohatších vrstev běžnou každoročního součástí rodinného života. Během éry komunismu bylo 

cestování díky uzavřenosti hranic a volně nesměnitelné měně obtížné, ale tuzemské 

i zahraniční rekreace v rámci socialistického bloku byly vyhledávaným zbožím. Po roce 1989, 

a po následném otevření hranic, se možnost cestování do zahraničí rapidně zvýšila. S růstem
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nabídky také začala růst diferenciace možných destinací (viz. např. [Tuček a kol. 2003: 

196-200]).

Cestování -  oblíbenost plánování dovolené, cestování i cestování do zahraničí, snaha 

měnit místo trávení dovolené a poznávání nových míst a nových lidí

Organizovaný turismus -  vybírání dovolené z katalogů cestovních kanceláří, jezdění 

na dovolenou s cestovní kanceláří, neoblíbenost organizování si dovolené 

vlastními silami

Vandrování -  upřednostňování dovolené mimo civilizaci, s batohem a na vlastní pěst, 

jezdění na dovolenou několikrát ročně

Chataření -  dovolená nejčastěji na chatě či chalupě, oblíbené místo dovolené, 

upřednostňování dovolené v České republice před zahraničím

Diferenciace preferovaných lokalit se objevila i ve faktorech vzniklých na základě 

analýzy otázek o cestování a trávení dovolené. Je zde přítomná poměrně silná vzájemná 

zkorelovanost. Faktor cestovaní, který je  obvykle spojen s cestami do zahraničí, je  kladně 

zkorelován s organizovaným turismem (0,389). Naopak tato preference není slučitelná 

s chatařením (-0,239), které preferuje trávení dovolené na známých místech v Česku.

Další faktor, vandrování, si vyžaduje delší komentář. Je sycen postoji upřednostňující 

„dovolenou mimo civilizaci“ a cestování „s batohem na vlastní pěst“. Samotné tyto postoje 

lze interpretovat jako spojení dvou fenoménů. Prvním z nich je tradiční české trampování či 

čundrování, které má své počátky již v první republice a jedná se o „zdivočelou“ formu 

skautingu. Druhým je rozšířené cestování mladých lidí do zahraničí, při kterém využívají 

místní spoje a s minimálními náklady se snaží navštívit více destinací, s důrazem 

na „autenticitu“ prostředí. Obvykle bývá označováno jako „baťůžkaření“ (backpacking) 

a kromě exotických lokalit jsou častým cílem takových českých turistů chudší země bývalého 

východního bloku (Rumunsko, Ukrajina, apod.). Ambivalence faktoru vandrování je  patrná 

i z jeho kladné korelace jak  s faktorem cestování (0,152), tak s faktorem chataření (0,246). 

Nejednoznačnost jeho interpretace a pravděpodobné promíšení obou výše zmíněných typů je 

nutné mít při další analýze na paměti.

Oblékání a vzhled -  oblast módy

„Šaty dělají člověka“ je rčení až notoricky opakované při diskusích o roli oděvu 

v sociální diferenciaci. Vlachová [1995] uvádí několik důvodů, které teoretikové zmiňují jako
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důvod vzniku a užívání oděvu, přičemž jeden z nich je „potřeba sociální diferenciace, 

hierarchizace či naopak similarizace.“ [ibid: 267], Vzhled však nezahrnuje pouze oděv. Svoji 

sociálně diferenciační funkci můžou hrát i další prvky, jako používání kosmetiky, péče o tělo, 

ad.

Módnost -  sledování módních trendů, inspirace pro vzhled z časopisů i televize, razení 

se o vzhledu se známými, obliba módních a luxusních doplňků

Elegance -  snaha mít pěkné a elegantní oblečení, dobrý vkus, oblečení takové, aby se 

líbilo ostatním

Pěstěnost -  důležitost dobrého zevnějšku a atraktivity pro druhé pohlaví, dobrá tělesná 

kondice a mladá visáž

Užitečnost -  nenápadné neformální oblečení, nové oblečení pouze pokud již  staré 

neslouží, potřeba pouze několika málo oděvů

Luxus -  obliba značkového luxusního zboží, preference dražšího, ale kvalitnějšího 

oblečení

Všech pět faktorů v oblasti módy je spolu navzájem silně svázáno. Jako protipól všech 

ostatních faktorů stojí faktor užitečnosti, který vyjadřuje zcela pragmatický přístup k oblékání. 

Rostoucí negativní korelace s tímto faktorem kopíruje módní a „nepraktický“ význam 

ostatních faktorů. Od ještě relativně utilitární pěstěnosti (-0,218), přes nadbytečnou eleganci 

(-0,464) a luxus (-0,643), až po zcela „nepochopitelné“ sledování kritéria módnosti (-0,524).

Z rozličnosti faktorů lze usuzovat na komplexnost světa oblékání a vzhledu. Přestože 

jsou jednotlivé faktory poměrně silně navzájem korelované, odlišují se zde dimenze 

samoúčelné módnosti nebo luxusu, od pragmaticky zdůvodnitelných dimenzí pěstěnosti či 

elegance.
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voOl
ONNO>o

o
001

t- H

Ô
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o

NOo
rn

ON
Ol

o'1 oi o"1 o"i o" o 'i o"
1

o"
i

o"1o■o"1o'i cTi o ' o <z>1
o
o coOl

oo
o

c n
r - H

<s~>
O

o 001 co Onco
Ô
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Typologie životních stylů

Druhým krokem analýzy po určení faktorů, které diferencují respondenty 

v jednotlivých oblastech životních stylů, byla typologizace respondentů z hlediska 

preferencích v jednotlivých faktorech. Cílem bylo identifikování několika základních typů 

životního stylu, které v následující části hrály roli závisle proměnné při hledání vztahu mezi 

životním stylem a sociálním postavením.

Výsledné typy jsem označil názvy, které označují moji interpretaci daného vzorce 

preferencí. Označení činorodý životní styl jsem použil pro typ jak u mužské, tak u ženské 

populace. V obou populacích jsou si oba tyto vzorce preferencí velice blízké a nemělo by 

smysl je označením uměle odlišovat. U ostatních typů již  takové páry utvořit nelze, přestože 

mezi některými lze vysledovat určité podobnosti.

Následující slovní popis jednotlivých typů životního stylu má sloužit především jako 

přiblížení jejich obsahu čtenáři. Pro posuzování hypotéz formulovaných v této práci není 

jejich interpretace podstatná, protože zkoumám diferenciaci životních stylů bez závislosti na 

jejich obsahu. Domnívám se však, že pro čtenáře bude pohodlnější, bude-li mít bližší 

představu o tom, jaké preference jednotlivé typy zastupují. Na základě výsledků shlukování 

v tabulkách 4 a 5 je samozřejmě možné si vytvořit odlišnou interpretaci, bez újmy 

na závěrech analýzy. Zastoupení jednotlivých typů v jednotlivých kategoriích sledovaných 

nezávisle proměnných je uveden v tabulkách přílohy 3.

Požitkářský

Mužský požitkářský typ preferuje především ty činnosti, které mu poskytují nové 

zážitky. Může to být mladá kultura, stejně jako objevování nových jídel {experimentující 

kuchyně) či cestování do zahraničí. Nepohrdá ani přepychem (luxus). Naopak mu nevyhovují 

usedlé činnosti jako je sledování televize (televizní kultura) či chataření.

Požitkářský typ je „nejmladším“ typem životního stylu. Se založením rodiny je  tento 

životní styl už méně slučitelný, ale přesto je  i u rodinných domácností stále velmi rozšířen. 

Vyskytuje se především u bohatších a vzdělanějších respondentů.
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Tabulka 4: Průměrné hodnoty faktorů ii typů životních stylů (muži)
požitkářský činorodý hospodský usedlý

vysoká kultura -0,29 0,61 -0,84 -0,44
mladá kultura 0,46 0,70 -0,79 -0,60
televizní kultura -1,01 0,24 -0,92 0,50
zdravá strava -0,48 0,15 -0,84 -0,16
pivo 0,28 0,49 0,61 0,43
experimentující kuchyně 0,46 0,06 -0,69 -0,36
česká kuchyně 0,21 -0,71 0,88 0,36
víno 0,31 0,15 -0,24 -0,08
cestování 0,70 0,01 -0,74 -0,25
organizovaný turismus 0,30 0,17 -0,71 -0,08
vandrování -0,04 0,75 -0,14 -0,26
chataření -0,45 0,22 0,29 0,10
módnost -0,41 0,19 -1,12 -0,55
elegance 0,13 -0,25 -0,89 -0,31
pěstěnost 0,39 -0,65 -0,17 -0,09
užitečnost -0,14 -0,17 1,05 0,41
luxus 0,52 0,29 -0,68 -0,46
podíl 24,9 % 31,3 % 22,6 % 21,2 %

Zdroj: MML 2004 (N = 14 778)

Tabulka 5: Průměrné hodnoty faktorů u typů životních stylů (ženy)
módní činorodý domácí průměrný

vysoká kultura 0,35 0,76 -0,38 -0,48
mladá kultura 0,40 0,61 -0,97 -0,58
televizní kultura -0,30 0,41 1,34 -0,34
zdravá strava 0,54 0,27 0,10 0,15
pivo -0,71 -0,04 -0,52 -0,57
experimentující kuchyně 0,60 0,13 -0,52 0,04
česká kuchyně -0,30 -0,59 0,62 0,23
víno 0,36 -0,01 -0,47 -0,16
cestování 0,98 0,03 -0,77 -0,17
organizovaný turismus 1 0,77 0,07 -0,42 -0,29
vandrování '-0,53 0,57 -0,73 -0,24
chataření -0,82 0,25 -0,01 0,24
módnost 0,93 0,48 -0,37 0,30
elegance 0,91 -0,04 0,03 0,37
pěstěnost 10,82 -0,40 0,06 0,40
užitečnost -1,04 -0,22 0,62 -0,10
luxus 0,63 0,23 -0,82 -0,13
podíl 22,4 % 34,3 % 19,4 % 23,9%

Zdroj: MML 2004 (N = 14 778)

Módní

Ženský módní typ oceňuje jak vysokou, tak mladou kulturu. Představitelka tohoto typu 

vyhledává zdravou stravu a cizokrajná jídla (experimentující kuchyne), neocení pivo  a tvrdý 

alkohol. Stejně jako požitkář ráda cestuje do zahraničí a přitom upřednostňuje cestovní
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kanceláře (cestování, organizovaný turismus). Chataření ani vandrování nepatří mezi její 

oblíbené způsoby trávení dovolené. Vzhled a oblékaní je pro ní důležité ve všech aspektech, 

sleduje módní trendy (módnost), snaží se být elegantní (elegance, pěstěnost) a ráda si dopřeje 

luxus.

Sociodemografické charakteristiky módního typu jsou velmi podobné typu 

požitkářskému. Většinou se jedná o mladé ženy, spíše bez rodiny. Příjmy i vzdělání mají spíše
v v ,  9vyssi.

Činorodý

Činorodý typ reprezentuje nej aktivnější životní styl ve smyslu kulturních preferencí

i činorodé aktivity v analyzovaných oblastech. Ze všech typů nejvíce preferuje vysokou

i mladou kulturu, přitom však televizní kulturu neodmítá, i když u něj nedosahuje takové 

obliby jako u jiných typů. Ve stravě příliš neocení českou kuchyni, i když na rozdíl od 

požitkáře vysoko neklade ani experimentující kuchyni. Cestuje nejraději na vlastní pěst 

(vandrování), často na známé místo v tuzemsku (chataření). Turistické cestování do zahraničí 

ale vyloženě neodmítá (cestování, organizovaný turismus). V módě klade poměrně velký 

důraz na současné módní trendy (módnost) a nevyhýbá se luxusu.

Tento typ je relativně rovnoměrně zastoupen ve všech věkových skupinách i stupních 

vzdělání a příjmu. Žádná ze sociodemografických kategorií výrazně nevyniká ve svém 

zastoupení.

Hospodský

Pivo a typicky česká kuchyně je to jediné, co je důležité pro hospodský životní styl. Na 

všechny ostatní věci tento výhradně mužský typ hledí s nedůvěrou nebo jsou mu nepříjemné. 

Na oblečení a vzhledu mu příliš nezáleží, důležité je jen aby se cítil pohodlně (užitečnost). 

Občas také tráví čas na chatě, kde může dosyta konzumovat svůj oblíbený nápoj (chatařeni).

9 Odhlédneme-li od některých odlišností mužského požitkářského a ženského módního typu (a naopak 
přihlédneme-li k jejich výrazné podobnosti v sociodemografických charakteristikách) můžeme oba typy 
interpretovat jako genderově odlišné aspekty hédonistické životní orientace.
Některými svými rysy připominá požitkářský a módní typ Baumanova turistu. Turista vyhledává především 
dojmy. Vypravuje se do světa za účelem jejich sbírání a doma je pak vypráví a staví na odiv jejich jinakost. 
Obdivuje exotiku, ale putuje po cestách striktně turistických, ze kterých je odstraněno nebezpečí náhodných 
setkání [Bauman 2002: 49-53]. Bauman ve své typologii nehledá typy životního stylu, ale vyobrazuje typy 
postmodemích osobností. Dokonce říká, že se jedná pouze o jednotlivé „aspekty životního způsobu těchže lidi“ 
[Bauman 2002: 57], životního způsobu často i velmi nekonzistentního. Právě v požitkářském a módním typu lze 
rysy osobnostního typu turisty rozpoznat.
Hédonistická orientace nachází svůj odraz i v jiných empirických studií. Například Wilska [2002] při analýze 
postojů spojených s životním stylem ve Finsku nazývá jeden z nej důležitějších faktorů životního stylu 
„materialisticko-hédonistickým faktorem.“ Stejně jako v případě český dat je tento faktor nejsilnější u mladých 
lidí, lidí s vysokým statusem a u svobodných [ibid.: 205].
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Věkově je  hospodský typ spíše starší, přítomnost rodiny jeho výskyt příliš neovlivňuje. 

Nedosáhl příliš velkého vzdělání (nejnižší z mužských typů) a má i nejnižší příjmy.

Domácí

Domácí typ naplňuje představu typické české důchodkyně (jedná se o typ výhradně 

ženský). Má ráda českou kuchyni, kterou je  nejspíše zvyklá vařit pro ostatní členy domácnosti. 

Proti zdravé stravě nic nemá, ale zásadně neholduje alkoholu (pivo, víno). Cestování 

a dovolenou neocení. V oblékání má ráda především praktické šaty (užitečnost), ale na rozdíl 

od hospodského typu ostatními aspekty módy ani tak neopovrhuje, jako knim má spíše 

neutrální vztah (elegance, pěstěnost). Velice ráda se dívá na televizi, na seriály nedá dopustit 

(televizní kultura).

V drtivé většině se jedná o ženy v důchodu, i když se najdou i výjimky. Má výrazně 

nižší vzdělání než ostatní typy, stejně tak i příjem.

Usedlý

Mužský typ usedlý se v mnohém podobá ženskému domácímu. Odlišuje ho především 

kladný vztah k alkoholu (pivo) a nižší vyhraněnost jednotlivých preferencí. Jinak však má 

také rád především televizní seriály (televizní kultura) a českou kuchyni. Na módu si příliš 

nepotrpí (módnost).

Jedná se o „nejstarší“ mužský typ životního stylu, v průměru ale nedosahuje takového 

stáří jako typ domácí. Má také poměrně nízké vzdělání a příjem, i když jeho situace je  v tomto

o něco příznivější než u typu hospodského.

Průměrný

Průměrný typ se výrazně neliší od průměru celé populace v žádném ze sledovaných 

faktorů a i celkové odchylky od průměrných (nulových) hodnot má nejnižší. Výraznější je 

pouze negativní preference všech sledovaných forem kultury (mladá kultura, vysoká, kultura, 

televizní kultura) a nízká oblíbenost piva a tvrdého alkoholu.

Jedná se často o ženu s dětmi, především s dětmi do 6 let.Vzdělání ani příjem nemá 

zvláště vysoké, ale zase ne tak nízké jako typ domácí.
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Výsledky analýzy

Výrazné odlišnosti v sociodemografických charakteristikách zástupců jednotlivých 

typů životního stylu byly uvedeny u jejich popisu v předcházející kapitole.10 Následující 

multinomická regresní analýza umožňuje izolovat vliv jednotlivých nezávisle proměnných 

na diferenciaci životních stylů.

Z porovnání jednotlivých regresních modelů je patrné, že všechny čtyři použité 

nezávisle proměnné mají pro rozlišení zástupců jednotlivých životní stylů význam (tabulka 6). 

Nejdůležitějším diferenciačním faktorem se ukazuje fáze životního cyklu. Model, ve kterém 

je zahrnut pouze životní cyklus, dosahuje hodnoty 12 % (u mužských typů) a 18 % 

(u ženských typů) vysvětlené variability. Oproti tomu model, kde je  jako nezávisle proměnná 

vzdělání a příjem, dosahuje pouze 8 %, respektive 13 % vysvětlené variance. Zahrnutí všech 

proměnných do modelu zvýší vysvětlenou variance na 23 %, respektive 29 %. Přes velký 

význam životního cykluje vliv vzdělání, příjmu a lokality stále nezanedbatelný.

Tabulka 6: Kvalita testovaných regresních modelů11
muži ženy

R2 R2
model df -2LL Nagelkerka -2LL Nagelkerka
nulový 3 4184 4773
pouze životní cyklus 15 3590 0,12 3783 0,18
pouze vzdělání 9 3984 0,04 4286 0,09
pouze příjem 9 3903 0,06 4386 0,07
pouze lokalita 9 3782 0,08 4434 0,07
vzdělání a příjem 18 3774 0,08 4057 0,13
životní cyklus, vzdělání, 42 2962 0,23 3063 0,29
příjem, lokalita
všechny nenulové modely přináší statisticky významné zlepšení oproti nulovému modelu 
při p<  0,01

Je třeba varovat před unáhlenou interpretací rozdílu ve vysvětlené varianci u mužské 

a ženské populace, ve smyslu, že by byl životní styl žen determinován jejich 

sociodemografickými podmínkami. Přestože tato interpretace není vyloučena, tak významnou

10 Zastoupeni jednotlivých typů životního stylu podle všech kategorií nezávisle proměnný viz. příloha 1 a 3.
11 R2 Nagelkerka je obdoba R2 lineární regrese pro logistickou regrese. Lze ho interpretovat jako podíl variance 
závisle proměnné vysvětlené použitými nezávislými proměnnými.
Statistika -2LL se používá pro posouzení vhodnosti modelu. Vyšší hodnoty indikují horší kvalitu predikce, 
využívá se při výpočtu statistické významnosti testovaného modelu oproti modelu s nulovými koeficienty.
Df udává počet stupňů volnosti daného modelu, které vyplývají z počtu kategoriích (počtu odhadovaných 
koeficientů) u proměnných v modelu. Platí zde obecné zásada parsimonity, podle které bychom měli preferovat 
modely s menším počtem proměnných
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roli ve vzniku rozdílů může hrát i volba proměnných při vytváření typů životního stylu. 

Zvolené proměnné nemusí být genderově „vyvážené“ a na jejich základě tak mohou být 

vytvořeny takové typy, které lze lépe diskriminovat podle sociodemografických charakteristik 

u jedné nebo druhé subpopulace.

Životní styly mužů

Z regresních koeficientů multinomického modelu se všemi nezávisle proměnnými je 

na první pohled patrný zanedbatelný rozdíl v sociodemografických charakteristikách 

hospodského a usedlého životního stylu. Žádná z kategorií nezávisle proměnné nedokáže 

rozlišit zástupce těchto dvou životních stylů s dostatečnou přesností.

Věk má nejvýraznější vliv na životní styl respondenta, zejména v odlišení 

požitkářského a činorodého životního stylu od usedlého (respektive hospodského, který se 

od usedlého z hlediska sledovaných proměnných příliš neliší). S růstem věku prudce klesá 

šance na to být požitkářem, stejně jako činorodým. Důchodce má více jak 1 lkrát vyšší šanci 

(exp(-2,411) = 11,145) na to mít usedlý životní styl spíše než požitkářský oproti mladému 

bezdětnému muži, a to při kontrole vzdělání, příjmu i lokality. Podobný, byť menší, vliv má 

věk na šanci být usedlý oproti činorodému. Důchodce ji má čtyřikrát vyšší (exp(-1,400) = 

0,247) než mladý muž. Z rozdílu obou poměrů šancí je také vidět, že i požitkářský životní styl 

je ve srovnání s činorodým doménou mladých. Důchodce má 2,7krát vyšší šanci než mladý 

člověk (exp(l,011) = 2,748), že bude spíše činorodým než požitkářem.

Podstatným zjištěním z hlediska vlivu životního cyklu na životní styl je také to, že 

umužů nehraje roli to, zda mají či nemají nezaopatřené děti. Rozdíly v regresních 

koeficientech mužů s dětmi a stejně starých mužů bez dětí jsou poměrně nevýznamné.

Vzdělání má podobný, ale slabší, vliv jako věk. Rostoucí vzdělání zvyšuje šance na to 

mít požitkářský a do určité míry i činorodý životní styl. Vysokoškolák má 3,8krát vyšší šanci 

(exp (1,330) = 3,781) být spíše požitkář než usedlý oproti respondentovi se základním 

vzděláním. Stejně tak v případě příjmu má respondent z nejbohatšího příjmového kvartilu 

2,5krát větší šanci (exp(0,908) = 2,479) být spíše požitkářem než usedlým oproti 

respondentovi s nej chudšího příjmového kvartilu. V případě porovnání činorodého a usedlého 

životního stylu má příjem vliv sice statisticky významný, ale ve srovnání se sílou 

vlivu ostatních faktorů spíše nezajímavý.

Lokalita bydliště významně ovlivňuje činorodý životní styl v Praze. Pražák má více 

jak pětkrát vyšší šanci (exp(l,732) = 5,652) na to, že bude spíše činorodý než usedlý oproti 

obyvateli malé obce (do 5 000 obyvatel). Podstatná zde přitom není velikost sídla (šance se
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nemění plynule s růstem velikosti jako tomu je u příjmu či vzdělání), ale přímý efekt hlavního 

města. Oproti obyvateli města s více jak 20 000 obyvateli bude mít Pražák stále více jak 

čtyřikrát vyšší šanci (exp(l,433) = 4,191) na to, že bude činorodý spíše než usedlý.

Tabulka 7: Logistický regresní model vlivu sociodemografických charakteristik na
životní styl (muži)

požitkářský 
vs. usedlý

činorodý 
vs. usedlý

hospodský 
vs. usedlý

B S.E. B S.E. B S.E.
konstanta -0,213 0,181 0,322 0,159 0,036 0,169
životní cyklus a)

starší bez dětí -1,399 0,136 -0,692 0,128 0,175 0,145
důchodce -2,411 0,163 -1,400 0,137 -0,261 0,148
mladší s malými dětmi -0,214 0,175 -0,334 0,176 0,282 0,192
mladší s dětmi -0,421 0,192 -0,141 0,187 0,083 0,216
starší s dětmi -0,915 0,158 -0,598 0,153 -0,012 0,174

vzděláníb)
vyučen/S Š bez maturity 0,326 0,137 -0,140 0,113 0,040 0,114
středoškolské s maturitou 0,849 0,149 0,159 0,129 -0,080 0,137
vysokoškolské 1,330 0,200 0,568 0,182 -0,088 0,206

příjem c)
2. kvartil 0,323 0,137 0,204 0,118 -0,060 0,114
3. kvartil 0,633 0,147 0,466 0,131 -0,035 0,132
4. kvartil 0,908 0,157 0,409 0,144 -0,250 0,153

lokalitad)
5 000 -  20 000 0,408 0,124 0,662 0,113 0,273 0,117
nad 20 000 (mimo Prahu) 0,539 0,107 0,299 0,102 0,125 0,102
Praha 0,257 0,188 1,732 0,157 -0,213 0,207

Zdroj: MML 2004 (N = 5 023)
tučně vyznačené jsou koeficient statisticky významné na hladině p < 0,01 
S.E. -  směrodatná chyba
a) referenční kategorie „mladší bez dětí“
b) referenční kategorie „základní vzdělání“
c) referenční kategorie „1. kvartil“
d) referenční kategorie „do 5 000“

Životní styly žen

Ovlivnění životního stylu sociodemografickými charakteristikami je u ženské 

populace složitější a regresní model také vysvětluje více variability.

Věk diferencuje všechny životní styly. Zatímco oproti mladé bezdětné ženě m á žena 

v důchodovém věku více jak čtyřikrát vyšší šanci (exp(-1,465) = 0,231) mít spíše průměrný 

životní styl než módní, tak naopak u srovnání stejných věkových kategorií je skoro devětkrát 

vyšší šance (exp(2,175) = 8,802) mít domácí životní styl spíše než průměrný. N a rozdíl 

od mužské populace mají děti v rodině významný vliv na životní styl žen. Mladší žena s dětmi
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má oproti bezdětné mladé ženě 2,7krát vyšší šanci (exp(-l,016) =  0,362), že bude mít 

průměrný životní styl spíše než módní, a dvakrát vyšší šanci (exp(-0,764) = 0,466), že bude 

mít průměrný životní styl spíše než činorodý. Můžeme tedy tvrdit, že mateřství výrazně 

ovlivňuje působení věku na životní styl. Mladé matky se svým životním stylem více blíží 

starším ženám. Výskyt módního životního stylu s věkem i s rodičovstvím prudce klesá, 

výskyt činorodého se v tomto smyslu také zmenšuje, byť ne tak rapidně, zatímco domácí typ 

je nejvíce rozšířen právě u žen v důchodovém věku.

Vzdělání má na životní styl žen obdobným vliv jako u mužské populace. 

Vysokoškolsky vzdělaná žena má 3,3krát vyšší šanci (exp(l,193) = 3,297) mít módní životní 

styl spíš než průměrný oproti ženě se základním vzděláním. Naopak respondentky se 

základním vzděláním mají oproti vysokoškolačkám skoro 2,5krát vyšší šanci (exp(-0,894) =

0,409), že budou mít domácí životní styl spíše než rodinný. Největší podíl šancí je tedy 

v rozdílu mezi módním a domácím životním stylem, kde vysokoškoláčky mají osmkrát vyšší 

šanci (exp(2,087) = 8,061), že budou spadat do módního typu, oproti respondentkám se 

základním vzděláním.

Příjem má méně výrazný vliv na životní styl žen. Pouze respondentky z nejbohatšího 

kvartilu mají oproti respondentkám z nejchudšího kvartilu 2,8krát vyšší šanci (exp(l,036) = 

2,818) mít módní životní styl spíše, než mít průměrný životní styl.

Vliv lokality na životní styly je  obdobný jako v případě mužské populace. Zatímco 

rozdíly v šancích u většiny životních stylů a typů lokalit jsou zanedbatelné, tak Praha silně 

zvyšuje šance na nalezení respondentů s činorodým životním stylem. Pražačka má oproti 

obyvatelce malé obce (do 5 000 obyvatel) 3,7krát vyšší šanci (exp(l,311) = 3,710) na to mít 

spíše činorodý životní styl než průměrný. Mít činorodý životní styl spíše než módní (podobně

i domácí) má šanci dokonce více jak pětkrát vyšší (exp(l,686) = 5,398).
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Tabulka 8: Logistický regresní model vlivu sociodemografických charakteristik na
životní styl (ženy)

módní vs. 
průměrný

činorodý vs. 
průměrný

domácí vs. 
průměrný

B S.E. B S.E. B S.E.
konstanta 0,018 0,168 0,529 0,146 -0,634 0,214
životní cyklus a)

starší bez dětí -1,286 0,139 -0,661 0,127 1,193 0,208
důchodce -1,465 0,159 -0,454 0,132 2,175 0,202
mladší s malými dětmi -0,898 0,148 -0,806 0,141 0,439 0,229
mladší s dětmi -1,016 0,147 -0,764 0,139 0,423 0,233
starší s dětmi -0,882 0,150 -0,630 0,141 0,787 0,228

vzdělám b)
vyučen/SŠ bez maturity 0,106 0,136 0,104 0,109 -0,275 0,112
středoškolské s maturitou 0,719 0,134 0,286 0,113 -0,839 0,129
vysokoškolské 1,193 0,197 0,628 0,181 -0,894 0,241

příjemc>
2. kvartil 0,285 0,117 0,169 0,096 -0,092 0,106
3. kvartil 0,490 0,128 0,214 0,111 -0,288 0,138
4. kvartil 1,036 0,137 0,319 0,125 -0,253 0,162

lokalitad)
5 000 -  20 000 -0,299 0,115 -0,125 0,100 -0,497 0,117
nad 20 000 (mimo Prahu) 0,066 0,101 -0,117 0,093 -0,389 0,105
Praha -0,375 0,197 1,311 0,147 -0,378 0,205

Zdroj: MIV[L 2004 (N = 5 395)
tučně vyznačené jsou koeficient statisticky významné na hladině p < 0,01 
S.E. -  směrodatná chyba
a) referenční kategorie „mladší bez dětí“
b) referenční kategorie „základní vzdělání“
c) referenční kategorie „1. kvartil“
d) referenční kategorie „do 5 000“

Shrnutí

Vliv sociodemografických charakteristik na životní styl je u žen i u mužů obdobný. 

Životní styly požitkářský, módní a činorodý se shodují ve své závislosti na věku, a o něco 

méně významném vlivu vzdělání a příjmu. Usedlý a hospodský jsou životní styly převážně 

starších, méně vzdělaných a chudších mužů. Navzájem však jsou tyto dvě skupiny od sebe 

sociodemografickými charakteristikami obtížně rozlišitelné. Oproti tomu ženský domácí 

životní styl se jasně vyskytuje převážně u důchodkyň a méně vzdělaných žen. U žen je  možné 

vysledovat významný vliv dětí v rodině, které snižují šanci výskytu prvních dvou životních 

stylů, které jsou více orientované na sféru mimo domov (módní a činorodý). Překvapivě silný 

vliv se také objevil při kombinaci činorodého stylu a metropolitního charakteru bydliště.
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U mužů i žen je  výrazným způsobem zvýšená šance na to, mít činorodý životní styl v případě, 

že bydlí v Praze, a to i při kontrole ostatních proměnných.

Ondřej Špaček__________________________________Vliv sociálního postavem na životní styl v České republice
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Diskuze

Pokusil jsem  se ověřit platnost hypotézy zformulované na základě teoretické diskuze 

vztahu mezí sociálním postavením a životním stylem v současných společnostech. Hypotéza 

byla posuzována na základě testování dvou konkrétních odvozených hypotéz, které se 

zaměřily pouze na spotřební preference jako součást životního stylu. Pomocí multinomického 

logistického regresního modelu jsem určil vliv sociodemografíckých ukazatelů na rozřazení 

respondentů z výzkumu MML 2004 do čtyř vytvořených skupin životních stylů. Na základě 

výsledků tohoto modelu lze zhodnotit platnost formulovaných hypotéz v České republice. 

Hypotézy H2 a H3 jsou odvozeny z hypotézy H l, posuzuji tedy nejdříve jejich platnost a až 

na tomto základě zvažuji důsledky pro první hypotézu.

H2: Preference životního stylu jsou významně ovlivněny vzděláním a příjmem jedince, a to

i při kontrole vlivu pohlaví, fáze životního cyklu a místa bydliště.

H3: Vzdělání a příjem jsou významnější faktory diferenciace preferencí životního stylu než 

pohlaví, fáze životního cyklu či místo bydliště.

Sociální postavení jedince jsem aproximoval za pomocí jeho vzdělání a příjmu. Přes 

hrubost takového měření lze potvrdit význam socioekonomického zázemí pro preference 

životního stylu. Nejvýraznější je  tento vliv u požitkářského (resp. módního) životního stylu, 

který je  spojen především se vzdělanější a bohatší populací. Slabší, ale stále patrný vliv 

vzdělání je možné rozeznat také u upřednostňování činorodého životního stylu 

u vysokoškolsky vzdělaných respondentů. Všechny tyto vlivy jsou přítomné i při kontrole 

životního cyklu a místa bydliště. Analýza tedy podporuje platnost hypotézy H2.

Samotná nezávisle proměnná životního cyklu vysvětluje více variability

v preferencích životního stylu než vzdělání a příjem dohromady. Aktivní životní styly 

(požitkářský, módní a činorodý) byly výrazně více upřednostňovány mladšími respondenty. 

Zvláště pak požitkářský a módní životní styl je  doménou mladých. Specificky ženský domácí 

životní styl je naopak velmi rozšířen u nej starší věkové kategorie důchodkyň.

Vliv rodičovství jako součást životního cyklu byl různý u mužů a u žen. U žen 

mateřství výrazně zvyšuje pravděpodobnost pasivnějšího životního stylu. Naopak muži- 

otcové nemají výrazně odlišnější životní styl než jejich bezdětní vrstevníci.

Zásadní otázkou spojenou s životním cyklem zůstává to, zda vliv věku lze připsat 

změně hodnotových orientací a fyzických dispozic během stárnutí, nebo odlišné mentalitě

44



Ondřej Špaček Vliv sociálního postaveni na životní styl v České republice

různých generací. Tuto otázku nelze rozhodnout na základě dat z jednoho výzkumu, nýbrž by 

bylo třeba provést a analyzovat další výzkumy, opakované s dostatečným časovým odstupem.

Další proměnnou, která nabourává dominanci vlivu vzdělání a příjmu na životní styl je 

překvapivé zjištění souvislosti pražského místa bydliště s činorodým životním stylem. Tento 

vztah je  přítomný i při kontrole vlivu ostatních nezávisle proměnných, které se v Praze 

výrazně liší od průměru v České republice (nadprůměmost pražských příjmů a vzdelanostní 

struktury je notoricky známý fakt). Výlučnost Prahy v mentalitách jejího obyvatelstva nalezli

i Tuček a kol. [2003: 180-191], i když v poněkud neočekávaném směru (mladí Pražáci jako 

pasivní, nepřívětiví a nepřizpůsobí ví).

Třetí hypotézu tedy nelze na základě analyzovaných dat podpořit. Životní cyklus

i místo bydliště se v některých ohledech zdají být výraznějším zdrojem diferenciace 

preferencí životního stylu než příjem či vzdělání respondenta.

Na základě těchto závěrů zbývá posoudit platnost první hypotézy reprezentující 

homologickou teorii spojující životní styl se sociálním postavením.

Hl: Životní styl je významně ovlivněn sociální postavením jedince.

Druhá hypotéza j e v  souladu s výsledky analýzy a podporuje tak i základní první 

hypotézu. Naopak nepřesvědčivá průkaznost třetí hypotézy zpochybňuje jednoznačnost tohoto 

závěru. I když je sociální postavení operacionalizované pouze pomocí vzdělání a příjmu 

respondenta, zdá se, že životní styl s ním stále významně spojen. Na druhou stranu životní 

cyklus v podobě věku a rodičovství má také podstatný vliv na životní styl. Do této míry je 

homologie sociálního postavení a životního stylu narušena.

Další výsledky

Použitý analytický postup rozdělující souboru na populaci mužů a populaci žen 

upozadil podstatné rozdíly, které se objevují v životním stylu obou pohlaví. Ve zkratce, muži 

více holdují pivu, tvrdému alkoholu a české kuchyni, ženy naopak vyhledávají zdravé a lehčí 

jídlo.12 Ženy se daleko více věnují módě a oblékání, ale také vysoké kultuře. Toto zaměření 

na prezentaci statusu odpovídá Collinsově [1996] analýze pozice žen ve stratifikačním 

systému. K získání jasnější představy o roli pohlaví v diferenciaci životního styluje třeba 

provést odlišnou analýzu, která nebude obě skupiny oddělovat a umožní statistické porovnání 

významu diferenciačního vlivu pohlaví s ostatními nezávisle proměnnými.

12 O odlišnosti konzumace piva u mužů a žen viz. např. [Tuček et al. 2003: 126-130]
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Přestože sociální diferenciace vkusu (kulturní spotřeby) nebyla podrobně analyzována, 

lze o ní na základě vytvořených shluků životního stylu učinit některé předběžné závěry.

V životním style činorodých se snoubí oblíbenost vysoké kultury s dalšími doménami kultury. 

Zdá se, že by představitelé tohoto životní stylu mohli být chápáni jako zástupci hypotézy 

kulturní všežravosti. Na druhou stranu, z analýzy sociodemografíckých determinant tohoto 

životního stylu vyplývá, že vysoké vzdělání ani příjem nejsou jeho hlavními průvodci.

Vzhledem k tomu, že analýza nebyla zaměřená na testování hypotézy všežravosti, 

nelze z výše uvedených tvrzení činit obecnější závěry. Zjištěné zdroje diferenciace životních 

stylů ale upozorňují na některé důležité proměnné, které by při diskuzích o všežravém vkusu 

neměly být opomenuty. Především se jedná o věk a místo bydliště respondenta, které může 

podstatně ovlivňovat šíří preferencí.

Limity analýzy

Sociální postavení je v této práci reprezentováno vzděláním a příjmem. Citelně zde 

chybí některá se standardně používaných třídních či statusových klasifikací odvozená 

ze zaměstnání respondentů. Toto omezení nutně snižuje množství variability, které jsou 

proměnné reprezentující sociální postavení v modelu schopny vysvětlit.

Analýza je zaměřena pouze na preference životního stylu. Rozdíly jsou tedy hledány 

mezi tím, co lidé upřednostňují, nikoli mezi jejich skutečným chování. Součástí životního 

stylu jsou obě složky, tato práce se zabývá pouze jednou z nich. Spotřební preference 

a samotné spotřební chování přitom může být výrazně odlišné.

Šíře možného chápání rozdílů v životních stylech byla zúžena na čtyři oblasti, jejichž 

obsah byl navíc limitován otázkami, které byly k dispozici v použitém datovém souboru. 

Shlukování faktorů v těchto oblastech do typů pak je samostatným metodologickým 

problémem. Použitá metoda k-means není zdaleka ideálním nástrojem. Vzhledem k velikosti 

analyzovaného souboru a počtu proměnných se však jedná o nutný kompromis mezi přesností 

analýzy a její proveditelností. Nevýhodami této metody je především nestálost výsledného 

řešení z důvodů náhodných počátečních podmínek a nutnosti apriorního určení počtu shluků 

bez možnosti jednotlivá řešení porovnat na základě statistických kritérií.

Robustnost výsledných shluků jsem prověřoval za pomocí opakovaného provádění 

metodou bootstrapingu. Výsledné shluky se podstatným způsobem nelišily. Za učité ověření 

typologie lze považovat i vytvoření dvou odpovídajících si typů u rozdělených populací mužů 

a žen, které se shodovaly i ve výsledcích regresní analýzy.
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Kauzalita vztahů

V celé analýze uvažuji o životních stylech jako o závisle proměnné, zatímco nezávisle 

proměnné jsou jednoznačné determinanty, které ovlivňují, jaký životní styl jedinec má. Tento 

analytický model nemusí odpovídat kauzalitě vztahů ve skutečnosti.

Příjem může být ovlivněn zvoleným životním stylem, pokud si na základě 

skromnějších požadavků životního stylu vybereme méně časově náročné, ale adekvátně tomu

i méně ohodnocené zaměstnání. Stejně tak rodinný aspekt životního cyklu může být 

důsledkem dobrovolné bezdětnosti nebo odsouvám narození dětí do pozdějšího věku. 

Nejmarkantnější je možnost obousměrného působení u místa bydliště. Je pravděpodobné, že 

Praha působí jako magnet přitahující lidi, kteří vyhledávají určitý způsob života. Otevřenost 

pracovního trhu pak umožňuje lidem, kteří vyhledávají prostředí velkoměsta, aby se 

koncentrovali právě zde. Pro odlišení samotného efektu velkoměstského prostředí od tohoto 

filtračního mechanismu je  třeba dalších podrobnějších analýz. Může se jednat o plodné pole 

výzkumu, které by mohlo obohatit stratifikační studia o klasické sociologické téma rozdílů 

mezi městem a venkovem.
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Závěr

Koncept životního stylu lze v sociologickém uvažování nalézt již v díle klasiků jako 

byl Veblen [1999] či Weber [1978]. Častěji začal být dáván do souvislosti se sociálním 

postavením až koncem 70. let 20. století. Zablocki a Kanter [1976] rozlišili tradiční 

a alternativní životní styly. První jsou přímo odvozeny z ekonomického postavem, zatímco 

druhé jsou na něm nezávislé. Alternativní životní styly jsou reakcí na ztrátu hodnotové 

koherence ve společnosti. Homologická teorie Pierra Bourdieu [1984] předpokládá značný 

překryv mezi diferenciací životních stylů a sociální stratifikací. Naopak v postmodemím 

pojetí individualizované společnosti již  nemá socioekonomická či třídní pozice výsadní místo 

v determinaci životního stylu.

Základní výzkumnou otázkou této práce je střet mezi homologickou teorií 

a postmodemím tvrzením individualizace. Porovnávám souvislost životních stylů Čechů 

s jejich socioekonomickými charakteristikami a srovnávám ji s jinými možnými zdroji 

diferenciace jako je pohlaví, fáze životního cyklu či místo bydliště.

Životní styl pojímám v duchu Zablockiho a Kantera jako to , jak jsou si lidé podobni 

jeden druhém a zároveň odlišní od ostatních, a to ja k  v rozdělení svých disponibilních zdrojů, 

tak v motivacích, které za tímto rozdělením stojí. Zaměřuji se na motivace lidí a zkoumám 

spotřební preference v oblastech kultury, stravování, cestování a módy. Na základě těchto 

preferencí konstruuji čtyři typy životního stylu u každého pohlaví. Činorodý životní styl se 

vyskytuje u obou pohlaví, zatímco požitkářský, hospodský a usedlý pouze u mužů a módní, 

domácí a průměrný pouze u žen.

Multinomická regresní analýza výše zmíněných typů potvrdila významný vliv 

vzdělání i příjmu respondenta na jeho životní styl. Požitkářský, módní a činorodý typ je  

výrazně více zastoupený u bohatší a vzdělanější populace. Životní cyklus kombinující věk 

a rodičovství se však v celku ukázal jako daleko podstatnější faktor diferenciace. Sám o sobě 

vysvětluje více variance než příjem a vzdělání dohromady a i v celkovém regresním modelu 

je jeho vliv největší. Významným se ukázal také vliv Prahy jako místa bydliště. Metropole 

utváří nebo přitahuje lidi s činorodým životním stylem, a to i při kontrole ostatních nezávisle 

proměnných. . V

Na základě analyzovaných dat nelze přijmout radikální postmoderní tezi 

o individualizaci životního stylu a jeho naprostém odpoutání od socioekonomických 

podmínek jednotlivce. I při omezeném měření sociálního postavení pomocí příjmu a vzdělání 

lze stále vysledovat jeho významný vliv. Na druhou stranu, příjem a vzdělání nejsou zdaleka
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nej silnější determinanty. Především životní cyklus významně přispívá k diferenciaci 

preferencí životního stylu.
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Summary

There can be identified two basic theoretical positions in the discussion o f the 

association between lifestyles or tastes and social standing. The theory o f homology is derived 

from the work o f Bourdieu and the early ideas about elite and mass culture. This theory 

supposes that the hierarchy of the social standings is mirrored in the hierarchy of the tastes. 

High classes usually consume the high culture while lower classes like the popular culture. 

This idea is opposed by thoughts of some post-modem thinkers. Such authors as Beck or 

Bauman accent process of individualisation that disrupts strict connection between the social 

standing and the lifestyle. They say that the influence of socioeconomic determinants on the 

lifestyle is diminishing in today’s western societies. These two theoretical positions could be 

understood as two opposing hypotheses that should be tested by an empirical research.

The empirical core of this paper is based on the marketing research data from survey 

Market & Media & Lifestyle 2004 (MEDIAN). I construct the typology of lifestyles 

represented by the patterns of consumption preferences. Four areas of lifestyle preferences are 

taken into account: culture consumption, eating, travelling and fashion. The differentiations in 

these realms are used for the construction o f types based on the cluster analysis. Separated 

analysis for men and women identified four clusters in each subpopulation.

In the final part of an analysis I used multinomial logistic regression to determine the 

effect of different sociodemographic variables on lifestyle. Education and income as an 

indicator of one’s social standing have significant effect on the differentiation of lifestyles. 

However, the life cycle represented by age and existence o f the family has even greater 

influence on lifestyle. The inhabitants of Prague are also rather different in their consumption 

preferences, controlling for the other variables. I thus conclude that it’s not possible to accept 

the post-modern thesis of individualization o f lifestyle choices. On the other hand, the cultural 

homology is also not quite acceptable, especially due to the important influence of the non- 

socioeconomic variables such as a life cycle.
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Příloha 1: Rozložení nezávisle proměnných
N procent 

z celku
procent 

z validních
Pohlaví

muž 7 039 47,6 47,6
žena 7 739 52,4 52,4
celkem 14 778 100,0 100,0

Životní cyklus
mladší bez dětí 2 934 19,9 22,0
starší bez dětí 2 935 19,9 22,0
důchodce 2 772 18,8 20,8
mladší s malými dětmi 1 511 10,2 11,3
mladší s dětmi 1 401 9,5 10,5
starší s dětmi 1 772 12,0 13,3
celkem 13 325 90,2 100,0
chybějící hodnota 1 453 9,8

Vzdělání
základní 2 565 17,4 17,4
vyučen/S Š bez maturity 6 131 41,5 41,5
středoškolské s maturitou 4 834 32,7 32,7
vysokoškolské 1 248 8,4 8,4
celkem 14 778 100,0 100,0

Příjem
příjem 1. kvartil 2 749 18,6 24,0
příjem 2. kvartil 3 492 23,6 30,5
příjem 3. kvartil 2 666 18,0 23,3
příjem 4. kvartil 2 547 17,2 22,2
celkem 11 454 77,5 100,0
chybějící hodnota 3 324 22,5

Lokalita
do 5 000 obyvatel 5 029 34,0 34,0
5 000 -  20 000 obyvatel 3 148 21,3 21,3
nad 20 000 obyvatel (mimo Prahu) 5 029 34,0 34,0
Praha 1 572 10,6 10,6
celkem 14 778 100,0 100,0

Celkový počet 14 778
Zdroj: MML 2004



Príloha 2a: Faktorové zátěže exploratorní faktorové analýzy v oblasti kultury
Vysoká
kultura

Mladá Televizní 
kultura kultura

Miluji obrazy. 0,747 -0,071 -0,080
Zajímám se o vážnou hudbu. 0,720 0,149 0,105
Vyznám se v umění. 0,714 0,273 0,077
Rád(a) čtu poezii. 0,707 0,175 0,174
Zajímám se o architekturu. 0,685 0,198 -0,013
Návštěva divadla mi vždy udělá radost. 0,643 0,079 -0,205
Navštěvuji premiérové filmy v kinech. 0,198 0,751 0,071
Raději se dívám na filmy v kině než v televizi. 0,047 0,727 -0,029
Přehrávám si hodně hudbu na CD magnetofonu. 0,106 0,604 -0,272
Ve volném čase často navštěvuji různé kulturní akce. 0,207 0,595 0,228
Pravidelně sleduji většinu televizních seriálů. 0,067 -0,131 0,764
Denní tisk čtu spíše pro zábavu než kvůli zprávám. -0,047 0,118 0,666
Celková vysvětlená variabilita (%) 30,0 42, 5 52,9

Zdroj: MML 2004
Tučně zvýrazněné jsou faktorové zátěže z absolutní hodnotou vyšší než 0,5 
Faktorová analýza provedená metodou hlavních komponent, rotace metodou VARIMAX.

Příloha 2b: Faktorové zátěže exploratorní faktorové analýzy v oblasti stravování
Zdravá
strava

Pivo Experi
ment.
kuch.

Česká
kuch.

Víno

Dávám si pozor na to co jím  snažím se 0,738 -0,031 0,054 -0,066 -0,110
dodrž, zásady správné výživy. 
Dávám přednost nákupu "zdravých" 0,660 -0,054 0,056 0,020 -0,317
(bio/light) výrobků.
Vždy myslím na kalorie v jídle které jím. 0,590 0,033 0,075 -0,108 -0,358
Snažím se jíst co nejvíce ovoce a zeleniny. 0,569 -0,213 0,056 0,038 0,429
Snažím se kupovat potraviny bez 0,520 -0,115 -0,021 0,168 0,062
chemických přísad.
Opravdový chlap vypije na posezení -0,046 0,779 -0,018 -0,113 -0,003
několik piv.
Často si dopřeji sklenku tvrdého alkoholu. -0,101 0,759 0,036 0,212 -0,079
Většinou si k jídlu dám pivo. -0,111 0,731 -0,080 0,280 0,088
Rád(a) zkouším nová jídla. -0,004 -0,041 0,797 0,065 -0,018
Rád(a) jím  cizokrajná jídla. -0,063 0,033 0,722 0,044 -0,164
Rád(a) zkouším nové potravinářské 0,205 -0,041 0,680 0,012 0,021
výrobky.
Jsem ochoten zaplatit více za kvalitní víno. 0,010 0,076 0,103 0,858 -0,064
K dobrému jídlu patří sklenka vína. 0,059 0,193 0,027 0,838 0,006
Na jídle je  pro mne nej důležitější chuť. -0,141 -0,023 0,037 0,010 0,740
Vyhovuje mi typická česká kuchyně. -0,136 0,068 -0,245 -0,099 0,730
Celková vysvětlená variabilita (%) 17,5 32,4 42,4 51,7 58,5

Zdroj: MML 2004
Tučně zvýrazněné jsou faktorové zátěže z absolutní hodnotou vyšší než 0,5 
Faktorová analýza provedená metodou hlavních komponent, rotace metodou VARIMAX.



Příloha 2c: Faktorové zátěže exploratorní faktorové analýzy v oblasti cestování
cestování organiz.

turismus
vandrování chataření

Velmi rád(a) cestuji. 0,781 0,025 0,046 -0,016
Plánování dovolené mě velmi baví. 0,726 0,153 -0,040 0,154
O dovolené chci poznávat nová místa 
nové lidi.

0,726 0,045 -0,034 -0,058

Velmi rád(a) cestuji do zahraničí. 0,649 0,375 0,114 -0,172
Snažím se vždy změnit místo své 
následující dovolené.

0,605 0,094 0,243 -0,238

Na dovolenou jezdím většinou s 
cestovní kanceláří.

0,320 0,760 0,161 -0,037

Dovolenou si vybírám podle katalogů 
cestovních kanceláří.

0,360 0,709 0,127 0,058

Dovolenou si nejraději organizuji sám. 0,081 -0,683 0,118 0,322
Je lepší jet na dovol, s cest. kancel. než 
sám si dovolenou organiz.

0,063 0,652 -0,212 0,121

Jezdím na dovolenou několikrát ročně. 0,070 0,240 0,719 0,071
Upřednostňuji dovolenou "mimo 
civilizaci".

0,026 -0,139 0,717 0,104

Rád(a) jedu na dovolenou s batohem a 
na vlastní pěst.

0,179 -0,449 0,591 0,056

Mám své oblíbené místo kde prožívám 
dovolenou.

0,070 0,007 0,079 0,800

Dovolenou prožívám nej častěji na chatě 
chalupě.

-0,205 0,053 0,368 0,537

Upřednostňuji dovolenou v České 
republice před zahraničím.

-0,218 -0,440 -0,053 0,515

Celková vysvětlená variabilita (%) 25,4 40,1 50,1 57,3
Zdroj: MML 2004

Tučně zvýrazněné jsou faktorové zátěže z absolutní hodnotou vyšší než 0,5 
Faktorová analýza provedená metodou hlavních komponent, rotace metodou VARIMAX.



Příloha 2d: Faktorové zátěže exploratorní faktorové analýzy v oblasti módy
módnost elegance pěstěn. užiteč. luxus

Radím se se známými jak nejlépe 0,757 0,061 -0,083 -0,081 0,027
vypadat.
Hodně čtu o tom jak se upravovat/jak 0,748 0,153 -0,060 -0,167 0,050
vypadat.
Hodně mě ovlivňuje jak vypadají lidé 0,692 0,017 0,066 -0,129 0,039
v televizi/na fotkách apod.
Rád(a) nosím módní doplňky. 0,655 0,240 0,121 -0,184 0,183
Sleduji módní trendy. 0,636 0,234 0,110 -0,212 0,202
Mám rád(a) nějaký luxusní doplněk. 0,594 0,155 0,150 -0,181 0,307
Být pěkně oblečen(a) je moje životní 0,193 0,710 0,034 -0,140 0,068
zásada.
Je pro mne důležité jak vypadám jak 0,072 0,707 0,256 -0,124 0,052
jsem oblečen(a).
V oblékání mám velmi dobrý vkus. 0,111 0,658 0,103 -0,030 0,135
Rád(a) se pěkně oblékám chci být 0,172 0,633 0,158 -0,265 0,116
elegantní.
Oblékám se tak abych se ostatním 0,104 0,618 0,260 -0,078 -0,001
líbil(a).
Pro úspěch je důležitý dobrý -0,001 0,126 0,700 -0,027 -0,011
zevnějšek a příjemný vzhled.
Je důležité být atraktivní pro druhé 0,069 0,119 0,674 -0,029 0,050
pohlaví.
Snažím se dbát o svůj zevnějšek. 0,007 0,298 0,667 -0,035 -0,042
Dobrá tělesná kondice přispívá k -0,102 0,066 0,665 0,007 0,053
dobrému osobnímu vzhledu.
Je důležité vypadat mladě. 0,302 0,127 0,593 -0,088 -0,017
Pro moji potřebu mi stačí několik -0,236 -0,232 -0,062 0,704 -0,135
málo oděvů.
Kupuji nové oblečení jen když -0,136 -0,210 -0,189 0,678 -0,266
musím.
Nosím věci do roztrhání - nekupuji -0,007 -0,260 -0,345 0,641 -0,184
nové šaty dokud ty staré ještě slouží.
Rád(a) se oblékám nenápadně. -0,293 -0,033 0,039 0,598 -0,163
Vyhovuje mi uvolněné neformální -0,284 -0,014 0,252 0,573 0,004
oblečení.
Dávám přednost značkovému zboží. 0,144 0,026 -0,008 -0,138 0,808
Rád(a) kupuji luxusní zboží. 0,246 0,050 -0,044 -0,132 0,716
Raději koupím dražší ale kvalitnější 0,044 0,242 0,078 -0,225 0,692
oblečení.
Celková vysvětlená variabilita (%) 26,8 38,5 45,0 50,3 54,9

Zdroj: MML 2004
Tučně zvýrazněné jsou faktorové zátěže z absolutní hodnotou vyšší než 0,5 
Faktorová analýza provedená metodou hlavních komponent, rotace metodou VARIMAX.
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Sociologie

Teze magisterské práce
Kulturní spotřeba a sociální postavení v České republice

Ondřej Špaček



Vstupní diskuze

V úvahách o struktuře současných (západních) společností se často přetřásá význam 

životního stylu a strukturování společnosti podle něj. Postmoderní autoři přicházejí z 

koncepcemi, které považují třídní stratifikační schémata za neadekvátní. Ulrich Beck ve své 

známé Rizikové společnosti rozvíjí pohled na moderní společnost (mimo jiné) jako na 

společnost izolovaných jednotlivců, kde staré třídy již nemají místo. Podobně tak i Pakulski a 

Waters ve své výmluvně nazvané knize The Death of Class podrobně rozebírají teoretické i 

empirické argumenty pro to, že třídní teorie společnosti již nejsou pro dnešní situaci vhodné.

Jedním ze zásadních aspektů životního styluje kulturní spotřeba. Teorie, či empirické 

hypotézy, které se zabývají kulturní spotřebou je  mnoho, a často také bývají dávány do 

souvislosti se sociálním postavením. Individualizovaná varianta těchto teorií souvisí s již 

zmíněnými individualizovanými postmodemími koncepty, které tvrdí, že v současné době si 

jedinec v zásadě libovolně volí způsob své kulturní spotřeby. V poněkud oslabené verzi 

Pakulskiho a Waterse se pak jedinec může volně pohybovat mezi mnoha možnými skupinami 

(přestože jak říkají, svoboda zde spočívá především v možnosti vystoupení ze skupiny, než ve 

vstupu do libovolné skupiny).

Na druhém pólu vztahu mezi kulturní spotřebou a sociální strukturou jsou teorie, jejíž 

reprezentantem je Bourdieuho homologická teorie, nebo klasické koncepty vysoké a nízké 

kultury. Zde si vyšší vrstvy (elity) vytvářejí svoji, vyšší kulturu, kterou se také odlišují od 

ostatních, kteří spotřebovávají především nižší, masové formy kultury.

Třetí často diskutovanou variantou v této souvislosti je  hypotéza vzešlá s empirického 

pozorování nazývaná „univore-omnivore hypothesis“, která identifikuje dva odlišné vzorce 

kulturní spotřeby. Univore („monožravci“) spotřebovávají většinou jeden kulturní styl, který 

bývá populární a má masový charakter. Tito „monožravci“ mají většinou nižší sociální status. 

Naopak „všežravci“ (omnivore) mají ve své kulturní spotřebě zastoupený široký záběr stylů, a 

to jak těch masových, tak i těch z vyšší kultury. Všežravci pak mívají vyšší sociální postavení.

V této koncepci výše postavení lidé nekonzumují svoji elitní kulturu, ale mají naopak mnoho 

různých stylů, které jsou schopni přijímat.

V této práci bych se chtěl pokusit formulovat z těchto možných hypotetických 

souvislostí mezi kulturní spotřebou a sociálním postavením několik hypotéz, které bych poté 

ověřil na datech z dostupných dotazníkových šetření v České republice.



Metoda zpracování a struktura

V práci budou diskutovány důležité koncepty z oblasti kulturní spotřeby v souvislosti 

se strukturovací společnosti. Budou zde reprodukovány nej důležitější světové empirické 

studie i dosavadní zkoumání této problematiky v České republice. Samotná analýza bude 

provedena na sekundárních datech z akademických výzkumů provedených v rámci České 

republiky a pravděpodobně i na datech z marketingového výzkumu životních stylů.

Mimo klasické kvantitativní metody používané pro analýzu kvantitativních dat bude 

nejspíše použita i latent class analysis, jakožto vhodná metoda pro identifikování skryté 

struktury v nekardinálních proměnných.

Pokud to umožní data, byl by prozkoumán i prostorový aspekt distribuce kulturních 

vzorců. Zde záleží především na regionální reprezentativitě souboru a jeho dostatečná 

velikosti.

Struktura práce
1. Teorie a koncepty kulturní spotřeby, empirické výzkumy dané problematiky
2. Formulování hypotéz
3. Obecné zmapování vzorců kulturní spotřeby a ověření hypotéz
4. Regionální strukturace kulturní spotřeby
5. Závěry
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